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I

Forord 

I lys af forfatternes baggrund som Nordmænd faldt beslutningen om at fokusere på 

olie- og offshorebranchen naturligt ved valg af case-virksomhed til afhandlingens 

tema, styring af markedsrisiko. I denne forbindelse rettes det en stor tak til Det 

Norske Oljeselskaps CFO Paul Hjelm-Hansen for hans værdifulde bidrag og nyttige 

indspil. 

 

Vejleder Bjørn Rothaus skal have en tak for den vejledning forfatterne modtog 

gennem opgaveforløbet og hans rolle som diskussionspartner. Der rettes også en tak 

til Lektor Peter Raahauge ved Copenhagen Business School for at tage tid til at 

besvare forfatternes mange, og ofte uklare spørgsmål. 

 

Før forfatterne ønsker læseren god fornøjelse ved gennemlæsningen af denne 

kandidatafhandling, skal læseren gøres opmærksom på hensigten med at opdele 

afhandlingen i dele, kapitler og underkapitler. Ved at fokusere på afhandlingens 

struktur vil læseren kunne skabe sig et overblik og dermed drage mest nytte af 

afhandlingens indhold.  

 

Til slut vil forfatterne rette en stor tak til familie, samboer og venner for den 

tålmodighed og hjælpsomhed der er vist gennem projektforløbet. 
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Executive summary 

This master thesis studies Det Norske Oljeselskaps ASA’s need for a risk 

management tool to deal with market risk and investigates the characteristics of the 

company’s different market risk exposures and the option to alter the risk exposures 

through the use of financial derivatives. Throughout the master thesis a management 

tool which identifies, quantifies and manages the company’s exposure to market risk 

was created. The purpose of the tool is to enhance the foundation of which the 

management takes decisions on whether to keep, reduce or eliminate market risk. 

 

In contrast to the conclusions of classic capital market theory, imperfections in real 

world capital markets create a rationale for lowering the volatility of cash flows 

through hedging. A company is not in control of fluctuations in the market rates, and 

these fluctuations can exercise significant impact on the company’s cash flows. In the 

analysis of Det Norske Oljeselskap both a strategic and economic rationale for 

implementing a financial risk management tool were identified. By using the 

CorporateMetrics framework as methodology for creating a risk management tool, a 

complete analysis of the market risk is conducted, taking into account a full range of 

probability-weighted market outcomes as well as the integration of the identified 

market risks across different markets – commodities, foreign exchange and interest 

rates. Through the use of parametric modelling and Monte Carlo simulation, a model 

that quantifies Det Norske Oljeselskaps exposure to market risk over the next three 

months was created and validated. The company’s total exposure is communicated 

through one single risk measure, Cash Flow at Risk. 

 

To clarify the management’s options to manage the quantified market risk, twenty-

five possible hedging strategies using financial derivatives were investigated, and an 

analysis of expected return for different risk levels was conducted. On the basis of 

this analysis Det Norske Oljeselskap can now assess the different risk levels and 

make efficient use of their risk taking capacity. 
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1 Indledning 

Kapitel 1 er afhandlingens indledende kapitel og har til mål at forklare afhandlingens 

formål og den motivation der ligger bag forfatternes valg af emne. 

 

I delkapitel 1.1 gives der en introduktion til afhandlingens emne, samt at der vil 

redegøre for den motivation der ligger bag emnevalget. Delkapitel 1.2 indeholder 

afhandlingens formål og problemformulering, hvilket er styringsredskabet i løsningen 

og besvarelsen af opgaven. Afgrænsninger gennemgås i delkapitel 1.3, før der i 1.4 

redegøres for afhandlingens struktur. Den metode, der anvendes ved 

problemløsningen præsenteres i delkapitel 1.5. 

1.1 Introduktion og motivation 
Risikostyring og overvejelser rundt risici er iboende i enhver aktivitet med nytteværdi. 

Kundskaben som opstår ved at prøve og fejle er aktivitetsspecifik, men 

generaliserede koncepter som diversifikation og hedging1 er ikke nye ideer. De 

matematiske fremskridt i det 18. århundred dannet grundlaget for den teoretiske 

progression i risikostyring i det 19. århundred. Aktuarvidenskaben og 

ingeniørkunsten skabte sammen omfangsrige værktøj for at håndtere risici af fysisk 

karakter. Aktiver blev skabt indenfor rammerne af de respektive sikkerhedsforskrifter, 

og man kunne købe forsikring til at forvalte større residuale risici. 

 

Finansiel risikostyring derimod, blev ikke et kendt koncept før i det 20. århundred. 

Indtil 1971  blev alle vigtige transaktioner indirekte baseret på guld gennem Bretton-

Woods’ fastkurssystem. Dette faktum udelukkede det nuværende regime med dag-til-
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dag renter og valutakurser, og muliggjorde periodiske kriser hvor de korte renter 

voksede til astronomiske højder og signifikante værdiskift i valutaer skete over 

natten. I forhold til finansiel risikostyring skabte dette problemer, da kriser (af 

åbenbare årsager) er svære at spå. 

 

Markedsaktørernes manglende evne til at håndtere risiko betød at korte kriser kunne 

undertrykke den reelle økonomiske aktiviteten i længere perioder. I 1971 blev 

Bretton-Woods systemet afskaffet, noget der resulterede i ekstrem volatilitet i renter 

og valutaerne. Dette, sammen med en rekordhøj oliepris, resulterede i at prisen på 

varer steg jævnt mens aktiepriserne gik i modsat retning (Dow Jones-indexet 

passerede først 1,000 points i 1966 før det faldt, og det returnerede ikke til et stabilt 

niveau over 1,000 før 1983 – hvor inflationen uanset havde reduceret den reelle 

værdi af de oprindelige 1,000 til 325). Stagflation blev et alment kendt begreb, hvor 

høj arbejdsløshed og inflation præget det makroøkonomiske billede2. 

 

Siden 1970- og 80-tallet har dereguleringen og integreringen af de finansielle og 

øvrige markeder øget. Virksomheder verden over har i stigende takt fundet vejen til 

fremmede markeder for at vokse og opnå konkurrencemæssige fordele. Denne 

øgede globalisering har resulteret i at virksomheder er blevet eksponeret overfor et 

større antal risikofaktorer – blandt andet markedsrisiko så som risici knyttet til 

volatilitet i valutakurser, renter og oliepris. I dag har kombinationen af indsigt i finans- 

og statistikverdenens dynamik og avancerede computere muliggjort udvikling af 

risikostyringsmodeller som kan måle og kvantificere markedsrisiko. At anvende 

risikostyringsmodellerer til kvantificering af markedsrisiko kan være værdiskabende 

for en virksomhed, da risiko kan kontrolleres og eventuelt reduceres. Man opnår 

dermed større forudsigelighed rundt planlægning og budgettering, og virksomhedens 

kærnevirksomhed hvor værdiskabning hovedsagelig skal opstå, kan gennemføres 

med større sikkerhed. 

 

                                            
1 En hedge er en investering som er foretaget med formål om at reducere eller eliminere risiko fra en 

anden investering 
2 Brown (2004), side 2 
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Med de foregående afsnit i tankene er det valgt at knytte teori og praksis sammen 

gennem at udarbejde et finansielt beslutningsværktøj for en ikke-finansiel 

virksomhed. Finansiel risikostyring var før vi påbegyndte denne afhandling, et ukendt 

område for forfatterne. Dog er flere af de principper som risikostyring bygger på, så 

som estimering af fremtidig volatilitet, emner forfatterne tidligere er blevet 

præsenteret for gennem studierne. Det blev derfor besluttet at afprøve økonomiske 

teorier og rammeværk i et ”real case scenario”. 

 

Valget af case-virksomhed faldt på Det Norske Oljeselskap ASA (forkortelse: Det 

Norske). Baggrunden for dette er at olieselskab, gennem den daglige drift, er 

eksponeret overfor en række markedsrisici, hvor blandt andet indtægterne vil variere 

med fluktuationer i olieprisen og den relative værdi af den amerikanske dollar. 

 

Risikostyring af markedsrisiko, så som oliepris og valutakurs, vil kunne være relevant 

for mange olieselskaber, der i blandt Det Norske. Virksomheder har generelt lille eller 

ingen indflydelse på udviklingen i markedsrater og disse vil kunne påvirke det 

finansielle resultat i større grad. 

 

Det Norske har på nuværende tidspunkt ikke oprettet et finansielt beslutningsværktøj 

der kan hjælpe virksomheden med at identificere, kvantificere og styre markedsrisiko. 

1.2 Formål 
Risikostyring er et essentielt værktøj i bestræbelsen på at forstå de risici en 

virksomhed er eksponeret overfor. Hovedfokus for afhandlingen vil være at 

udarbejde et beslutningsværktøj, som identificerer, kvantificerer og styrer Det Norske 

Oljeselskaps eksponering overfor markedsrisici. Værktøjet har til hensigt at hjælpe 

virksomheden med at afdække og kontrollere markedsrisici, og dermed øge 

kvaliteten i informationsgrundlaget som skal indgå i beslutningsprocessen  om 

hvorvidt man skal begrænse risiko, og i hvilket omfang. Afhandlingens 

problemformulering er som følger: 

 

Hvordan kan et beslutningsværktøj som identificerer, kvantificerer og styrer 

markedsrisiko blive udformet for Det Norske Oljeselskap? 
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Problemformuleringen vil blive besvaret gennem en række underspørgsmål. 

Underspørgsmålene vil følge afhandlingens struktur og blive besvaret fortløbende 

gennem opgaven. 

 

For at kunne forstå baggrunden for afhandlingens emne, risikostyring af 

markedsrisiko, og sætte denne i kontekst, vil der først redegøres for hvorfor en 

virksomhed bør håndtere sine eksponeringer overfor markedsrisiko, ved at besvare 

følgende underspørgsmål: 

 

1. Hvorfor er det vigtigt for Det Norske Oljeselskap at være specielt opmærksom 

på markedsrisiko? 

2. Hvilke rationaler ligger til grund for at Det Norske Oljeselskap selv skal 

reducere risiko relateret til  eksponeringer overfor markedsrater? 

 

Derefter er vil afhandlings fokus drejes over på at skabe en model der kvantificerer 

Det Norske Oljeselskaps eksponering overfor markedsrisici (herefter benævnet 

risikostyringsmodel), hvor følgende underspørgsmål skal besvares: 

 

3. Hvilket risikomål bør Det Norske Oljeselskap anvende og hvad bør 

risikostyringsmodellens tidshorisont være? 

4. Hvilke af Det Norske Oljeselskaps markedsrateeksponeringer vil det være 

hensigtsmæssig at inkludere i modellen? 

5. Hvorledes kan markedsraternes fremtidige udvikling specificeres og 

modelleres? 

6. Hvad er den kvantitative værdi af virksomhedens risikoeksponeringer, 

udtrykket gennem det valgte risikomål? 

 

Modellens praktiske anvendelighed og funktion som beslutningsværktøj belyses ved 

at besvare følgende underspørgsmål: 

 

7. Hvorledes kan den model som kvantificerer markedsrisiko valideres, og er 

modellen valid? 
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8. Hvilke alternativer har Det Norske Oljeselskap i forhold til at begrænse risiko, 

og hvilke implikationer vil disse alternativer have på virksomhedens 

risiko/afkast-profil? 

 

Efterhånden som problemformuleringen bliver besvaret gennem afhandlingen, vil en 

risikostyringsmodel blive konstrueret i Microsoft Excel. 

1.3 Afgrænsning 
Afhandlingen er i stor grad bygget på anvendelsen af RiskMetricsGroup’s 

rammeværk CorporateMetrics til at identificere og kvantificere Det Norskes 

eksponering overfor markedsrisici. CorporateMetrics er anerkendt  som ”standarden” 

indenfor kvantificering af risiko, og den akademiske litteratur på området, 

præsenteret for forfatterne ved Copenhagen Business School (CBS), fokuserer 

altovervejende på rammeværk udarbejdet af RiskMetricsGroup, herunder Value at 

Risk. Forfatterne har derfor besluttet at kun angribe afhandlingens problem gennem 

at anvende CorporateMetrics. 

 

I forbindelse med anvendelsen af CorporateMetrics til udarbejdelse af 

risikostyringsmodellen, er der benyttet litteratur som fokuserer på markedsraters 

udvikling over en mellemlang tidshorisont og modellering ved hjælp af GARCH-

modeller. Autoregressive modeller og error correction modeller vil blive nævnt i 

forbindelse med kapitel 8. Disse modeller anvender økonomiske tidsrækkedata i 

tillæg til finansiel tidsrækkedata og har til hensigt at modellere prisen på flere aktiver 

som påvirker hinanden indbyrdes, samtidig som de influeres af andre faktorer. 

Afhandlingen afgrænser sig fra at gå nærmere ind på disse model-typer, og vil kun 

fokusere på modeller der anvender finansielle tidsrækkedata. 

 

Ved opbygningen af Det Norskes beslutningsværktøj, vil afhandlingen komme til at 

gå nærmere ind på virksomhedens operationelle og finansielle karakteristika, 

herunder kontantstrømmen. Den kontantstrømopstilling der indgår i afhandlingen vil 

stamme direkte fra virksomheden, og der vil ikke gennemføres en kontantstrøm- eller 

nøgletalsanalyse med henblik på at vurdere virksomhedens rentabilitet, fremtidige 
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værdiskabning eller lignende. Afhandlingens analyser vil udelukkende være relateret 

til risikostyring og styring af markedsrisici. 

 

I kapitel 11 vil der gennemføres en stress test. Stress testing involverer at estimere 

hvorledes porteføljen af markedsrateeksponeringer vil opføre sig under ekstreme 

markedsbevægelser. Afhandlingen vil kun teste hvorledes pengestrømmen vil opføre 

sig under ekstreme markedsbevægelser betinget af de fordelinger der originalt 

anvendes til simuleringen af markedsraterne. Stress testen vil blandt andet  ikke 

undersøge pengestrømmens opførsel under ekstreme historiske bevægelser, eller 

andre fordelinger med federe haler. 

 

At besvare problemformuleringen er et relativt omfattende problem, hvor der er 

vurderet at forfatterne trænger hele afhandlingen for at kunne gennemføre dette for 

én virksomhed. Dette kan have implikationer for generaliseringen af løsningen, hvor 

andre virksomheder ikke direkte kan anvende den udarbejdede risikostyringsmodel 

uden at foretage modifikationer. Dog er der vurderet, at risikoværktøjets opsæt og 

opbygning vil kunne anvendes på andre ikke-finansielle virksomheder. 

 

Beskatningsreglerne for olieselskab der opererer på norsk kontinentalsokkel er 

meget komplekse, og beskrivelsen vil komme til at lægge beslag på værdifulde dele 

af afhandlingens omfang, hvis problematikken rundt disse inkluderes. En udeladelse 

af skat vil ikke påvirke andre elementer i besvarelsen eller konstruktionen af 

beslutningsværktøjet. Af denne grund, og på baggrund af samtaler med 

virksomheden, er der besluttet at udelade skat fra besvarelsen af opgaven. 

 

Afhandlingens omfang inkluderer ikke en beskrivelse af hvorledes 

beslutningsværktøjet kan implementeres i Det Norskes daglige drift. Implementering 

af beslutningsværktøjet vil blive gennemført efter nærmere aftale med Det Norske. 

 

Dato for risikostyringen er fastsat til den 31. marts 2008, hvor information som har 

tilkommet efter dette tidspunkt ikke vil blive behandlet i afhandlingen. 
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Der forudsættes at læseren af afhandlingen har grundlæggende økonomiske 

kundskaber. Engelske ord og benævnelser vil blive brugt hvor en oversættelse ikke 

vil være hensigtsmæssig/forklarende. 

1.4 Afhandlingens struktur 

Figur 1 – Afhandlingens struktur 

Step 2 – Exposure 
mapping

7

Step 3 – Scenario 
generation

8

Step 4&5 – Valuation 
and risk computation

9

Virksomhedens           
risici2

Validering af         
model10

CorporateMetrics5

Rationale for 
risikostyring3

Indledning1

Hedging12

Konklusion13

Step 1 – Metric 
specification

6

D
E
L 

1

D
E
L 

2

D
E
L 

3

Det Norske 
Oljeselskap4

Følsomhedsanalyse11

Step 2 – Exposure 
mapping

7 Step 2 – Exposure 
mapping

7

Step 3 – Scenario 
generation

8 Step 3 – Scenario 
generation

8

Step 4&5 – Valuation 
and risk computation

9 Step 4&5 – Valuation 
and risk computation

9

Virksomhedens           
risici2 Virksomhedens           
risici2

Validering af         
model10 Validering af         
model10

CorporateMetrics5 CorporateMetrics5

Rationale for 
risikostyring3 Rationale for 
risikostyring3

Indledning1 Indledning1

Hedging12 Hedging12

Konklusion13 Konklusion13

Step 1 – Metric 
specification

6 Step 1 – Metric 
specification

6

D
E
L 

1

D
E
L 

2

D
E
L 

3

Det Norske 
Oljeselskap4 Det Norske 
Oljeselskap4

Følsomhedsanalyse11 Følsomhedsanalyse11

 
Kilde:  Egen tilvirkning 

Som vist i illustrationen i Figur 1 ovenfor, er det besluttet at strukturere afhandlingen i 

tre dele. Dette er gjort for at det skal være nemmere for læseren at danne en 
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overordnet forståelse af samspillet mellem afhandlingens forskellige kapitler. På de 

næste sider vil emnerne som er behandlet i de tre forskellige dele, og de 

underliggende kapitler, gennemgås. 

1.4.1 Del 1 – Virksomhedens behov for risikostyring 

Del 1 starter med kapitel 2, som indeholder en generel beskrivelse af virksomhedens 

risici og hvor der forklares hvorledes risiciene kan påvirke virksomhedens finansielle 

resultat. I kapitel 3 gennemgås rationalerne der ligger til grund for at det vil være 

hensigtsmæssig og værdiskabende for en virksomhed at reducere eller eliminere de 

risici som virksomheden er eksponeret overfor.  

 

I kapitel 4 præsenteres først afhandlingens case-virksomhed, Det Norske, hvor der 

derefter bliver foretaget en overordnet analyse af virksomhedens nuværende 

risikobillede og behov for risikostyring. De selskabsspecifikke karakteristika 

sammenholdes med argumenter og rationaler fra kapitel 2 og 3. 

1.4.2 Del 2 – Risikostyringsmodel til kvantificering af risiko 

Afhandlingens del 2 har til formål at identificere og kvantificere Det Norskes 

eksponering overfor risiko gennem opbygning af en risikostyringsmodel baseret på 

rammeværket CorporateMetrics, som præsenteres i kapitel 5.  

 

For at kunne udvikle en risikostyringsmodel som præsterer godt for virksomheden i 

forhold til dennes eksponering og risikofaktorernes opførsel, er det mange valg der 

må foretages, og en række analyser der skal gennemføres. I kapitel 6 til 9 vil der steg 

for steg opbygges en model som kvantificerer markedsrisiko for Det Norske. 

Beslutninger vil blive foretaget på baggrund af en analyse af de muligheder som 

eksisterer med hensyn til  modelvalg. Ved afslutningen af afhandlingens del 2 vil Det 

Norskes eksponeringer overfor markedsrisiko være identificeret og kvantificeret. 

1.4.3 Del 3 – Validering og anvendelse af risikostyringsmodel 

Del 3 omfatter den praktiske anvendelse af risikostyringsmodellen der blev skabt i del 

2. Først vil der, i kapitel 10, blive foretaget en validering af risikostyringsmodellen. 
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Valideringen vil blive bygget på anvendelsen af backtesting, og vil have til formål at 

fastslå hvor godt modellen vil præstere i praksis, gennem at teste modellen på 

historiske data.  

 

Derefter vil der blive udført en følsomhedsanalyse i kapitel 11. Følsomhedsanalysen 

har til hensigt at give Det Norske bedre forståelse for pengestrømmens følsomhed 

overfor fluktuationer i de markedsrater virksomheden er eksponeret overfor, og 

konsekvenserne heraf. Den vil derimod ikke kunne sige noget om 

risikostyringsmodellen. Først vil pengestrømmens relative følsomhed overfor 

individuelle fluktuationer i de respektive markedsraterne blive belyst. Derefter vil der 

udføres en stress test som har til hensigt at belyse hvordan Det Norskes pengestrøm 

vil komme til at præstere, hvis der indtræffer relativt ekstreme hændelser i løbet af 

den tidshorisont det er ønskelig at belyse markedsrisikoen over. 

 

Opbygningen af Det Norskes beslutningsværktøj vil blive afsluttet med kapitel 12. 

Den risiko som blev identificeret og kvantificeret ved hjælp af risikostyringsmodellen, 

vil nu blive brugt som input. På baggrund af den kvantificerede risiko, vil der 

udarbejdes hedgingstrategier som skal hjælpe virksomheden med at styre 

eksponeringen overfor markedsrisiko. Kapitel 12 vil belyse hvorledes forskellige 

hedgingstrategier bidrager til at ændre virksomhedens forventede pengestrøm og 

risiko, samt undersøge om enkelte hedgingstrategier er at foretrække frem for andre. 

 

Afhandlingen afsluttes med en konklusion i kapitel 13, hvor projektarbejdet sættes i 

perspektiv og der drøftes hvilke momenter der kunne været anderledes hvis 

afhandlingens rammer havde været ændret. 

1.5 Model og metode 
Metodekapitlets formål er at gennemgå og beskrive den metode som anvendes til at 

svare på problemformuleringen og hvilke indvirkninger den valgte metode kan have 

på resultatet. For beskrivelse af afhandlings indhold henvises det til det foregående 

delkapitel. 
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1.5.1 Valg af opgavetype 

Formålet med en casestudie – eller den ”videnskabeligt forankrede konsulentopgave” 

er i følge CBS’ studievejledningen: 

 

1. At løse en konkret opgave for en ”problemejer”, dvs. en virksomhed, en 

organisation eller et ”samfund”, 

2. At begrunde hvorvidt løsningen af denne opgave kan generaliseres til at 

gælde andre lignende forhold. 

 

Afhandlingens konkrete opgave er at udarbejde et beslutningsværktøj til 

identificering, kvantificering og styring af markedsrisiko i Det Norske, samt forklare 

hvorfor dette værktøj kan være værdiskabende for virksomheden. Da afhandling kun 

omfatter én casevirksomhed kan dette få konsekvenser for hvorvidt andre 

virksomheder kan benytte løsningen, med andre ord om løsningen kan 

generaliseres.  

 

Som omtalt i afgrænsningen, vil risikoværktøjets opsæt og opbygning kunne 

anvendes på andre ikke-finansielle virksomheder, uafhængig af industri og 

geografisk forankring. Dog skal det nævnes, at de valg der foretages i forbindelse 

med identificeringen og kvantificeringen af virksomhedens markedsrisiko, ikke vil 

kunne generaliseres direkte til andre virksomheder med forskellige karakteristika. 

Disse valg må foretages baseret på selskabsspecifikke forhold som beskriver den 

enkelte virksomhed. 

1.5.2 Afhandlingens metodeværk 

I det følgende gennemgås det metodeværk der er brugt i afhandlingen. Der henvises 

for øvrig til delkapitel 1.4 for yderligere information omkring afhandlingens indhold.  

 

Først i afhandlingen præsenteres teori rund virksomhedens risici, i tillæg til de 

klassiske argumenter mod hedging, blandt andet repræsenteret af Miller og 

Modigliani (M&M), og argumenterne for hedging. Argumenterne knyttes derefter op 

mod Det Norskes selskabsspecifikke forhold. Den teori som lægges til grund for 
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argumentationen vil være påvirket af den anvendte litteratur, men anses for at være 

almindelig accepteret i akademiske kredse. 

 

Derefter vil arbejdet med at konstruere et beslutningsværktøj for Det Norske 

påbegyndes. Beslutningsværktøjets opbygning kan ses af den nedenstående  Figur 

2. 

Figur 2 – Det Norske Oljeselskaps beslutningsværktøj 

Hedging

Scenarioanalyse

Følsomhedsanalyse

Sensitivitetsanalyse og stress test

Validering - backtest

Risikostyringsmodel

Kvantificering af markedsrisiko

Hedging

Scenarioanalyse

Følsomhedsanalyse

Sensitivitetsanalyse og stress test

Validering - backtest

Risikostyringsmodel

Kvantificering af markedsrisiko

 
Kilde:  Egen tilvirkning 

Første del i denne proces er at opbygge en risikostyringsmodel med 

CorporateMetrics som platform. CorporateMetrics er et anerkendt benchmark blandt 

risikostyringspraktikere. Rammeværket er intuitivt og relativt overkommelig at 

implementere, hvor resultatet er ét mål på virksomhedens eksponering overfor 

markedsrisiko. I forbindelse med opbygningen af modellen vil CorporateMetrics’ 

litteratur blive suppleret med andre teorier. Grunden til dette er at CorporateMetrics i 

mange henseender er meget overordnet, og det er derfor nødvendig at supplere med 

flere kilder for at trænge dybere ned i den statistiske verden. 
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Der vil i afhandlingen blive udført både en backtest og en stresstest. Back testing er 

et formelt statistisk rammeværk som består i at verificere at faktiske tab er på linie 

med estimerede tab. Stress testing er en proces til at identificere og håndtere forhold 

som kan fremkalde ekstraordinære tab. Det findes et bredt spekter af forskellige 

stress tests man kan gennemføre, og disse ville give andre resultater. Denne 

afhandling vil dog kun indeholde en variant. Testen undersøger effekten på 

pengestrømmen, hvis alle de markedsvariabler som Det Norske er eksponeret 

overfor, havner i den 1 % fraktil som påvirker pengestrømmen negativt. 

 

Konstruktionen af Det Norskes beslutningsværktøj fuldføres derefter gennem at 

analysere 25 mulige hedgestrategier. Ved at kombinere forskellige %-vise 

afdækninger af selskabets signifikante risikoeksponeringer, undersøges forholdet 

mellem forventet pengestrøm og risiko. Der anvendes her kun to finansielle 

instrumenter, olie-futures og valutaterminskontrakter. Brug af andre finansielle 

instrumenter vil kunne have en anden effekten på virksomhedens risiko-afkast profil. 

 

Afhandlingen vil opbygge et relativt kompleks beslutningsværktøj for styring af 

markedsrisiko. Værktøjet og underliggende beregninger er vedlagt i en CD-ROM. 

Disse anses som en del af afhandlingen. For at læseren skal kunne se en del af 

disse modellerne og beregningerne forudsættes det at programmet @Risk er 

installeret på computeren3. 

1.5.3 Undersøgelsesdesign 

Essensen i at udforme et hensigtsmæssig undersøgelsesdesign, er at lade 

undersøgelsens mål bestemme den hensigtsmæssige undersøgelsesmetode. I 

udarbejdelsen af afhandlingen er der benyttet både primære og sekundære 

kvantitative og kvalitative data. Forfatterne har forsøgt at anvende metode-

                                            
3 En trial-version af @Risk kan nedlastes gennem Palisade Corporation’s hjemmeside 

www.palisade.com/trials.asp 
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triangulering med at kombinere både kvantitative og kvalitative data. Ved at gøre 

dette vil de kvantitative data komplementere de kvalitative data, og dermed vil man 

kunne overkomme eventuelle metodiske problem relateret til de gennemførte 

interviewer og eller andre forstyrrelser. 

 

For at beskrive case-virksomheden samt den industri den opererer i, er der benyttet 

branchelitteratur, og litteratur modtaget fra Det Norske. I tillæg er der tilegnet 

information gennem samtaler med CFO Paul Hjelm-Hansen. Som kilde til den 

teoretiske delen af afhandlingen er det benyttet akademiske artikler og faglitteratur 

omkring risiko, risikostyring, kvantitativ analyse og statistik. 

 

I forbindelse med kortlægningen af Det Norskes eksponering overfor markedsrisiko 

er der modtaget kvantitative data fra virksomheden i form af budgetter. Det 

kvantitative datamateriale der er indsamlet til brug i udarbejdelsen af 

beslutningsværktøjet stammer fra flere sekundære kilder. Disse omfatter Datastream, 

Bloomberg og Finansavisen. Overordnet set er det meste af afhandlingen baseret på 

kvantitative data modtaget fra eksterne anerkendte kilder, hvor validiteten og 

pålideligheden af disse er vurderet som værende stærk. 

1.5.4 Kildekritik 

Risikostyringsmodellen udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af 

beslutningsværktøjet er i stor grad bygget op rundt teoretisk statistisk. Det meste af 

denne litteraturen forudsætter at læseren har meget god forståelse for statistisk og 

den terminologi der bruges. Kilderne behandler ofte kun dele af afhandlings tema, 

eller kun et udvalg af de aktuelle modeller, og dette har medført at vejen er blevet 

længere og mere kompleks end forfatterne havde forudset ved starten af forløbet. 

 

Det Norske er noteret på Oslo Børs, og de er derfor meget restriktive med hvilken 

information de betror personer udenfor organisationen. På ønske fra virksomheden 

er det derfor undladt at benytte de reelle budgetter, hvor afhandlingen bygger på et 

fiktivt budget. Resultatet kan derfor ikke benyttes direkte, men det fiktive budgettet 

kan uden større bestræbelser skiftes ud med det reelle budgettet. Den kvantitative 

information vil dog være beskrivende for den situation virksomheden befinder sig i 
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lige nu. Niveauet på den totale eksponering der skal fastsættes, vil være realistisk 

med tanke på de faktiske forhold. Disse forhold vil ikke influere på opbygningen af 

beslutningsværktøjet, og vil ikke få nogle konsekvenser på de beslutninger og valg 

der vil blive foretaget. 

 

For at kunne udarbejde en risikostyringsmodel der vil være nem at implementere i 

Det Norske er det besluttet at benytte et tillægsprogram til Excel som heder @Risk. 

Beslutningen om at benytte dette programmet er fattet på grund en række attraktive 

funktioner og en brugervenlig opbygning. Programvalget vil ikke influere på 

risikostyringsmodellens præstation. 

 

Til optimering af parametrene der indgår i modellen er der besluttet at anvende 

solver funktionen i Excel. Denne funktionen har sine svagheder ved optimering af 

komplekse problemer. Solvers ”bud” på de optimale parametrene vil være afhængige 

af parametrenes indgangsværdier. For at finde parametre som er tilnærmet optimale 

er solver kørt flere gange med forskellige indgangsværdier. De parametre der gav 

bedst resultat er anvendt videre. Det kan derfor ikke udelukkes at der findes 

parametre som ville ha givet et bedre svar end den parametersammensætning der 

anvendes ved udarbejdelsen af risikostyringsværktøjet. 

 

I forbindelse med valideringen af risikostyringsmodellen og den gennemførte 

backtest, vil modellens parametre kun optimeres hver fjerde uge. Dette vil potentielt 

kunne påvirke backtestens præstation, dog er der vurderet at den eventuelle 

negative effekt er indenfor acceptable rammer. Da der anvendes 2 år med historiske 

data vurderes der, at effekten på parametrene ved at udskifte omtrent 20 ud af 520 

datapunkter (4 af 104 uger), ikke vil være af en signifikant størrelse. I tillæg så 

fungerer ikke solver-funktionen i Excel helt optimalt, og dermed vil solvers 

indbyggede støj blive overført til backtestens resultater. Det vurderes derfor at denne 

beslutning ikke vil komme til at forringe backtesten i større grad. 
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Del 1    .
Del 1 har til hensigt at rationalisere en beslutning om at indføre risikostyring af 

markedsrisiko i Det Norske. Denne del vil beskrive virksomhedens risici og 

rationalerne for risikostyring, og forklare hvorfor det vil kunne være værdiskabende 

for Det Norske at identificere, kvantificere og styre markedsrisiko. 

 

I kapitel 2 vil virksomhedens risici kortlægges, og der vil uddybes hvorfor styring af 

markedsrisiko er vigtig. Kapitel 3 vil gennemgå rationalerne for at reducere 

markedsrisiko. Del 1 afsluttes i kapitel 4 med en grundig præsentation og 

risikostyringsanalyse af afhandlingens case-virksomhed, Det Norske. 

Struktur del 1 

Kapitel 2:   Virksomhedens risici         Side 16 

Kapitel 3:   Rationale for risikostyring       Side 23 

Kapitel 4:   Det Norske Oljeselskap        Side 31 
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2 Virksomhedens risici 

Formålet med dette kapitel er at skabe en bedre oversigt over de risikotyper en 

virksomhed generelt er eksponeret overfor, og uddybe hvorfor kontrol af 

markedsrisiko er essentielt for virksomheden. 

 

I delkapitel 2.1 vil der blive forklaret hvad risiko overordnet er. Forretningsrisiko 

beskrives i 2.2 og markedsrisiko beskrives i 2.3. Kapitlet afsluttes med delkapitel 2.4, 

hvor de forskellige typer risiko diskuteres i forhold til risikostyring. 

2.1 Overordnet beskrivelse af risiko 
Risiko kan groft set defineres som eksponeringen mod usikkerhed. Deraf følger det, 

at virksomheder påtager sig risiko gennem to kilder – usikkerheden selv og den 

relative størrelse af virksomhedens eksponering mod denne risiko. Man kan tænke 

på usikkerhed som muligheden for forekomsten af en eller flere hændelser. 

Usikkerhed er ofte repræsenteret af en række mulige realiseringer af fremtidige 

begivenheder med en angivet sandsynlighedsfordeling4. For at kunne begrænse 

risiko er det nødvendigt at opnå en præcis beskrivelse af risikoeksponeringen. 

 

Risiko er en naturlig del af en virksomheds profil, og er i sig selv hverken godt eller 

dårligt5. Forretningsgrundlaget til en virksomhed bygger på muligheder som opstår i 

forbindelse med udøvelse af virksomhedens forretning. Disse muligheder vil i de 

fleste tilfælde være forbundet med risiko der vil påvirke virksomheden i et større eller 

mindre omfang. De risici som en virksomhed bliver eksponeret overfor vil ofte have 

forskellig karakter, hvor enkelte vil kunne påvirke virksomhedens indtjening i både 

                                            
4 Brown (2004), side 3 
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positiv og negativ retning (symmetrisk risiko), mens andre kun vil reducere 

virksomhedens pengestrøm (asymmetrisk risiko).  

Figur 3 – Virksomhedens risici 
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Kilde: Egen tilvirkning og Jorion (2001), kapitel 1 

I Figur 3 gives det et overordnet billede af de forskellige risici, som en virksomhed er 

eksponeret overfor. Dette Kapitlet fokuserer på markedsrisiko og forretningsrisiko. 

Der eksisterer en betydningsfuld relation mellem disse risikotyper, hvor markedsrisiko 

kan have indflydelse på virksomhedens evne til at påtage sig forretningsrisiko og 

udnytte de konkurrencemæssige fordele. Se bilag 12 for en mere uddybende 

beskrivelse af de andre risici. 

2.2 Forretningsrisiko 
Forretningsrisiko er den risiko et firma frivilligt påtager sig med henblik på at opnå 

konkurrencemæssige fordele, og kan henføres til den branche hvor virksomheden 

opererer, samt det marked hvor den afsætter sine produkter. Risikoen er symmetrisk, 

og en virksomheds muligheder til at reducere denne type risiko gennem hedging er 

begrænset. Risikoen kan dog reduceres gennem den diversificering man 

                                            
5 Lhabitant og Tinguejy (2001), side 3 
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eksempelvis observerer i konglomerater. Eksempler på forretningsmæssig risiko vil 

kunne være en markedsføringskampagne eller, som i Det Norskes tilfælde, at bruge 

ressourcer på at kortlægge et bestemt område med tanke på at udvinde olie. 

 

Forretningsrisiko kan opstå som følge af beslutninger vedrørende investeringer eller 

strategi. Dette er beslutninger knyttet til strukturel risiko over en længere tidshorisont, 

som virksomheder er ”betalt for at påtage” i forhold til at kunne generere positive 

finansielle resultater6. Virksomheder som påtager sig risiko der ligger indenfor dens 

ekspertise og kærneforretning, vil (i varierende grad) selv kunne udøve signifikant 

indflydelse på de potentielle indtægter. 

2.3 Markedsrisiko 
Markedsrisiko refererer til usikkerheden knyttet til det fremtidige finansielle resultat 

eller pengestrøm som opstår som følge af ændringer i markedsrater7. Markedsrisiko 

er en symmetrisk risikotype som virksomheden ikke selv har kontrol over. De 

væsentligste markedsrisici som en virksomhed kan være eksponeret overfor er, 

 

1. Renterisiko. En virksomhed er eksponeret overfor renterisiko som følge af 

behovet for finansiering og placering af likvider. Renterisiko kan blandt andet 

påvirke værdien af virksomheden gennem dens tilstedeværelse i beregningen 

af en virksomheds kapitalomkostninger. 

2. Valutarisiko. Gennem køb og salg af udenlandsk valuta, eksponerer 

virksomheden sig mod ændringer i valutakurser. Valutakursen kan bidrage 

med en signifikant påvirkning på en virksomheds indtjening, både positivt og 

negativt. I tillæg kan balancen og de tilhørende aktiver og passiver blive 

påvirket af ændringer i valutakurser. 

3. Egenkapitalrisiko. Egenkapitalrisiko påføres virksomheden ved at holde 

aktier udstedt af andre selskaber, samt gennem værdien på egen egenkapital. 

Volatilitet i markedsværdier vil påvirke værdien af virksomhedens 

                                            
6 Lee (1999), side 5 
7 Lee (1999), side 5 
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aktiebeholdning og potentielle fremtidige aktieemissioner, samt 

virksomhedens kapitalstruktur og en række finansielle nøgletal. 

4. Prisrisiko. Prisrisiko kan påvirke virksomhedens indtjening både gennem 

omsætningen og omkostninger. Omkostningerne vil typisk stige i takt med en 

øgning i prisen på råmaterialer og energi, og vice versa for omsætningen hvis 

man sælger samme type varer. 

 

Markedsrisiko påvirker virksomheden på forskellige måder og kan opdeles i tre 

forskellige typer af eksponeringer; transaktion, operationel og translation (Figur 4). 

Figur 4 – Typer af markedsrisiko-eksponeringer 
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Kilde:  Stonefill og Eitman (2006), side 206 

Transaktionseksponering  
Transaktionseksponeringer måler ændringer i værdien af allerede indgåede aftaler 

med virksomhedens interessenter, hvor markedsvariablen er det usikkerhedsmoment 

som påvirker værdien af pengestrømmen. Disse allerede indgåede kontrakter kan for 

eksempel være banklån/obligationslån med variabel rente (1 eksponering) i 

udenlandsk valuta (2 eksponeringer). Transaktionseksponeringer omfatter positioner 

hvis størrelse og karakteristika er kendte, og det er derfor muligt med hedging. 
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Translationseksponering 
Translationseksponering, eller bogføringseksponering, er risikoen for at det vil 

forekomme ændringer som stammer fra ”oversættelsen” af de udenlandske 

datterselskabers regnskaber i fremmed valuta, til moderselskabets hjemlige valuta, 

hvor moderselskabets nettoværdi eller rapporterede indtjening øges eller reduceres 

på baggrund af en valutakursændring siden forrige ”oversættelse”. 

 

Operationel eksponering 
Operationel eksponering, også kendt som økonomisk eksponering, 

konkurrencedygtighedseksponering eller strategisk eksponering, er risiko som knytter 

sig til ændringer i den fremtidige pengestrøm, der stammer fra uforudsete ændringer i 

en eller flere markedsvariabler. Man skal ikke blande operationelle eksponeringer 

med operationel risiko. 

 

I neste delkapitel vil der sættes fokus på hvorledes virksomheden bør håndtere 

forskellige risikotyper. 

2.4 Virksomhedens risikostyring 
At styre risiko er at forgribe uforudsete hændelser og situationer. Risikostyring er et 

ledelsesværktøj, der skal minimere risikoen for, at erhvervsdriften løber af sporet. Alt 

andet lige må den risikobevidste virksomhed være en mere attraktiv 

samarbejdspartner, og derfor kan den enkelte virksomhed vælge at profilere sig på 

sin risikoprofil og dermed opnå konkurrencemæssige fordele deraf. En virksomhed 

der kontrollerer sin samlede risikoeksponering vil være bedre rustet til at undgå 

eventuelle uforudsete hindringer der opstår som følge af uhåndterede risici, og som 

lægger begrænsninger på udøvelsen af kærnevirksomheden. Det er selvfølgelig ikke 

påtrængende at alle virksomheder anvender lige mange ressourcer på risikostyring, 

men det er derimod vigtigt, at den enkelte virksomhed indtager en proaktiv tilgang til 

håndtering af virksomhedens risici, hvor man bliver bevidst omkring ens eget unikke 
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risikostyringsbehov. Risikostyring involverer at identificere og klassificere de risici 

som en virksomhed er eksponeret overfor i to kategorier8:  

 

1. De risici som vedrører forretningen, hvilket virksomheden har kontrol over. 

2. De risici som ikke vedrører forretningen, hvilket virksomheden ikke har kontrol 

over. 

Figur 5 – Typer af risici i forretningsmiljøet 
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Kilde: Egen tilvirkning og Lee (1999), side 5 

Forretningsrisiko er virksomheden ”betalt for at påtage”, mens andre risici vil 

virksomheden kun blive ”betalt” for at håndtere eller reducere. Risici som ikke 

vedrører forretningen omfatter blandt andet ikke-finansielle risici eller 

”forsikringsrisici” som fysiske skader på aktiver og andre tilfældige hændelser, samt 

finansielle risici som for eksempel flyselskabers eksponering overfor olieprisen 

gennem forbrug af drivstof til fly.  

 

Der er specielt vigtig for virksomheden at sætte fokus på de risici som vil kunne 

påvirke resultatet i større omfang. Der må her foretages en vurdering af 

risikoeksponeringens størrelse og sandsynligheden for en eventuel negativ effekt på 

det finansielle resultat. Foruden forretningsrisiko er markedsrisiko den primære kilden 

til at påvirke det finansielle resultat9. Virksomheder har generelt lille eller ingen 

                                            
8 Culp og Heaton (2005) og Jorion (2001), side 4 
9 Lee (1999), side 5 



 

22

indflydelse på markedsrater, og det vil derfor være ønskelig at være specielt 

opmærksom på denne risikofaktor. 

 

Enkelte virksomheder er i besiddelse af specifik indsigt eller kundskab om specifikke 

markedsrisici som følge af forretningens natur. Dette vil kunne medføre, at enkelte 

virksomheder opnår komparative fordele i forhold til at bære enkelte markedsrisici. 

Uanset om dette er tilfældet eller ikke, vil det være ønskelig for virksomheden at 

kvantificere og håndtere denne type risiko gennem at foretage beslutninger om at 

beholde eller fjerne disse, da de som ovenfor nævnt, vil kunne have betydelig 

indvirkning på pengestrømmen, og dermed også på virksomhedens evne til at 

gennemføre investeringer og projekter der vedrører kærneforretningen. 

 

For at man skal kunne tage beslutninger om at beholde eller fjerne markedsrisiko, 

må virksomheden tilegne sig en dybtgående forståelse af de forskellige 

risikoeksponeringer, deres indbyrdes korrelation og den indvirkning disse har på 

virksomheden10. Risikostyring skal bidrage til at øge værdiskabelsen i højere grad 

end til at overholde lovgivning eller at undgå konkurs. Potentialet for at udnytte 

risikostyring til øget værdiskabelse ligger i særlig grad i virksomhedens evne til at 

identificere og kvantificere markedsrisici, og dermed danne et grundlag for at 

implementere den optimale styring af disse risici. 

 

Det skal dog nævnes, at markedsrisiko kun er én af flere risikofaktor som 

virksomheden er eksponeret overfor. Den relative gevinsten ved at kontrollere og 

styre markedsrisiko må altid ses i sammenhæng med det totale billede. Kontrol af 

markedsrisiko skal facilitere værdiskabning der virksomheden haver sine 

konkurrencemæssige fortrin. 

 

I følge M&M og almindelig kapitalmarkedsteori, så vil ikke risikostyring kunne påvirke 

en virksomheds værdi. Så hvorfor er risikostyring og anvendelse af finansielle 

instrumenter til begrænsning af risiko så almindelig? Rationalerne for risikostyring vil 

gennemgås i næste kapitel. 

                                            
10 Morgan Stanley (2005) 
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3 Rationale for risikostyring 

Grundlæggende kapitalmarkedsteori fortæller at det ikke er nogen grund til hedging. 

Hvorfor er denne praksis da så almindelig i det virkelige forretningsliv? Kapitel 3s 

formål er at gennemgå argumenterne for og i mod at ændre virksomhedens 

risikoprofil gennem hedging. Risikostyring er af Lhabitant og Tinguely (2001) 

defineret som: 

”Risk management is decisions and actions taken independently of the operating 

business by an individual or a firm to alter the risk/return profile of its future cash 

flows11” 

I delkapitel 3.1 vil der kort redegøres for argumenterne for at der ikke vil lønne sig 

med hedging. Derefter gennemgås argumenterne for hedging, hvor delkapitel 3.2 

beskriver forholdene rundt imperfekte markeder, før der i 3.3 forklares hvorfor 

ledelsesmæssig risikoaversion fører til hedging. Empiriske konklusioner bliver 

præsenteret i delkapitel 3.4. 

3.1 Kapitalmarkedsteori 
Tidlig akademisk forskning gav ikke motivation til hedging. Nobelprisvindere i 

økonomi, Miller og Modigliani (1958), påviste at finansiel manipulation – gennem 

hedging – ikke påvirker virksomhedens værdi i en perfekt verden12. Det 

fundamentale argumentet er at aktionærer hedger risiko mere effektivt gennem deres 

egne porteføljer, end det ledere kan på virksomhedsniveau. Aktionærer kan tage 

                                            
11 Denne definition er meget bred og eksempler på instrumenter der anvendes i risikostyrings-øjemed 

vil gives i delkapitel 12.2 og bilag 11 
12 Ingen skat, konkursomkostninger eller imperfekt information 
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hensyn til deres respektive præferencer og risikoaversion, og udnytte den 

omkostningsfrie diversifikation man opnår gennem neutraliserende 

risikoeksponeringer i forskellige aktiver13. 

 

Risikostyring er spild med ressourcer som følge af at økonomien følger en 

ligevægtsbalance der forklares af forhold som opererer over længere tidsrum. I dette 

scenario eksisterer der ikke nogen form for risiko på lang sigt, og rationalet for 

risikostyring findes i de kortsigtige undtagelser fra langtidstendensen. Omkostningen 

ved at eliminere denne kortsigtige risiko kan tit overstige fortjenesten, hvorefter 

risikostyring kun vil forringe aktionærværdier. 

 

I tillæg til indflydelsen fra regulerende institutioner, så eksisterer der ifølge akademisk 

litteratur primært to grunde til at risikostyring efterspørges14. Tilstedeværelsen af 

imperfekte markeder og ledelsesmæssig risikoaversion. Disse to begreber vil kort 

blive gennemgået i de næste delkapitler. 

3.2 Imperfekte markeder 
I modsætning til M&M’s verden, indeholder kapitalmarkederne i den virkelige verden 

ufuldkommenheder der skaber incitamenter til at reducere pengestrømmens 

volatilitet gennem hedging. 

3.2.1 Konveks skattefunktion 

Hvis skat er en konveks funktion af resultatet vil det generelt være optimalt med 

hedging. Grunden til dette er at en mere volatil pengestrøm fører til en højere 

forventet skat, end en mindre volatil pengestrøm gør. Dermed kan man reducere den 

forventede skattebetaling ved at reducere volatiliteten i pengestrømmen. 

 

En skattefunktion kan blive set på som konveks hvis en eller flere af følgende 

betingelser er opfyldt: 

                                            
13 Lhabitant og Tinguely (2001), side 7 
14 Lhabitant og Tinguely (2001), side 8 
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1. Beskatningen er progressiv 

2. Carry forwards er mulig 

3. Investment tax credits eksisterer 

4. Carry backwards er mulig 

 

Det skal påpeges at disse fire skattefænomener kan kombineres i et skattesystem på 

en måde som gør at skattefunktionen ”lokalt” bliver konkav. Dog er dette meget 

usandsynlig og det eksisterer enighed i den økonomiske litteratur om at 

tilstedeværelsen av disse fire beskatningsprincipper vil føre til en konveks 

skattefunktion, hvilket giver et incitament til hedging. 

3.2.2 Omkostninger ved ”financial distress” og fremmedkapitalkapacitet 

Når man hedger så sænkes volatiliteten på virksomhedens resultat, og dette fører til 

en øget sandsynlighed for at virksomheden kan møde sine udestående finansielle 

forpligtelser. Dermed sænkes sandsynligheden og omkostningerne forbundet med at 

opleve ”financial distress”. ”Financial distress” udmønter sig i to former for 

omkostninger. Direkte omkostninger til juridisk bistand, revision og regnskab og 

indirekte omkostninger så som afledning af ledelsens fokus og tid, samt bekymringer 

hos leverandører og kunder. 

 

I tillæg til at reducere sandsynligheden for ”financial distress”, så forøger hedging 

fremmedkapitalkapaciteten, hvormed virksomheden kan påtage sig mere gæld, og 

dermed vil nutidsværdien af skatteskjoldet også stige. 

3.2.3 Intern vs. ekstern kapital 

Akademisk forskning argumenterer for, at hvis ufuldkomne kapitalmarkeder fører til at 

ekstern kapital er dyrere end den kapital som genereres internt i virksomheden, så vil 

dette danne et rationale for risikostyring15. Logikken er følgende: Hvis en virksomhed 

                                            
15 Froot, Scharfstein og Stein (1993), side 3 
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ikke hedger vil dette føre til en vis volatilitet i pengestrømmen genereret af allerede 

ejede aktiver. Denne volatilitet i vil resultere i enten 

 

1. Variabilitet i pengemængden indskudt eksternt, eller  

2. Variabilitet i mængden af investeringer 

 

Variabilitet i investeringer kan generelt karakteriseres som ikke at være optimalt, i det 

omfang der eksisterer reduceret marginal afkastning i forhold til en given investering. 

Altså i det omfang resultatet er en konkav funktion af investeringen. Hvis udbudet af 

ekstern kapital var perfekt elastisk, så ville den optimale ex post-løsning være, at 

lade investeringsplanene være uforandret mens man ændrer tilførselen af ekstern 

kapital. 

 

Problemet er at hvis den marginale omkostning ved at tilføre ekstern kapital øger 

med tilførselen, så er løsningen ikke længere optimal. Mangel på intern kapital vil 

blive mødt med en øgning i ekstern kapital, men det fører også til en vis nedgang i 

investeringer. Altså vil volatilitet i pengestrømmen påvirke både investering og 

finansiering på en måde som er negativ for virksomheden. I det omfang man 

anvender risikostyring og hedging for at reducere denne volatilitet, vil værdien af 

virksomheden forøges. 

3.2.4 Underinvestering 

Underinvestering forekommer når det opstår knaphed i virksomhedens finansielle 

ressourcer og man derfor ikke kan investere i positive NPV-projekter. 

Underinvestering og financial distress er tæt forbundet. I en verden med perfekte 

kapitalmarkeder vil kun virksomheder der oplever financial distress få begrænset 

adgang til eksterne finansielle ressourcer. Den samme forhold gælder for 

underinvestering og fremmedkapitalkapacitet. En virksomhed vil opleve 

underinvestering når den ikke klarer at finansiere projekter grundet fraværende 

likvider eller et højt fremmedkapitalniveau. 

 

I følge ”Pecking order”-teorien koster ekstern kapital mere end internt oparbejdet 

kapital. Dermed kan NPV-projekter som i udgangspunktet var positive, blive negative 
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når man er nødt til at anvende dyr ekstern finansiering på grund af knaphed i de 

interne finansielle ressourcer. Dette kan forekomme selv om virksomheden har 

adgang til kapitalmarkedet, og har ledig fremmedkapitalkapacitet16. Virksomheder 

med jævne og forudsigelige pengestrømme er bedre rustet til at igangsætte positive 

NPV-investeringer, og dette kan repræsentere en konkurrencemæssig fordel overfor 

konkurrenterne17. 

 

Prisen man betaler for underinvestering er lavere omsætning og indtægter, da man 

ikke kan acceptere projekter som ellers ville været forbundet med lønsomhed. Den 

yderste konsekvens er at man må opløse virksomheden. For at undgå 

underinvestering kan man vælge hedging, samt at føre en restriktiv dividendepolitik. 

Hedging kan bidrage til at reducere risikoen for underinvestering gennem en 

reduktion af volatiliteten i indtjeningen. Ved at føre en restriktiv dividendepolitik 

reduceres risikoen for financial distress og samtidig styrkes egenkapitalandelen. 

Dermed vil kapitalstrukturen tillade at man eventuelt kan optage mere 

fremmedkapital. 

3.2.5 Risikostyring og virksomhedens likviditet 

Likviditet og problemer med timing af pengestrømme forbundet med forskellige 

risikostyringsstrategier påvirker en virksomheds værdi. En optimal hedging-strategi 

maksimerer virksomhedens likviditet, i form af overskydende likvide midler eller 

ubenyttet fremmedkapitalkapacitet, når likviditet er mest værdifuldt18. Altså, den 

optimale hedge minimerer variabiliteten af de likvide beholdningers marginale værdi. 

Formålet til hedgen er at effektivt redistribuere de likvide beholdninger over 

forskellige perioder og tilstande, hvor likvider fra perioder der den marginale 

omkostning af finansielle begrænsninger er lille, flyttes til perioder der den marginale 

omkostning er høj. Denne procedure gennemføres indtil ”skyggeværdien” af 

likviderne gennem forskellige pris- og omkostningsforløb er udlignet. Desto større en 

                                            
16 Froot, Scharfstein og Stein (1993), side 5 
17 Lhabitant og Tinguely (2001), side 8 
18 Lhabitant og Tinguely (2001), side 26 
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virksomheds finansielle begrænsninger er, desto større er den potentielle gevinsten 

fra hedging. Værdien af hedging afhænger af designet på hedgingstrategien. 

3.2.6 Asymmetrisk information 

Finansielle markeder er i stor grad påvirket af asymmetrisk information. Eksistensen 

af asymmetrisk information kan i visse tilfælde gøre skade på virksomheden, 

eksempelvis ved at påføre virksomheden højere finansielle omkostninger. Dette kan 

illustreres ved at se på kreditmarkedet, hvor udlåner er i besiddelse af mindre 

information om virksomhedens pengestrøm end låntager. På grund af 

tilstedeværelsen af asymmetrisk information vil udlåner opleve problemer med at 

skille mellem gode og dårlige låntagere, og dette fører til at udlåner bliver nødt til at 

generelt kræve en højere rente, og i nogle tilfælde indføre visse kreditbetingelser19. 

For at man skal fremstå som en ”god” låntager og dermed opnå lavere 

finansieringsomkostninger, må virksomheden vise evne og vilje til at tilbagebetale 

gæld. Finansiel risikostyring kan hjælpe virksomheden med at fremstå som en god 

låntager, og forhøje virksomhedens værdi, gennem at  

 

• Undgå at der pludselig opstår knaphed på likvider 

• Reducere behovet for dyr ekstern hastekapital 

• Stabilisere pengestrømmen og reducere volatilitet i selskabets aktie, og 

derigennem egenkapitalomkostninger 

 

I tillæg fører informations-gabet mellem insidere og outsidere til at risikostyring og 

hedging, er mindre effektivt på en individuel basis. I de fleste tilfælde vil identifikation 

af virksomhedens risikoeksponering kræve mere information, end hvad den 

gennemsnitlige aktionær er i besiddelse af. Det rationelle bud på risikostyring for 

aktionærer vil derfor være at uddele et mandat for risikostyring, gennem ansættelse 

af en risk manager. 

                                            
19 Lhabitant og Tinguely (2001), side 8 
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3.3 Ledelsesmæssig risikoaversion 
Akademisk forskning mener det findes bevis for et forhold mellem risikostyring og 

risikoaversion for beslutningstagere. Enkelte af virksomhedens interessenter, som 

ledere og ansatte, vil have en interesse i at reducere risiko gennem hedging, da de 

er eksponeret med betydelige investeringer i virksomheden. Disse er ofte ikke 

synlige, da investeringerne kan være i form af menneskelig kapital eller andre job-

specifikke færdigheder. Man kan sige, at ”investeringen” bærer præg af dårlig 

diversifikation, og derfor vil det være naturlig at interessenterne prøver at sikre sit job 

og investering ved at hedge. Beviset er baseret på at det er billigere for ledere med 

hedging gennem virksomheden, end det er på egen hånd20. 

  

Andre incitamenter kan også påvirke ledere og ansatte til at spekulere eller 

begrænse risiko. Indførelse af bonusaflønning kan motivere ledere til at påtage større 

risiko i slutningen af regnskabsår hvor virksomheden går dårlig, eller reducere 

risikoeksponeringer i slutningen af år hvor det går godt. På grund af denne opførsel 

er det vigtigt, at aflønningsprogrammer o.l. er sammenkørt med aktionærernes 

interesser og mål, på en måde som forhindrer uhensigtsmæssig opførsel21. 

 

Gennemgangen af den eksisterende akademisk litteratur er nu fuldført og der er 

afdækket flere forskellige grunde, til at der kan være værdiskabende for en 

virksomhed at indføre et risikostyringsprogram, og eventuelt begrænse risiko. Men 

hvad er resultaterne fra empiriske forskning? I det næste kapitel vil der redegøres for 

konklusionerne fra empiriske undersøgelser. 

3.4 Empiriske konklusioner 
I følge Jin og Jorion (2006)22, giver resultater produceret på baggrund af empirisk 

forskning, der fokuserer på forholdet mellem hedging og virksomhedskarakteristika, 

kun til en vis grad støtte for de tidligere nævnte incitamenter til at begrænse risiko 

                                            
20 Jin og Jorion (2006), side 6 
21 Lhabitant og Tinguely (2001), side 9 
22 Alle empiriske observationer og konklusioner i dette delkapitel er baseret på Jin og Jorion (2006) 
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gennem hedging. Risikostyringsaktiviteter er observeret hyppigere i store end i små 

virksomheder. Man skulle som udgangspunktet tro at det ville være omvendt, da små 

virksomheder generelt er mere udsat for at opleve financial distress. Grunden til at 

risikostyring er mere almindelig i store virksomheder er at hedging er drevet af 

stordriftsfordele, da der eksisterer store omkostninger forbundet med at indføre et 

risikostyringsprogram. 

 

Akademisk forskning har fundet bevis for, at konvekse skattefunktioner ikke påvirker 

beslutninger omkring risikostyring i betydelig grad, men at en øgning af 

fremmedkapitalkapaciteten blev brugt som begrundelse for at hedge. Forskningen 

var også konsistent med underinvesteringsargumentet, da man observerede at 

virksomheder der hedger havde større muligheder for at opnå vækst. Der blev også 

fundet støtte for teorien om risikoaversion, hvor ledere som er i besiddelse af en 

større aktiebeholdning hedger mere. Den sidste tid har forskningen været mere 

fokuseret omkring relationen mellem virksomhedens værdi og hedging. Her blev der 

blandt andet konkluderet med, at virksomheder der anvender valutaderivater 

gennemsnitlig er 5 % mere værd, end de der ikke gør det. Samtidig blev der fundet 

bevis for at fremmedkapitalkapacitet frigjort gennem hedging i snit øger værdien af 

en virksomhed23. Resultaterne er dog begrænset til håndtering af valutarisiko for 

store multinationale amerikanske virksomheder, hvor det er uklart om denne 

værdipræmie uden videre kan overføres til andre nemt identificerbare typer af 

markedsrisiko24. 

 

I en undersøgelse af forholdet mellem en virksomheds værdi og hedging for 

amerikanske olie- og gasproducenter, er det konkluderet med at der generelt ikke 

eksisterer en forskel i værdi mellem de producenter der hedger, og de der ikke gør 

det. Det argumenteres for at eksponeringen overfor olie- og gaspriser er nem at 

identificere og hedge for individuelle investorer25. 

                                            
23 Jin og Jorion (2006), side 5 
24 I tillæg er valutaeksponeringerne svære at identificere og den identificerede præmie kan derfor 

reflektere andre faktor så som asymmetrisk information og operationelle hedger 
25 Jin og Jorion (2006), side 6 
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4 Det Norske Oljeselskap 

Kapitel 4 har til formål at give en introduktion til det selskab som afhandlingen er 

bygget rundt – Det Norske. I dette kapitel vil den gennemgåede teori omkring risiko 

og risikostyring knyttes op mod Det Norske, og afdække hvorfor risikostyring vil 

kunne være værdiskabende for Det Norske. 

 

Delkapitel 4.1 giver en kort introduktion til selskabet. I delkapitel 4.2 gives der en 

uddybende forklaring til Det Norskes forretningsmodel og hvilke implikationer denne 

har for selskabets virksomhed. Derefter vil det i 4.3 redegøres for den industri 

selskabet opererer i. Kapitlet afsluttes med delkapitel 4.4, hvor der diskuteres hvorfor 

risikostyring vil være en vigtig komponent i Det Norskes forretningsmæssige drift. 

4.1 Baggrund 
Det Norske Oljeselskap ASA er et uafhængig norsk olieselskab med fokus på 

efterforskning og produktion (E&P26) af små og mellemstore petroleumsressourcer 

på norsk sokkel. Selskabet har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Oslo, Harstad 

og Stavanger. Virksomheden er finansieret gennem en solid gruppe lokale og 

internationale investorer27. 

 

Det Norske Oljeselskap blev grundlagt af Petroleum Geo-Services ASA (PGS)28 i 

2001 under navnet Pertra AS, som et 100 % ejet E&P-selskab.. I slutningen af 2004 

                                            
26 Exploration & Production 
27 Selskabets hjemmeside 
28 PGS er et teknologifokuseret olieservice-selskab i al hovedsag tilbyder geofysiske tjenester verden 

over. PGS er verdens tredje største selskab indenfor seismiske undersøgelser for olie- og 

gasindustrien (kilde: www.pgs.com) 
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besluttet PGS at sælge Pertra og trække sig ud af all E&P-virksomhed. Med virkning 

fra 1. Januar 2005 blev selskabet, inkluderet alle produktionslicenserne, solgt til det 

canadiske selskabet Talisman Energy. Omtrent samtidig etablerede ledergruppen i 

Pertra et nyt selskab, Pertra Management, og med hjælp af finansiel støtte fra lokale 

investorer forhandlet Pertra Management frem en kontrakt med Talisman Energy om 

at købe enkelte af de aktiver som Talisman Energy i forvejen havde købt af PGS. På 

grundlag af dette blev det i maj 2005 etableret et nyt E&P-selskab i Trondheim, under 

navnet Pertra AS. I februar 2006 blev Pertra AS omdannet til et alment aktieselskab 

– Pertra ASA, og senere samme år blev selskabet noteret på Oslo Børs. 

 

I oktober 2007 besluttet styrene i Pertra ASA og DNO ASA at gennemføre en fusion 

af Pertra ASA og DNOs virksomhed på norsk sokkel, som på daværende tidspunkt 

var organiseret gennem selskabet NOIL Energy. Det nye selskab blev dannet under 

navnet Det Norske Oljeselskap ASA. 

 

Selskabets licensportefølje består af totalt 24 operatørskab og deltagelse i totalt 46 

licenser29, noget der gør Det Norske til det næst største norske operatørselskabet på 

norsk sokkel efter StatoilHydro. I løbet af 2007 øgede antal ansatte fra 29 til 78, og 

selskabet producerede 300 651 fat olie. Selskabet har udtalt at man ønsker at 

komme op i et produktionsniveau på 2 millioner fad olie i løbet af 201030. Selskabets 

reserver og potentielle risikovægtede ressourcer udgjorde 129 millioner fat olie ved 

udgangen af 2007. Det Norske er i kraftig vækst, og haver et udtalt mål om at være 

det mest offensive olieselskabet på norsk sokkel. Selskabets økonomiske udvikling 

kan ses af Figur 6. 

                                            
29 Per 1. kvartal 2008 
30 Årsrapport 2007, side 10 
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Figur 6 – Udvikling i nøgletal 
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Kilde:  Egen tilvirkning og Proff Forvalt 

4.2 Forretningsmodel 
Det Norskes vision er at være et fremgangsrigt og effektivt selskab med henblik på 

efterforskning, udbygning og drift av petroleumsressourcer på norsk sokkel. Denne 

vision skal opnås gennem erhvervelse af nyt efterforskningsareal i licensrunder, og 

gennem tilegnelse av efterforskningsareal. Udbygning og drift vil udføres i tæt 

samarbejde med underleverandører af relevante tjenester. 

 

Det Norskes udtalte strategi er primært at være et efterforskningsselskab med 

geografisk forankring i den norske del af Nordsøen og Norskehavet . I løbet af 2. 

kvartal 2007 blev der i tillæg fattet et vedtag om at etablere en afdeling i Harstad, 

som led i en strategisk satsning i Barentshavet, et område med flere lovende fund. 

 

Selskabets aktiviteter er koncentreret rundt områder i nærheden af eksisterende 

oliefund og infrastruktur, og målet er at bygge en balanceret portefølje af prospekter, 

ressourcer og reserver. 

4.2.1 Selskabets værdikæde 

Det Norskes værdikæde starter allerede før licens- og prospektporteføljen. Det 

initiale steg i værdikæden omfatter længere tids oparbejdelse af data, kompetencer 

og knowhow. Det Norske har opbygget en omfattende database af seismisk data og 
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brønde, og denne database forbedres kontinuerlig. Selskabets stab af geologer og 

geofysikere vil blive ekspanderet gennem rekruttering fra olieindustrien og 

universiteter. Processen går så videre med at identificere interessante prospekter, før 

man på baggrund af eventuelt tildelte licenser fortsætter med yderligere studier af 

prospektet, baseret på eksisterende eller ny data. Efter studierne vil nogle af 

prospekterne blive boret, og af disse vil enkelte udmønte i fund. Hvis 

boreaktiviteterne indikerer at fundet indeholder tilstrækkelige olie- eller 

gasforekomster, vil dette resultere i udbygning og produktion, jf. Figur 7. 

Figur 7 – Værdikæde Det Norske Oljeselskap 
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Kilde:  Det Norske Oljeselskap Prospectus 2006 

4.3 Olieindustrien 
Statoils opkøb af olie- og gasafdelingen til Norsk Hydro medførte at man i Norge har 

fået en gigant blandt mange og meget mindre aktører31. StatoilHydro er verdens 

største operatørselskab inden offshore, og det tiende største olieselskab totalt set32. 

Et resultat af fusionen er at mange forventer at norsk sokkel vil få mindre betydning 

                                            
31 Det Norske Oljeselskap Årsrapport 2006 
32 Finansavisen 1. oktober 2007 
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for det nye StatoilHydro, der nu i større grad vil sætte fokus på internationale 

opgaver. Dermed vil det opstå et vakuum på nationalt niveau der vil skabe 

muligheder for andre selskaber, der kan udnytte situationen og fylde tomrummet. I 

denne forbindelse har staten også udtalt, at i lyset af fusionen mellem Hydro og 

Statoil, er det vigtigt at skabe et robust mangefold i den norske olieindustrien33. For at 

stimulere væksten til de selskab som forventes at kunne fylde rummet efter 

StatoilHydro, har Det Norske, sammen med Revus og Noreco, anmodet regeringen 

om at åbne for at sælge de licenser hvor der ikke eksisterer produktion. 

Figur 8 – Historisk olieproduktion og fremtidig estimat på norsk sokkel 

 
Kilde:  Det Norske Oljedirektorats hjemmeside 

I 2006 nåede den totale aktivitet på norsk kontinentalsokkel rekordniveauer og var 

karakteriseret ved mangel på rigge og øgende priser på olieservicetjenester. 

Produktionen vil nå toppen i 2009 med en estimeret årlig produktion på 260 millioner 

kubikmeter. Aktivitetsniveauet er forventet at ligge på et højt niveau frem til 2012. 

Flere modifikationer og genvinding forbundet med gamle felt som Ekofisk, Snorre og 

Troll, i kombination med nye projekter, vil bidrage til den høje aktivitet. Det er 

                                            
33 Olje- og energidepartementets hjemmeside 
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forventet at petroleumsproduktionen i Norge vil ligge på et stabilt niveau de 

nærmeste årene, hvorefter der vil forekomme en gradvis reduktion34. 

4.3.1 Fundamentale faktorer i olieindustrien 

Efter flere år med robust energiefterspørgsel medførte den finansielle krise i Asien og 

olieprisens kollaps i 1998/99 til et svagt oliemarked i årene 1998-2000. Energipriser 

øgede i løbet af 2001, men opturen var kort da en svækkelse i den globale økonomi 

påvirket raten af nyinvesteringer i olie- og gasfelterne negativt. Den globale 

olieefterspørgsel har øget med omtrent 23 % fra 1993 – 2005, og gasefterspørgselen 

har øget endnu mere. I 2005 og 2006 medførte bekymring over forsyningssikkerhed i 

Mellemøsten og Rusland, øget efterspørgsel i Kina og Asien generelt samt mangel 

på ledig kapacitet til rekordhøje olie- og gaspriser og E&P udgifter. Denne trend har 

fortsat i 2007 og 2008, hvor blandt andet olieprisen i skrivende stund ligger på 

niveauer over 100 USD per oliefad. 

Figur 9 – Verdens olieefterspørgsel 1971 - 2005 
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Kilde:  IEA World Energy Outlook 2006 

Med en stadig forbedring i verdensøkonomien forventes det at efterspørgselen 

fortsætter med at stige. International Energy Agency (IEA) forventer at den årlige 

globale vækst i olieefterspørgselen vil være 1,9 % per år i perioden 2007 til 2010. I 

2030 forventes det, at den globale efterspørgsel vil komme op i 115,4 millioner 

                                            
34 Fakta Norsk Petroleumsverksemd 2007, side 25 
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tønder olie per dag (Øgning på 39 % - en CAGR35 på 1,4 % - jf. Figur 10). På 

udbudssiden har mange af de eksisterende olie- og gasfelt nået toppen og vil 

fremover opleve en nedgang. Dette vil, kombineret med en øget efterspørgsel efter 

olie og gas, være kritisk for udbudsbilledet både på kort og lang sigt, og vil mest 

sandsynlig medføre høje olie- og gaspriser i fremtiden36. 

Figur 10 – Estimeret olieefterspørgsel 2006 - 2030 
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Kilde:  IEA World Energy Outlook 2006 

Figur 11 – Prisudvikling Brent råolie 

USD/BBL

-

30

60

90

120
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 
Kilde: Egen tilvirkning og Datastream 

                                            
35 Compound Annual Growth Rate 
36 IEA World Energy Outlook 2006 
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De rekordhøje olie- og gaspriserne der opleves i dag er et resultat af et udbud-

efterspørgsel-billede som forventes at være stramt i lang tid fremover. Med omtrent 1 

% overskudskapacitet på det globale plan, gør de store olie- og gas (O&G) 

selskaberne hvad de kan for at erstatte deres reducerede reserver og forbedre den 

fremtidige produktionsprofil. Man forventer på baggrund af dette en øget E&P 

aktivitet i årene som kommer37. 

4.3.2 Oliefelternes makroøkonomiske faktorer 

Investeringer i olie- og gasindustrien er karakteriseret af lang gennemløbetid (i 

enkelte tilfælde over 10 år), og som et resultat af dette er investeringsbeslutninger 

baseret på den langsigtige trend i råvarepriser. Beslutninger foretaget flere år tilbage 

i tid påvirker den aktuelle produktion og niveauet af reinvesteringer.  

 

På det øverste niveau er global BNP nøglefaktoren til værdiskabelse i et oliefelt, da 

efterspørgselen til råolie historisk har øget med 50-70 % af væksten i global BNP. 

Vækst i BNP bestemmes af flere forskellige politiske og økonomiske faktorer udenfor 

E&P-selskabernes kontrol. Den forstærkede efterforskningsaktivitet de store O&G-

selskaberne har medført en øget knaphed i olieserviceselskabernes ressourcer. 

 

En forventning om fortsat vækst i efterspørgsel af hydrokarboner kombineret med 

faldende rater for fornyelse af olieressourcer, medfører at det vil være essentielt for 

olieindustrien at optrappe anstrengelserne for at finde, udvikle og producere nye 

hydrokarbonressourcer. I takt med at tilgængelig teknologi forbedres og traditionelle 

hydrokarbonområder til havs udarmes, øges bestræbelserne fra O&G-selskaberne til 

at finde nye hydrokarbonreserver i nye og mindre udviklede områder til havs. Disse 

områderne er ofte fjerntliggende, sværere at få tilgang til, og mere teknisk 

udfordrende at udvikle. Dette resulterer i en signifikant øgning i risiko og 

omkostninger for de selskaber der er engageret i efterforskning og udvikling. 

                                            
37 IEA World Energy Outlook 2006 
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Figur 12 – Makroøkonomiske drivere for oliefeltaktivitet 

 
Kilde: Morgan Stanley Equity Research (2001), side 8 

Sværhedsgraden, risikoen og omkostningerne forbundet med at opdage og udvikle 

disse nye reserver til havs, kombineret med høje råvarepriser, har medført en 

signifikant øgning i investeringer og en hurtigere adoption af teknologier der gør 

efterforskning i nye områder mulig og økonomisk bæredygtig. 

 

Det har opstået verdensomfattende kapacitetsudfordringer i branchen, og 

omkostningsstrukturen er for tiden øgende.  Rigger er en knaphedsfaktor på norsk 

sokkel, og i en periode med meget høje oliepriser har en unormalt stor andel af 

olierigkapaciteten været anvendt til produktionsboring. Samtidig som at kapaciteten 

er begrænset, har konkurrencesituationen resulteret i at rigselskaberne indgår 

kontrakter af længere varighed. 

4.4 Risikostyring og Det Norske Oljeselskap 
I kapitel 2 blev virksomhedens risici gennemgået, og der blev argumenteret for at 

virksomheder bør have kontrol over markedsrisikoeksponeringen. Det Norske, samt 

oliebranchen i sin helhed, er i høj grad eksponeret overfor markedsrisiko der kan 
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medføre store konsekvenser i forhold til virksomhedens pengestrømme. Det Norskes 

indtægter stammer i altovervejende grad fra salg af olie kvoteret i USD, og vil derfor 

være direkte relateret til svingninger i markedspriserne på olie og valutakursen. 

Driftsomkostninger og investeringer er også i stor grad direkte eksponeret overfor 

svingninger i energipriser og valutakurser, i tillæg til en indirekte eksponering. Herpå 

kan olieservicetjenester nævnes, hvor niveauet på disse er direkte relateret til USD, 

samtidig som de vil variere med olieprisen og kapacitetsbegrænsninger. 

 

Det Norske er på nuværende tidspunkt  tidlig i fasen vedrørende produktion af 

olieækvivalenter, hvor omkostninger og udgifter forbundet med produktion og 

efterforskning af olie markant overstiger pengestrømmen fra salg af olie (se bilag 9). 

En stigende oliepris vil dermed, på kort sigt, bidrage til at det bliver sat ekstra præs 

på selskabets pengestrøm gennem øgede priser på blandt andet 

olieservicetjenester. 

 

I kapitel 3 blev der i gennemgangen af empiriske undersøgelser, konstateret at 

hedging af valuta kan bidrage til at forøge værdien af en virksomhed. Dog blev der 

argumenteret for, at eksponeringen overfor olie- og gaspriser er nem at identificere 

og hedge for individuelle investorer. Selv om dette gælder for en veletableret O&G-

producent, så vil situationen til Det Norske være anderledes, hvor blandt andet en 

relativt større del af den totale eksponering er kamufleret i omkostningerne. I tillæg vil 

også de andre rationaler præsenteret i kapitel 3 understøtte en argumentation for at 

Det Norske bør indføre et risikostyringsprogram for at holde eksponeringen overfor 

markedsrisiko under opsyn. 

 

For at Det Norske i størst mulig grad skal være i stand til fokusere på selskabets 

konkurrencemæssige fortrin, efterforskning efter olie, bør risiko som kan resultere i 

begrænsninger i udførelsen af kærnevirksomheden, kortlægges og om 

ønskelig/muligt begrænses. Kontrol af markedsrisiko vil resultere i øget 

forudsigelighed og større sikkerhed rundt selskabets pengestrøm, og Det Norske kan 

derfor bedre planlægge og gennemføre investeringer uden at budgetter overskrides. 
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Figur 13 – Det Norske Oljeselskaps behov for risikostyring 

      
Kilde: Egen tilvirkning 

Da markedsrisiko potentielt kan have en markant negativ effekt på selskabets 

pengestrøm og evnen til at sætte fremtidige projekter ud i liv, kan det være af stor 

betydning for Det Norske at implementere et beslutningsværktøj der identificerer, 

kvantificerer og styrer den markedsrisiko selskabet er eksponeret overfor. 

Risikostyring er specielt vigtig i den nuværende situation, hvor selskabet mangler 

tilstrækkelig olieproduktion og en eventuel knaphed på intern finansiering, som 

resultat af overskridende budgetter, vil kunne medføre at finansieringen må hentes 

eksternt. Den sidste tids usikkerhed i kapitalmarkederne har medført at 

fremmedkapital lige nu er relativt dyr og aktiekapital er vanskelig at opdrive. Et afledt 

resultat af negative fluktuationer (for selskabet) i markedsraterne vil kunne være at 

selskabet ikke har tilstrækkelig finansielle ressourcer til at gennemføre de planlagte 

investeringer. Da Det Norske er et mindre olieselskab uden større produktion og de 

totale fremtidige indtægter er direkte afhængig af videre udvikling af eksisterende 

oliefelt og efterforskning af nye olieressourcer, vil et scenario hvor der opstår 

knaphed på finansielle ressourcer kunne få meget fatale konsekvenser for 

virksomheden. 
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Delkonklusion 
Delkonklusion for afhandlingens del 1 har til formål at besvare underspørgsmål 1 og 

2 fra problemformuleringen: 

 

1. Hvorfor er det vigtigt for Det Norske Oljeselskap at være specielt opmærksom 

på markedsrisiko? 

2. Hvilke rationaler ligger til grund for at Det Norske Oljeselskap selv skal 

reducere risiko relateret til  eksponeringer overfor markedsrater? 

Besvarelse 
Risiko er i sig selv hverken godt eller dårligt, og afhængig af virksomhedens profil og 

kærneforretning så kan værdier skabes ved at branchespecifikke indsigter og 

komparative fordele anvendes til håndtere risiko. Enkelte risici er asymmetriske og 

kan kun reducere indtjeningen, mens andre risici er symmetriske og kan påvirke 

pengestrømmene i både positiv og negativ retning. 

  

Det er kun de færreste risici som vanligvis udøver større indflydelse på 

virksomhedens finansielle resultat og pengestrøm. Markedsrisiko er en form for risiko 

som virksomheden selv ikke har kontrol over og som udøver signifikant indflydelse på 

det finansielle resultat. Selv om denne form for risiko ikke nødvendigvis skal 

reduceres, så bør virksomheden identificere, kvantificere og håndtere denne type 

risiko. 

 

I følge Miller og Modigliani og almindelig kapitalmarkedsteori, så vil ikke risikostyring 

kunne påvirke en virksomheds værdi. Dog indeholder den virkelige verden 

ufuldstændigheder som skaber incitamenter til at reducere volatiliteten i 

virksomhedens pengestrømme gennem hedging. 
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Det Norske er gennem kærnevirksomheden i høj grad eksponeret overfor 

markedsrisiko, hvor fluktuationer i disse kan medføre store konsekvenser i forhold til 

virksomhedens pengestrømme. For at Det Norske skal kunne rette maksimal fokus 

på selskabets konkurrencemæssige fortrin, efterforskning efter olie, bør risiko som 

kan resultere i begrænsninger i udførelsen af kærnevirksomheden, identificeres og 

kvantificeres, og om ønskelig begrænses. 

 

Selskabet mangler p.t. en bæredygtig olieproduktion og finansielle ressourcer ud 

over de planlagte investeringer, og eventuelle negative effekter fra fluktuationer i 

markedsrater vil kunne få alvorlige konsekvenser for selskabet. Det Norske er ikke i 

besiddelse af et beslutningsværktøj der kan hjælpe virksomheden at kontrollere 

eksponeringen overfor markedsrisiko. Formålet med afhandlingens næste del vil 

være at lægge den første brik i dette puslespil, ved at opbygge en 

risikostyringsmodel der kvantificerer markedsrisiko. 
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Del 2    .
Afhandlingens del 2 har til formål at skabe en model der kan identificere og 

kvantificere Det Norskes eksponering overfor markedsrisiko. CorporateMetrics vil 

først beskrives i kapitel 5, før rammeværket knyttes op i mod Det Norskes 

selskabsspecifikke forhold i kapitel 6 – 9 og en model for kvantificering af risiko 

udarbejdes. Her vil CorporateMetrics fem trind gennemgås og fornødne modelvalg 

foretages, med tanke på at Det Norske skal kunne fastslå hvor eksponeret selskabet 

er overfor markedsrisiko. 

 

Struktur del 2 

Kapitel 5:   CorporateMetrics         Side 45 

Kapitel 6:   Step 1 - Metric specification       Side 54 

Kapitel 7:   Step 2 - Exposure mapping       Side 57 

Kapitel 8:   Step 3 - Scenario generation      Side 66 

Kapitel 9:   Step 4 & 5 – Valuation and Risk computation   Side 115 
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5 CorporateMetrics 

Kapitel 5 har til formål at beskrive det rammeværk som senere vil være grundlaget for 

opbygningen af Det Norskes model til kvantificering af risiko, CorporateMetrics. 

 

I delkapitel 5.1 vil der redegøres for CorporateMetrics baggrund og de forskelle der 

eksisterer mellem risikostyring i finansielle og ikke-finansielle virksomheder. 

CorporateMetrics struktur beskrives i delkapitel 5.2, før de fem dele der udgør 

CorporateMetrics og opbygningen af risikostyringsmodellen gennemgås i 5.3 – 5.7. 

5.1 Baggrund 
Nødvendigheden af et værktøj til at kontrollere markedsrisiko blev synliggjort i 80-

erne og starten af 90-erne. I denne perioden tabte en række store virksomheder og 

finansielle institutioner38 milliarder af dollar på grund af uhæmmet spekulation i de 

finansielle markeder39. I samme periode udviklet Till Guldimann risikomålet Value at 

Risk (VaR), som i dag er et velkendt begreb i finansielle miljøer40. VaR kan defineres 

som41: 

”Det maksimale tab i værdien af en portefølje over en given tidsperiode, med et 

specificeret signifikansniveau” 

Med andre ord er Value-at-Risk et risikomål der giver en absolut værdi af 

nedsiderisikoen i en portefølje i en given tidsperiode med en given sandsynlighed. Et 

                                            
38 Eksempelvis: Orange County, Barings Bank, Bank Negara, Metallgesellschaft og Daiwa 
39 Jorion (2001), kapitel 2 
40 Jorion (2001), side 22 
41 Jorion (2001), side 2 
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daglig VaR på 1 million, med signifikansniveau 95 %, betyder at sandsynligheden for 

at porteføljens værdi taber sig med mere end 1 million på en dag er mindre en 5 %. 

Dog er det vigtig at huske at dette kun gælder fra dag til dag og at porteføljen kan 

akkumulere et større tab over tid. VaR er illustreret i Figur 14. 

Figur 14 – Illustration af Value-at-Risk 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

Som den første store finansielle institution implementerede J.P.Morgan et internt 

VaR system i 1990. Dette kom som et resultat af at styreformand Dennis 

Weatherstone hver dag forlangende en rapport der skulle synliggøre de enkelte 

porteføljers eksponering overfor markedsrisiko i de neste 24 timer42. I 1993 valgte 

J.P.Morgan at offentliggøre sit rammeværk for finansiel risikostyring gennem 

dokumentet RiskMetrics, noget der er en medvirkende årsag til at VaR i dag er et 

meget udbredt rammeværk til finansiel risikostyring i finansielle virksomheder. I tillæg 

har en del af de organer der regulerer den finansielle sektor43 valgt at udarbejde 

retningslinjer, hvor VaR skal ligge til grund for de finansielle institutioners 

kapitalreserver. 

 

                                            
42 Jorion (2001), side 2 
43 Blant andet Basel Committee on Banking Supervision, US Federal Reserve, US Securities and 

Exchange Commission og The European Union’s Capital Adequacy Directive 
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Efterhånden som anvendelsen af VaR blev udbredt blandt finansielle institutioner,  

identificerede også ikke-finansielle virksomheder behovet for et værktøj til styring af 

markedsrisiko. Som et resultat af dette udgav J.P.Morgan i 1999 en metodologi for 

styring av markedsrisiko i ikke-finansielle virksomheder under navnet  

CorporateMetrics. Denne metodologien var en videreudvikling af RiskMetrics der tog 

højde for forhold der er gældende i ikke-finansielle virksomheder. En oversigt over 

forskelle mellem finansielle og ikke-finansielle virksomheder kan findes i Tabel 1. 

Tabel 1 – Sammenligning af risikostyringsparametre i finansielle og ikke-finansielle 
virksomheder 

Parameter Financial Corporate
Framework

Measure of value

Accounting treatment

RiskMetrics

Portfolio value

Fair value (market to 
market)

CorporateMetrics

Earnings, cash flow

Accrual, fair value (market to market), hedge 
accounting

Horizon Daily, monthly Monthly, quarterly, annual

Benchmark Market index Specified target (budget plan, spot, forward, 
expected, and analyst forecast)

Parameter Financial Corporate
Framework

Measure of value

Accounting treatment

RiskMetrics

Portfolio value

Fair value (market to 
market)

CorporateMetrics

Earnings, cash flow

Accrual, fair value (market to market), hedge 
accounting

Horizon Daily, monthly Monthly, quarterly, annual

Benchmark Market index Specified target (budget plan, spot, forward, 
expected, and analyst forecast)  

Kilde:  Lee (1999), side 11 

Målet for finansielle virksomheder er at belyse hvad man kan risikere at tabe på en 

portefølje som følge af eksponering mod markedsrisiko. Tidshorisonten er ofte meget 

kort og kan strække sig fra en dag op til en måned. Da finansielle virksomheder har 

fokus på porteføljens værdi, vil VaR være det mest hensigtsmæssige risikomål.  

 

For ikke-finansielle virksomheder eksisterer der andre områder som er mere 

relevante end værdien af en portefølje. Dette kan for eksempel være at nå det 

budgetterede resultat, sikre den forventede dividende til aktionærer, eller at sikre en 

tilstrækkelig pengestrøm for at imødekomme forpligtelser/investeringer. For at kunne 

kontrollere disse områder, er det nødvendigt at benytte sig af andre risikomål end 

VaR. Ud fra det fokus virksomheden vælger til sin risikostyring, vil man typisk vælge 

risikomål som ”Earnings at Risk”, ”Earnings Per Share at Risk” eller ”Cash Flow at 

Risk”. 

 

Mens finansielle virksomheder ønsker at overvåge faren for at store værdier går tabt 

over natten som følge af markedsrisiko, ønsker ikke-finansielle virksomheder at 
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belyse hvorledes markedsrisiko kan påvirke resultatet i forhold til det som er 

budgetteret. Denne forskel i fokus fører også til at ikke-finansielle virksomheder 

vælger en længere tidshorisont, som kan strække sig fra en måned og op til et år.  

 

Finansielle virksomheder har i stor grad mulighed til at regulere sin 

markedsrisikoeksponering ved at ændre sammensætningen af aktiver i porteføljen, 

da disse er likvide. I ikke-finansielle virksomheder er de underliggende aktiverne ofte 

meget illikvide, hvor der vil være hensigtsmæssig at begrænse risiko gennem 

anvendelse af finansielle instrumenter. 

5.2 CorporateMetrics’ opbygning 
CorporateMetrics er et rammevær der er opbygget rundt en fem-trinds proces. 

Gennem at udføre disse fem trind vil virksomheden komme frem til et absolut mål der 

udtrykker virksomhedens eksponering overfor markedsrisiko. De fem trind kan ses af 

Figur 15. 
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Figur 15 – CorporateMetrics roadmap 
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definitioner

Virksomhedens   
inputs

Metric specification
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konfidensniveau

1. Metric specification

Fastsættelse af risikomål, tidshorisont og 
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1.

Exposure mapping
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markedsrater vil påvirke resultat og pengestrøm

2. Exposure mapping

Kortlægge og kvantificere hvorledes udvalgte 
markedsrater vil påvirke resultat og pengestrøm

2.

Scenario generation

• Bestem sandsynlighedsfordeling,         
forventet afkast, varians og kovarians           
for markesdsratene

• Generer scenarier for markedsratene

3. Scenario generation

• Bestem sandsynlighedsfordeling,         
forventet afkast, varians og kovarians           
for markesdsratene

• Generer scenarier for markedsratene

3.

CorporateMetrics   
beregninger Valuation

På baggrund af scenarier og exposure mapping 
beregnes fordelingen for det finansielle resultat

4. Valuation

På baggrund af scenarier og exposure mapping 
beregnes fordelingen for det finansielle resultat
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Mulige metoder:

• Aktuel markedsdata
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modeller

• Bruger-specificerede 
scenarier

Mulige metoder:
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• Forretningsplan
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Steps OptionsFramework components

 
Kilde:  Egen tilvirkning og Lee (1999), side 27 

5.3 Step 1 - Metric specification 
Første trind i modellen er at vælge risikomål, tidshorisont og signifikansniveau. 

Markedsrisikoen kan påvirke en række finansielle nøgletal i en virksomhed44, og det 

er derfor vigtig at virksomheden vælger et eller flere risikomål der passer til 

risikostyringens overordnede mål og hensigt. Alle de risikomål der beskrives i denne 

                                            
44 For eksempel M.Cap., porteføljeværdi, ROE, indtjeningsvækst, gearing og interest coverage 
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afhandling tager udgangspunkt i tankegangen der ligger til grund for VaR, nemlig at 

finde hvad man med en given sandsynlighed maksimalt kan komme til at tabe i 

forhold til en given finansiel størrelse, som følge af ændringer i en eller flere 

markedsrater i løbet en bestemt periode45. Fem af de mest udbredte risikomål er: 

 

1. Value at Risk (VaR) 

2. Earnings at Risk (EaR) 

3. Earnings Per Share at Risk (EPSaR)  

4. Cash Flow at Risk (CFaR)  

5. Balance Sheet Translation Risk (BSTR) 

 

En kort beskrivelse af risikomålerne findes i bilag 10.  

5.3.1 Tidshorisont 

Efter at have valgt de(t) risikomål virksomheden skal analysere, skal virksomheden 

bestemme hvilken tidshorisont de ønsker at analysere markedsrisiciene over. Valg af 

tidshorisont har stor indvirkning på det valgte risikomål af flere årsager. For det første 

øger usikkerheden omkring estimering af markedsraterne med længden på 

tidshorisonten. I tillæg tager flere af de ovennævnte risikomål udgangspunkt i 

budgetter hvor usikkerheden også øger med længden på tidshorisonten. Den relativt 

større usikkerhed i budgetter med længere tidshorisont skyldes at der er større 

sandsynlighed for at der kan forekomme uforudsete hændelser, eller at 

virksomheden foretager operationelle eller strategiske tiltag der ændrer 

budgetforudsætningerne. For at kunne opnå et godt sammenligningsgrundlag til 

risikoestimaterne, vil det være fornuftigt at vælge en tidshorisont der sammenfalder 

med virksomhedens budget- og  rapporteringsperioder. 

5.3.2 Signifikansniveau 

Det valgte signifikansniveau er afgørende for hvor sikker virksomheden ønsker at 

være i forhold til at de ikke overskrider det beregnede risikoestimat. Et højere 

                                            
45 Lee (1999), side 32 
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signifikansniveau fører til at størrelsen på risikoestimatet øger, samtidig som at 

sandsynligheden for at estimatet overskrides bliver mindre. Ved et signifikansniveau 

på 95 % vil virksomheden statistisk skulle opleve at risikoestimatet overskrides hver 

20. gang, mens et niveau på 99 % medfører at risikoestimatet overskrides hver 100. 

gang. 

5.4 Step 2 - Exposure mapping 
Exposure mapping er processen for at bestemme hvorledes ændringer i 

markedsraterne påvirker det finansielle risikomål virksomheden valgte at analysere i 

step 1. Virksomheden skal her identificere hvilke markedsrater som har indvirkning 

på de(t) valgte risikomål, samt definere hvorledes ændringer i markedsraterne 

påvirker risikomålet. Resultatet af exposure mapping kan opstilles som et ”pro-forma 

statement”, hvor man beregner det aktuelle resultat post for post, eller ved at opstille 

en funktion som udregner det aktuelle resultat direkte. 

Tabel 2 – Modellens risikoparametre 

Kun markedsrisiko

Virksomheden setter mængden konstant. Det aktuelle resultatet vil kun være 
en funktion af ændringen i markedsraterne.

Markedsrisiko med en bestemt effekt på mængde

Virksomheden angiver at mængdeparametren i budgettet er afhængig af 
ændringen i markedsraterne. Modellen vil kun indeholde en input der varierer, 
markedsraten, men denne vil også påvirke mængdparametren. Dette vil 
eksempelvis kunne forekomme i eksportvirksomheder hvor den solgte 
mængde varierer med udviklingen i valutakurs(er).

Markedsrisiko og mængde/forretningsrisiko

Ændring i markedsrater og mængdeparameter indgår i modellen som to 
uafhængige inputs. 

1.

2.

3.

Kun markedsrisiko

Virksomheden setter mængden konstant. Det aktuelle resultatet vil kun være 
en funktion af ændringen i markedsraterne.

Markedsrisiko med en bestemt effekt på mængde

Virksomheden angiver at mængdeparametren i budgettet er afhængig af 
ændringen i markedsraterne. Modellen vil kun indeholde en input der varierer, 
markedsraten, men denne vil også påvirke mængdparametren. Dette vil 
eksempelvis kunne forekomme i eksportvirksomheder hvor den solgte 
mængde varierer med udviklingen i valutakurs(er).

Markedsrisiko og mængde/forretningsrisiko

Ændring i markedsrater og mængdeparameter indgår i modellen som to 
uafhængige inputs. 

1.

2.

3.

 
Kilde:  Egen tilvirkning og Lee (1999) 

 

Virksomheden skal også tage stilling til hvorvidt de ønsker at bygge en model der 

kun belyser markedsrisikoen, eller om modellen også skal tage højde for 
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mængde/forretningsrisiko. I Tabel 2 kan man se de tre måder en virksomheden i 

hovedsag kan opbygge risikomodellen på46. 

5.5 Step 3 - Scenario generation 
Scenario generation er den mest omfattende delen af RiskMetrics modellen. I dette 

step skal der genereres et stort antal scenarier der kvantificerer hvilke værdier de 

aktuelle markedsrater kan opnå ultimo den aktuelle periode. For at modellen skal 

kunne give et godt risikoestimat er det meget vigtig at markedsratescenarierne 

genereres på en måde der reflekterer den sandsynlige udvikling i markedsraterne. 

Det er derfor nødvendig at analysere en række karakteristika vedrørende 

markedsraterne, som senere vil ligge til grund for genereringen. 

Tabel 3 – Parametrisk tilnærmelse 

Statistisk fordeling Det er nødvendig at bestemme fordelingen for 
afkastet på de forskellige markedsraterne

Varians Der eksisterer mange metoder til at estimere 
markedsraternes volatilitet. Markedsraternes 
fordeling beskrives også af varians, hvor variansen 
forklarer hvor meget disse svinger

Forventet afkast For at kunne generere scenarioer for de forskellige 
markedsraterne er det nødvendig at tage stilling til 
hvilket afkast som forventes for de forskellige 
markedsrater i prognoseperioden

Kovarians Udviklingen i markedsrater er ofte indbyrdes 
afhængig af hverandre. Det er derfor nødvendig at 
bestemme kovariansen mellem de forskellige 
markedsraterne

Statistisk fordeling Det er nødvendig at bestemme fordelingen for 
afkastet på de forskellige markedsraterne

Varians Der eksisterer mange metoder til at estimere 
markedsraternes volatilitet. Markedsraternes 
fordeling beskrives også af varians, hvor variansen 
forklarer hvor meget disse svinger

Forventet afkast For at kunne generere scenarioer for de forskellige 
markedsraterne er det nødvendig at tage stilling til 
hvilket afkast som forventes for de forskellige 
markedsrater i prognoseperioden

Kovarians Udviklingen i markedsrater er ofte indbyrdes 
afhængig af hverandre. Det er derfor nødvendig at 
bestemme kovariansen mellem de forskellige 
markedsraterne  

Kilde:  Egen tilvirkning 

Ved at udvælge de relevante markedsrater, bestemme hvorledes disse vil påvirke 

risikomålet, samt specificere hvorledes man tror markedsraterne vil opføre sig i 

fremtiden, kan man ved hjælp af Monte Carlo simulation generere et stort antal 

scenarier der vil give forskellige bud på hvad markedsraternes værdi vil være ultimo 

tidshorisonten, der blev valgt i step 1. 

                                            
46 Risikomodellen kan også opbygges til at tage højde for andre typer risiko, så som patentrisiko, 

operationel risiko, katastroferisiko og lignende 
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5.6 Step 4 - Valuation 
Valuation-step’et er koblingen mellem step 2 og step 3. Ved at kombinere 

markedsraterne fra et av de genererede scenarier med Det Norskes exposure map, 

beregnes en mulig værdi af det finansielle resultat. Ved at repetere denne procedure 

for alle scenarier, vil man til slut opnå en fordeling for det aktuelle finansielle 

resultatet. 

5.7 Step 5 - Risk computation 
Ved anvendelse af den fordeling opnået i step 4, vil det være muligt at belyse 

virksomhedens risikoeksponering på to måder. 

 

1. Absolut risiko. Den absolutte risiko er et udtryk for det ringeste resultat en 

virksomhed vil kun komme til at opnå med en given sandsynlighed. 

2. Relativ risiko. Den relative risiko er defineret som differensen mellem et 

bestemt (budgetteret) mål og signifikansniveauet. Den relative risiko udtrykker 

hvad man maksimalt kan forvente at tabe i forhold til det budgetterede resultat 

med en given sandsynlighed. 

 

I de påfølgende kapitler (6 – 9) vil Det Norskes risikostyringsmodel blive konstrueret 

gennem at knytte rammeværket CorporateMetrics sammen med de 

selskabsspecifikke forhold. 
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6 Step 1 - Metric specification 

Step 1 har til formål at specificere hvilket risikomål der skal anvendes i forbindelse 

med kvantificering af risiko for Det Norske. I tillæg skal risikostyringens tidshorisont 

og risikomålets signifikansniveau fastsættes. Disse tre valgene er stærkt influeret af 

virksomhedens selskabsspecifikke forhold. Valg er foretaget på baggrund af samtaler 

med Det Norske. 

 

I delkapitel 6.1 vil der diskuteres hvilket risikomål der vil være mest hensigtsmæssig 

at anvende i forhold til Det Norskes aktuelle situation og behov. Derefter vil 

risikostyringsmodellens tidshorisont og signifikansniveau specificeres i delkapitel 6.2. 

6.1 Valg af risikonøgletal 
Som beskrevet i kapitel 4 er den største delen af aktiviteten til Det Norske knyttet til 

efterforskning og udvikling af nye oliefelt, mens en mindre del af aktiviteten er knyttet 

til produktion på færdigudviklede oliefelt. På nuværende tidspunkt medfører dette, at 

selskabet er behæftet med relativt større investeringsudgifter i forhold til 

pengestrømmen fra de oliefelt som er i produktion. 

 

I gennemgangen af CorporateMetrics i kapitel 5 blev der beskrevet flere forskellige 

alternative risikomål der kan benyttes til at belyse markedsrisikoen i en ikke-finansiel 

virksomhed. Eftersom Det Norske befinder sig i en investeringsfase, er det meget 

vigtigt for virksomheden at have kontrol på pengestrømmen. Manglende kontrol kan 

føre til at virksomheden ikke klarer at imødekomme sine forpligtelser, hvilket der 

blandt andet kan medføre forringede leverandørvilkår, finansieringsproblemer, 

udsættelse eller fuldstændig afståelse af lønsomme investeringer, eller i værste fald 

betalingsstandsning og konkurs.  
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Det er på det seneste blevet betydeligt sværere at fremskaffe egenkapital og 

fremmedkapital. Den internationale bankkrise har sat dybe spor også i Norden, hvor 

pengeinstitutterne for tiden er meget risikoaverse og tilbageholdne med udlån, 

specielt til virksomheder der allerede har problemer med at betjene eksisterende 

forpligtelser. Egenkapitalmarkedet tilknyttet Oslo Børs er så godt som udtørret, 

hvilket underbygges af det faktum, at det i løbet af det sidste år ikke er ét eneste nyt 

selskab der er noteret på børsen. I tillæg har man flere gange kunnet læse om 

virksomheder, der ikke har været i stand til at indhente den fornødne kapital krævet 

af en presset situation. 

 

På baggrund af virksomhedens nuværende situation, hvor et højt investeringsniveau 

og begrænsede indtægter bidrager til en betydeligt netto pengeudgang fra 

virksomheden, har forfatterne sammen med Det Norske identificeret et behov for at 

kunne styre og kontrollere selskabets pengestrømme. Der er derfor valgt at anvende 

Cash Flow at Risk (CFaR) som risikostyringsmodellens risikomål, hvilket identificerer, 

belyser og kvantificerer markedsrisikoens indvirkning på selskabets pengestrømme. 

6.2 Valg af tidshorisont 
Som nævnt i delkapitel 5.3.1 har tidshorisonten indvirkning på størrelsen af det valgte 

risikomål. Ved at vælge en lang tidshorisont vil markedsraternes udfaldsrum øge som 

følge af at volaliteten vokser med tiden. I tillæg vil usikkerheden behæftet med 

operationel risiko på budgetterede poster øge ved længere tidshorisonter, som følge 

af at produktionsvolumen både vokser med tid og at der er større usikkerhed 

relateret til budgettering langt ude i tid. I tillæg eksisterer der ikke tilstrækkelige 

historiske data vedrørende budgettets mængdeusikkerhed til at modellere 

usikkerheden. 

 

Der er ikke ønskelig at vælge en tidshorisont som er så lang at denne støj forringer 

risikostyringsmodellens værdi i større grad. I samtale med Det Norske er der 

besluttet at vælge en tidshorisont der belyser markedsrisikoeksponeringen på 
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mellemlang sigt. Tidshorisonten fastsættes således til 3 måneder47, hvilket 

sammenfalder med selskabets kvartalsrapportering. 

6.2.1 Valg af signifikansniveau 

Signifikansniveau bestemmes ud fra hvor sikker virksomheden ønsker at være på at 

de ikke overskrider sit risikomål. Signifikansniveauet vil også kunne påvirke resultatet 

af en backtest. På baggrund af en vurdering af Det Norskes risikostyringsbehov, i 

forhold til ønsket om at kunne gennemføre en backtest, og i samsvar med generel 

accepteret risikostyringspraksis, er der besluttet at bruge et signifikansniveau på 95 

%. 

                                            
47 Hvilket tilsvarer 65 handledage baseret på et historisk gennemsnit  
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7 Step 2 - Exposure mapping 

I dette kapitel skal der kortlægges hvorledes fluktuationer i markedsraterne påvirker 

det finansielle resultat. Kortlægningen kan gennemføres i form af ligninger, modeller, 

eller pro forma finansregnskab, og refereres til gennem det generelle begreb 

”exposure maps”. 

 

Det enkelte exposure map vil være unikt og påvirket af den aktuelle virksomheds 

situation. Forskellige virksomheder/enheder vil vælge forskellige analyseomfang 

afhængig af den type risikoanalyse der er behov for. Det kvantitative forhold mellem 

markedsvariablerne og det finansielle resultat, vil også variere med den aktuelle 

situation, og i tillæg kan forskellige regnskabsstandarder føre til et bredt spekter af 

regler til at beregne indtægter/resultat48. Det Norske Oljeselskaps særegne forhold vil 

derfor kortlægges. 

 

Kapitlet starter med at belyse problematikken rundt markedsrisiko og mængderisiko i 

7.1. Delkapitel 7.2 beskriver det overordnede billede, før de enkelte eksponeringer 

overfor markedsrisiko beskrives i 7.3 – 7.6. Kapitlet afsluttes i delkapitel 7.7 hvor 

eksponeringen kvantificeres. 

 

 

                                            
48 Lee (1999), side 39 
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7.1 Indledning 
Ledelsen i Det Norske har udtalt at risikostyring, herunder finansiel risikostyring, skal 

sikre at risiko af betydning for selskabets målsætninger bliver kortlagt, analyseret og 

håndteret på en systematisk og omkostningseffektiv måde49. 

 

Af Tabel 2 på side 51 kan man se tre måder en virksomheden i hovedtræk kan 

opbygge sin risikomodel på. 

 

1. Kun markedsrisiko 

2. Markedsrisiko med en bestemt effekt på mængde 

3. Markedsrisiko og forretnings/mængderisiko 

 

Punkt 2 vil ikke være relevant for Det Norske. Prisen på olie vil ikke påvirke 

selskabets mulighed til at sælge en bestemt mængde olieækvivalenter, og selskabet 

har ikke mulighed til at påvirke forholdet mellem udbud og efterspørgsel50. Punkt 3 

kunne være hensigtsmæssig for Det Norske. Det er dog flere argumenter der taler i 

mod dette. For det første så tales det her om en kompleks organisation der er 

afhængig af at kunne foretage pludselige strategiske afgørelser der vil påvirke 

eksponeringen overfor markedsrisiko betydeligt. Eksempler på dette er afgørelser 

vedrørende udbygning (udgifter i USD/eventuelle renteomkostninger) og produktion 

af olieækvivalenter (indtægter i USD/oliepris). I tillæg forekommer der fra tid til anden 

ikke forudsete begivenheder, så som midlertidig stands i olieproduktion, 

udbygningsomkostninger i USD overskrides etc. – altså store operationelle risici som 

vil påvirke budgetrisikoen (mængdesiden) og der i gennem finansiel risiko. 

 

Der vil være svært at kortlægge disse risici gennem en kvantitativ analyse, og i tillæg 

så eksisterer ikke det nødvendige datamateriale, hvorefter stokastik på volumen i 

budgettet udelades og punkt 3 fravælges. Fokus vil i stedet sættes på punkt 1 og 

markedsrisiko. Dog bør man være opmærksom på, at en udeladelse af stokastik på 

                                            
49 Det Norske Oljeselskaps Årsberetning 2006 
50 Olieprisen styres af forholdet mellem verdens samlede efterspørgsel og produktion (udbud), hvor 

prisen på et fat olieækvivalenter ikke vil kunne påvirkes af en marginal aktør som Det Norske 
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volumen i budgettet også betyder, at der udelades en betydelig risikofaktor fra 

modellen51. 

7.2 Det overordnede billede 
Som der tidligere er beskrevet i kapitel 2, består markedsrisiko af renterisiko, 

valutarisiko, egenkapital risiko og prisrisiko på råvarer. Disse risici vil nu blive knyttet 

sammen med Det Norskes pengestrømsbudget, hvor der vil kortlægges hvilke 

markedsrisici som påvirker de forskellige komponenter i pengestrømsbudgettet, og 

med hvor meget. 

 

Det Norske er primært eksponeret overfor markedsrisiko på oliepriser, valutakurser 

og renter. Selskabets indtægter kommer hovedsagelig fra salg af olieækvivalenter, 

og er dermed eksponeret for ændringer i olieprisen. Udvikling i valutakurser 

indebærer både direkte og indirekte en økonomisk risiko for selskabet. Selskabets 

petroleumsindtægter er i Amerikanske Dollar (USD), mens de væsentligste 

udgifterne er i Norske Kroner (NOK). Det vil derfor kunne opstå store ændringer i 

selskabets pengestrøm (og resultat) som følge av svingninger i oliepris, produceret 

volumen, udbygningsomkostninger og efterforskningsaktivitet. Selskabet har, indtil 

nu, ikke indgået terminskontrakter eller andre aftaler for at reducere selskabets 

oliepris- og valutarisiko. 

 

Selskabet forventer i 2008 at have betydelige dollarbaserede udlæg med basis i 

selskabets udbygningsplaner og leden efter olie, og disse udlæg forventes at overgå 

selskabets indtjening knyttet til petroleumsaktivitet. Det Norske har selv udtalt, at de 

fremover vil valutasikre udlæg i dollar delvis og gradvis. Selskabet er eksponeret 

overfor renterisiko på nuværende og fremtidige lånoptagelser. Eksisterende lån har 

flydende rente, hvilket indebærer at selskabet er eksponeret overfor ændringer i 

renteniveauet52. 

 

                                            
51 Dette vil også få konsekvenser for CFaR som beslutningsværktøj. Se kapitel 11 
52 Det Norske Oljeselskaps Årsberetning 2007, side 85 
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Kombinationen af begrænsede produktionsindtægter på nuværende tidspunkt, og et 

aktivt efterforskning- og udbygningsprogram sætter krav til styring af likviditeten. De 

likvide midler er forventet at være tilstrækkelige til at finansiere Det Norskes 

operationer gennem 2008. 

 

Kursen på de markedsrater der indgår i budgettet, og som skal identificeres, er sat til 

sidste handlekurs på den dag hvor budgettet fastsættes, altså 31. marts 2008. 

7.3 Prisrisiko på olie 
Efterforskning, udbygning og produktion af petroleumsressourcer er selve essensen i 

Det Norskes forretningsplan, hvor virksomhedens omsætning og resultat følgelig vil 

være svært eksponeret mod svingninger i olieprisen. En ændring i olieprisen vil få en 

direkte effekt på selskabets indtjening, og vil være afgørende for niveauet til resultat 

og pengestrøm. Selskabet udvinder og producerer råolie af typen Brent. 

Virksomheden producerer i tillæg til olie også et mindre volumen naturgas, men 

denne eksponering er på det nuværende tidspunkt så lille, at den ikke medtages i 

exposure mappet. 

 

Det kan argumenteres for at olieprisen også er en forretningsrisiko, da beslutninger 

om efterforskning og produktion af olieækvivalenter foretages på baggrund af 

udviklingen i denne. Dog vil denne risiko gå over til markedsrisiko på det tidspunkt 

hvor man bestemmer sig for at sætte feltet i produktion. 

 

Tidshorisonten for den finansielle risikostyring blev i delkapitel 6.2 fastsat til tre 

måneder. I løbet af denne periode vil virksomheden mest sandsynligt sælge olie op til 

flere gange, og det ville været nyttigt at vide på hvilke tidspunkt salgene vil 

forekomme. På grund af at volatilitet øger med tiden, vil pengestrømme som er 

modtaget tidligt i tremåneders perioden være udsat for mindre prisrisiko, end de 

pengestrømme der er blevet modtaget i slutningen af perioden. Ifølge Det Norske, er 

det dog svært at sige noget om hvornår salg af olie forekommer, da olie bliver tappet 

fra virksomhedens lagre på vilkårlige tidspunkter, og er afhængig af faktorer så som 

om et olietankskib er i nærheden etc. Man kunne derfor have valgt at indlemme en 

antagelse om at olien sælges jævnt over perioden på fastsatte tidspunkter (hver uge, 
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måned etc.). Alternativt ville det være muligt, at antage at pengestrømmene blev 

vekslet jævnt gennem perioden. Dog vurderes der, at kompleksiteten af en model der 

tager højde for dette vil være for stor, og antagelsen udlades derfor. 

 

Virksomheden sælger sin olie til den spotpris som er rådende i markedet på 

salgstidspunktet. Salg af olie vil i denne afhandling blive medtaget som om 

prisfastsættelse, salg, levering og betaling forekommer på det samme tidspunkt. 

Tidspunktet for salg antages at være den sidste dag i perioden. Over den næste tre-

måneders periode forventer Det Norske at være eksponeret med MNOK 76,3 over 

for ændringer i olieprisen. Eksponeringen er estimeret på baggrund af et forventet 

salg af 149 500 tønder olieækvivalenter til 100,3 USD/BBL, hvilket er slutprisen den 

31. marts 2008. 

7.4 Valutarisiko 
Det Norske er eksponeret overfor valutarisiko gennem indtægter der stammer fra 

salg af olieækvivalenter i USD. På omkostnings-/udgiftssiden er selskabet 

eksponeret overfor USD gennem efterforskningsomkostninger, 

produktionsomkostninger, og investeringer i anlægsaktiver. I tillæg er man 

eksponeret overfor USD gennem ændringer i netto arbejdskapital. På nuværende 

tidspunkt, hvor poster med negativt fortegn overskrider de positive, vil en styrkelse af 

USD relativt overfor NOK, alt andet lige resultere i en negativ effekt på Det Norskes 

pengestrøm. Norge har ikke som Danmark bundet værdien af den nationale valuta 

op mod en anden valuta. I stedet for fører den norske centralbank (Norges Bank) en 

pengepolitik med et fastsat inflationsmål på 2,5 %53. Norges Banks vigtigste 

virkemiddel er styringsrenten, og denne vil følgelig (sammen med flere andre 

faktorer) påvirke NOKs værdi relativt overfor andre valutaer. 

 

Som for olieprisen, så vil virksomheden i løbet af en tremåneders periode have 

modtaget og betalt pengebeløb i USD optil flere gange, og dermed også vekslet USD 

med NOK. En del af de pengestrømme der er eksponeret overfor valutakursen 

                                            
53 Norges Bank 
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relaterer sig til salg af olie, da olieprisen er kvoteret i USD.  Det er, som tidligere 

beskrevet, svært at fastsætte de tidspunkter hvor olie sælges, og dermed også 

valuta. For den anden del af pengestrømmen som er eksponeret overfor svingninger 

i valutakursen, herunder udforsknings- og produktionsomkostninger, har 

virksomheden oplyst, at tidspunkterne kan fastsættes med større sikkerhed end for 

olieprisen. 

 

Man kunne også her tage højde for usikkerheden rundt fastsættelse af tidspunkterne, 

ved for eksempel at indlemme en antagelse i modellen om at USD blev vekslet med 

NOK på flere fastsatte tidspunkter i løbet af perioden, eller antage at 

pengestrømmene blev vekslet jævnt gennem perioden. Der vurderes dog at dette 

ville tilføje mere kompleksitet til modellen, uden at antagelserne nævneværdig blev 

forbedret. Valget faldt derfor på at inkludere eksponeringer overfor USD/NOK, som 

om valutaen blev vekslet ultimo perioden. Det Norske har budgetteret med at den 

totale netto eksponering overfor ændringer i USD/NOK gennem perioden vil være 

MNOK 116,3 (se bilag 9). Valutakursen som ligger til grund for budgettet er 5,096, 

hvilket er slutkursen den 31. marts 2008. 

 

Til slut skal der blot nævnes, at virksomheden også er eksponeret overfor andre 

valutakurser, deriblandt EURO. Dog har forfatterne i samtaler med selskabets ledelse 

afdækket, at disse eksponeringer på nuværende tidspunkt er uvæsentlige. 

7.5 Renterisiko 
Det Norske er eksponeret overfor renterisiko gennem  

 

1. MNOK 585 i rentebærende likvider placeret i pengeinstitut  

2. MNOK 470 i rentebærende gæld til pengeinstitut 

 

I følge selskabet er likvider placeret i pengeinstitut forrentet tilsvarende tremåneders 

NIBOR54, mens der betales tremåneders NIBOR + 0,7 % på den rentebærende 

                                            
54 Norwegian Inter Bank Offered Rate  
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gæld. På nuværende tidspunkt hvor rentebærende likvider overstiger gæld med 

næsten 25 %, vil en renteøgning påvirke Det Norskes pengestrøm med positiv effekt. 

 

I delkapitel 6.2 blev tidshorisonten for den finansielle risikostyringsmodel fastsat til tre 

måneder, præcis den samme tidshorisont som renten løber over. Hvis man antager 

at renten låses på samme tidspunkt som tremåneders CFaR beregnes, eksisterer der 

ingen renterisiko, da virksomheden med sikkerhed ville vide hvilke pengestrømme 

som ville komme fra rentebærende likvider og gæld. Ledelsen i Det Norske har oplyst 

om at renten på likvider og gæld afregnes efterskudsvis på rentereguleringsdatoer 

(ultimo måneden), hvor renten fastsættes på en rentefastsættelsesdato til den 

NIBOR (+ 0,7 % for gælden) som er kvoteret kl. 12 (CET) på 

rentefastsættelsesdatoen. Rentefastsættelsesdato ligger to bankdage før 

rentereguleringsdato, hvilket betyder at selskabet i praksis er eksponeret overfor en 

renteændring gennem hele 3-måneders perioden. 

 

På nuværende tidspunkt er selskabets eksponering overfor tremåneders NIBOR ikke 

af en signifikant størrelse, da netto rentebærende likvider lyder på MNOK 115. På 

den 31. marts 2008 var tremåneders NIBOR 6,12 % p.a., eller 

( ) %496,11%12,61 4
1

=−+  over tre måneder. Dermed kan virksomhedens eksponering 

overfor en renteændring beregnes til MNOK 1,7, hvilket må kunne siges at være en 

ikke signifikant værdi. Renteeksponeringen vil dog øge efterhånden som 

virksomheden gennemfører sine planlagte investeringer, hvorefter denne risikofaktor 

også er medtaget i modellen. 

7.6 Andre risikofaktorer 
Det Norske er også eksponeret overfor andre risikofaktorer som vil kunne påvirke 

virksomhedens pengestrøm. Der vil i det efterfølgende redegøres for disse. 

7.6.1 Egenkapitalrisiko 

Det Norske er på nuværende tidspunkt ikke i besiddelse af aktier udstedt af andre 

selskaber. I forhold til egne kapitaludvidelser, har selskabet udtalt, at man ikke har 
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planlagt nogle aktieemissioner i den nærmeste fremtid. Egenkapitalrisiko vil derfor 

ikke blive omtalt mere i denne afhandling. 

7.6.2 Omkostninger forbundet med rigkapacitet 

I det internationale O&G-markedet  eksisterer der betydelige udfordringer knyttet til 

rigkapacitet, særlig på kort sigt, og dette har medført at omkostningerne er stærkt 

øgende. Efterforskningsrigge har været mangelvare på norsk sokkel, og i en periode 

med høje oliepriser har kapaciteten været allokeret til produktionsboringer55. Det 

Norskes omkostninger forbundet med efterforskning af petroleumsressourcer ved 

hjælp af rigge, korrelerer med olieprisen da de daglige og fremtidige rater på leje af 

efterforskningsrigge vil fluktuere med prisen på olie. Der kan argumenteres for at 

markedsraterne på rigge vedrører både forretningsrisiko og markedsrisiko. Påtænkte 

projekter vedrørende efterforskning af nye områder på norsk sokkel vil kunne hindres 

af stærkt øgende rater på leje af rigge, og pågående projekters lønsomhed vil kunne 

variere med rigraterne hvis rigraterne ikke er bundne. 

 

Samtidig som kapaciteten er begrænset, har konkurrencesituationen medført 

indgåelse af kontrakter med lang varighed. Det Norske har, for at imødekomme 

denne risiko, gennem deltagelse i et konsortium indgået en 3-årig lejeaftale 

vedrørende riggen ”Bredford Dolphin”. I tillæg til dette indgik Det Norske og Revus i 

2007 en treårs-kontrakt for leje av riggen ”Deepsea Delta” fra Odfjell Drilling, til boring 

i årene 2009-2012. Det Norske har i henhold til denne aftale 730 rigdøgn, noget der 

sikrer virksomheden betydelig rigkapacitet til de påtænkte projekter over den næste 

femårs-periode herunder boring av prospekter på Det Norskes operatørlicenser. I 

den ekspansive fasen Det Norske befinder sig i, er det vigtigt at sikre denne 

kapacitet. På baggrund af de indgåede rigkontrakter vil Det Norske ikke være 

eksponeret overfor denne risikofaktor. Der er derfor besluttet at ikke medtage denne 

variabel i modellen. 

                                            
55 Det Norske Oljeselskaps Årsberetning 2007 
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7.7 Det Norske Oljeselskaps markedsrisikoeksponering 
På baggrund af gennemgangen af Det Norskes potentielle eksponeringer overfor 

markedspriser foretaget i dette kapitel, kan den totale eksponering og pengestrøm nu 

kortlægges56. 

Tabel 4 – Det Norskes forventede pengestrøm eksponeret overfor markedsrisiko 

Risikofaktor Forventet pengestrøm (TNOK)

Crude Oil Brent 100,22 76 336       
USD/NOK 5,09 (116 251)    
3M NIBOR 6,12 % 1 721         

Sum forventet pengestrøm eksponeret overfor markedsrisiko 194 308     

Nuværende kurs

 
Kilde:  Egen tilvirkning 

Step 2 er nu fuldført, hvor den totale eksponering overfor markedsrisiko kan ses af 

Tabel 4. De budgetterede poster kan i sin helhed ses af bilag 9. I det næste kapitel vil 

de tre markedsraternes fordelinger bestemmes og på baggrund af dette vil der 

gennemføres en scenariogeneration. 

                                            
56 Budgettet kan observeres i sin fulde helhed i bilag 9 
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8 Step 3 - Scenario generation 

For at kunne begrænse risiko er det nødvendigt at opnå en præcis beskrivelse af 

fremtidige begivenheder og fastsætte sandsynlighedsfordelingen for disse. Dette 

kapitel indeholder en gennemgang af modelvalg vedrørende estimering af 

markedsrater. 

 

Kapitlet er opdelt i tre dele: I første del foretages der overordnede modelvalg for 

markedsrategenerering (8.2), samt valg af parametrisk model (8.3) og økonomisk 

regime (8.4). I andre del af kapitlet bestemmes markedsraternes fordeling gennem at 

foretage valg rundt den statistiske fordeling (8.5), forventede afkast (8.6), volatilitet 

(8.7) og kovarians (8.8). I kapitlets del tre benyttes de valg der er foretaget rundt 

markedsraternes fordeling som input til markedsraternes scenariogeneration (8.9). 

Figur 16 – Struktur kapitel 8: Step 3 – Scenario generation 

8.4   Økonomisk regime

8.2.1 Ikke-parametriske modeller 8.2.2 Parametriske modeller

8.3.2 Finansielle tidsrækker og 
strukturen i økonomien

8.3.1 Aktuel markedsinformation

8.5 Statistisk 
fordeling

8.6 Forventet 
afkast

8.7 Volatilitet 8.8 Kovarians

8.2 Overordnede modelvalg

8.9 Simulering

8.3 Valg af parametrisk model
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8.2.1 Ikke-parametriske modeller 8.2.2 Parametriske modeller

8.3.2 Finansielle tidsrækker og 
strukturen i økonomien

8.3.1 Aktuel markedsinformation

8.5 Statistisk 
fordeling

8.6 Forventet 
afkast

8.7 Volatilitet 8.8 Kovarians

8.2 Overordnede modelvalg

8.9 Simulering

8.3 Valg af parametrisk model8.3 Valg af parametrisk model

 
Kilde:  Egen tilvirkning 
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8.1 Indledning 
Virksomheder står overfor en betydelig udfordring når der skal estimeres 

markedspriser over længere tidshorisonter relateret til virksomhedens 

planlægningscykluser. Forretningsplaner kan strække sig fra nogle måneder op til et 

eller to år, og er gerne dannet på baggrund af strategiske planer der strækker sig 

endnu længere. Da ønsket er at måle den markedsrisiko der ligger i pengestrømmen 

over Det Norskes tre-måneders planlægningshorisont, er man nødt til at generere 

markedsratescenarier. For at udvikle de nødvendige scenarier, må man først finde en 

model som kan specificere markedsprisernes sandsynlighedsfordeling over den 

aktuelle horisont. I kapitel 9 – Step 4 & 5 – Valuation and Risk computation, vil 

markedsratescenarierne kombineres med værdierne fra Det Norskes exposure map. 

På baggrund af dette vil der opnås en fordeling for det finansielle resultat, og dermed 

kan CFaR estimeres57. 

8.2 Overordnede modelvalg 
At sætte et kvantitativt mål på risiko og at forudsige den fremtidige pengestrøm, er 

betinget af markedsratescenarier. Generering af markedsratescenarier kræver 

specificering af fordeling og valg af model for de stokastiske variabler over en given 

tidshorisont. Betinget af valget af model estimeres dens parametre – volatilitet, 

korrelation etc. – på baggrund af markedsdata. 

 

Scenariogenerationen producerer en række hypotetiske rater ved tidshorisontens slut 

for de aktuelle markedsvariable. Simuleringerne repeteres helt til man er sikker på at 

den simulerede fordeling er tilstrækkeligt nær den ”sande”, men ukendte 

markedsratefordeling, til at være et pålidelig estimat. CFaR udledes derefter ved at 

koble de forskellige scenarier der ligger til grund for de estimerede fordelinger, med 

et exposure map58. 

 

                                            
57 Lee (1999), side 14 
58 Dowd (2005), side 209 
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I denne forbindelse vil der blive set nærmere på markedsvariablenes kvantitative 

karakteristika og statistiske fordeling, og man får dermed muligheden til at afdække 

specifikke egenskaber og forhold. På baggrund af dette vil der kunne fattes en bedre 

afgørelse vedrørende modelvalget. 

 

Modeller der kan anvendes til estimering af fremtidige priser kan opdeles i to brede 

kategorier (Figur 17). Disse vil blive beskrevet nærmere i de påfølgende to 

delkapitler. 

Figur 17 – Parametriske og ikke-parametriske metoder 

Parametriske modeller

Ikke-parametriske
modeller

Definerer en specifik form på en tidsrækkes
udvikling og fordeling

Har til formål at producere et estimat, uden at 
indføre antagelser rundt formen på tidsrækkens
fordeling

A

B Parametriske modeller

Ikke-parametriske
modeller

Definerer en specifik form på en tidsrækkes
udvikling og fordeling

Har til formål at producere et estimat, uden at 
indføre antagelser rundt formen på tidsrækkens
fordeling

A

B

 
Kilde: Kim, Malz og Mina (1999), side 81 

8.2.1 Ikke-parametriske modeller 

Ikke-parametriske modeller er en af de mest populære tilnærmelser til at estimere 

risiko. Denne model har til formål at estimere risiko uden at foretage stærke 

antagelser omkring markedsraternes sandsynlighedsfordelinger. Essensen i denne 

model er at dataene i størst mulig grad skal tale sin egen sag gennem at anvende 

den aktuelle empiriske (i nogle tilfælde simulerede) fordeling, og ikke en antaget 

teoretisk fordeling, til at estimere risiko. Alle ikke-parametriske modeller er baseret på 

den underliggende antagelse om at den nære fremtid vil være tilstrækkelig lig med 

den netop overståede historie til at man kan forudsige udviklingen i den fremtidige 

periode baseret på de historiske data – en antagelse som måske eller måske ikke er 

valid, set i lyset af den givne kontekst59. 

 

                                            
59 Dowd (2005), side 83 
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Blandt fordelene ved at anvende en ikke-parametrisk model er at de er intuitive og 

begrebsmæssig enkle. Da de ikke er afhængig af parametriske antagelser kan de 

indlemme fede haler, skævhed, og andre unormale særpræg som kan medføre 

problemer for parametriske modeller. 

 

Den største ulempen ved denne form for metodik er at udfaldet er fuldstændigt (eller i 

stor grad) afhængig af det historiske datamateriale. En anden ulempe er, at ikke-

parametriske modeller kan have vanskeligheder med at håndtere ændringer der 

forekommer i løbet af den benyttede observationsperiode. Hvis det for eksempel 

forekommer et permanent skift i risikoen vedrørende valutaeksponeringer, så vil det 

normalt tage tid før CFaR-estimatet estimeret ved hjælp af historisk simulation 

reflekterer den nye valutarisiko. Hvis datamaterialet inkluderer ekstreme tab som det 

er usandsynlig at vil gentage sig, vil disse tab kunne komme til at dominere det ikke-

parametriske risikoestimat selv om man ikke forventer at hændelserne vil gentage 

sig. På den anden side kommer man ikke til at inkludere hændelser hvor der 

eksisterer rimelig stor sandsynlighed for at disse vil forekomme, men som faktisk ikke 

har forekommet i dataperioden. I tillæg kan det forekomme problemer angående 

længden på vinduet i observationsperioden, da man er nødt til at anvende et vindue 

der er stort nok til at der opnås risikoestimater af acceptabel præcision. Dog knytter 

det sig en række problemer til et stort vindue60. 

 

Generelt så kan man fastslå, at ikke-parametriske modeller fungerer godt under 

relativt stabile markedsforhold. Det skal også nævnes, at det er mulig at ændre og 

tilpasse modellen på en sådan måde at den kan håndtere og overkomme nogle af 

svaghederne til de mere elementære ikke-parametriske modellerne. Det skal dog 

påpeges, at ikke-parametriske modeller har begrænsninger og det er ofte en god idé 

at supplere denne type modeller med andre modeller – da man ikke alene skal stole 

på ikke-parametriske modeller. Hvor det er muligt skal denne model komplementeres 

med ”stress testing” for at måle sårbarheden overfor hypotetiske begivenheder61. 

                                            
60 Dowd (2005), side 100 
61 Dowd (2005), side 101 
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8.2.2 Parametriske modeller 

Parametriske modeller estimerer risiko ved at tilpasse en 

sandsynlighedsfordelingskurve til dataene, hvor det aktuelle risikomål estimeres på 

baggrund af fordelingen. En væsentlig egenskab ved modellerne er at deres 

parametre lader sig fortolke i relation til den betragtede problemstilling62. 

Parametriske modeller er kraftigere end ikke-parametriske modeller, da de anvender 

supplerende information der er inkluderet i den tæthedsfunktion der er antaget. 

Parametriske modeller er imidlertid sårbare overfor fejl hvis tæthedsfunktionen ikke i 

tilstrækkelig grad passer med dataene. Modellernes evne til at estimere fremtidige 

priser afhænger af kvaliteten på modellernes parameterestimater. Det er derfor vigtigt 

at der sikres tilstrækkelig med data til at estimere pålidelige parametre, samt at der 

benyttes modeller som er egnet til de fordelinger der anvendes63. 

 

Hvis man som i tilfældet med CFaR kun er interesseret i ét risikomål på ét bestemt 

signifikansniveau, vil det være hensigtsmæssig at fokusere på at finde en fordeling 

der passer lige med det niveau man har tænkt at anvende. Man bør heller prøve at 

bestemme fordelingen lokalt end universalt64. 

 

Formålet med brug af parametriske modeller vil være at foretage antagelser som er 

konsistent med de karakteristika der kendetegner den empiriske proces man har til 

hensigt at modellere. Afkast vedrørende empiriske processer er ofte karakteriseret 

ved fede haler (”excess kurtosis”65) som i tillæg kan indeholde skævhed 

(”skewness”66). På baggrund af dette vil der tit opstå et ønske om at tilpasse en 

parametrisk model så den tager hensyn til fede haler, og eventuelt også skævhed. 

                                            
62 Andersen, Gabrielsen, Kousgaard og Milhøj (2001), side 158 
63 Dowd (2005), side 151 
64 Dowd (2005), side 182 
65 Kurtosis: Siger noget om ”spidsheden” i fordelingen. Fordelinger med høj kurtosis kommer en stor 

del af variansen fra få ekstreme observationer, mens i fordelinger med lav kurtosis kommer variansen 

fra mange observationer der ikke ligger langt fra middelværdien 
66 Skewness: Siger noget om skævheden i fordelingen. Observationerne vil ikke være symmetrisk 

fordelt rundt gennemsnittet, og som et resultat av dette vil ikke medianen og gennemsnittet være det 

samme. Ved negativ skewness er halen til venstre længere end halen til højre, og vice versa 
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Men gennem at tilpasse en fordeling ubetinget af dataene vil man kunne komme til at 

ignorere det vigtige faktum, at empiriske afkastprocesser også udviser ”volatility 

clustering”. Volatility clustering er observationen af at ”store ændringer ledsages af 

store ændringer af begge fortegn, og små ændringer ledsages af små ændringer”. 

Volatility clustering kan også føre til fede haler, og hvis man ønsker at modellen skal 

tage højde for dette fænomen så bør fordelingen tilpasses afkastet, betinget af en 

antaget volatilitetsproces som i sig selv er konsistent med volatility clustering. Dette 

kan for eksempel gøres gennem at tilpasse en normalfordeling til dataene, betinget 

af en GARCH volatilitetsproces67. Dette vil normalt resultere i en afkastproces som 

udviser både fede haler og volatility clustering. På baggrund af dette bør der heller 

gennemføres en betinget end en ubetinget fordelingsstilpasning til dataene, hvor en 

simpel antagelse om normalfordeling ofte vil passe dataene bedre når tilpasningen 

gennemføres på denne måde (betinget)68. 

Figur 18 – Volatility clustering (daglige afkast oliepris) 
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Kilde: Egen tilvirkning 

De grundlæggende principper som ligger til grund for markedsrisikometodik bygger 

på finansielle tidsrækkers empiriske egenskaber. Den mest fremtrædende 

egenskaben ved finansielle tidsrækker er at volatilitet er tidsafhængig (og varierende) 

og optræder i klynger69. I Figur 18 kan 20 års afkastdata for olieprisen observeres og 

                                            
67 GARCH-modeller vil blive beskrevet i delkapitel 8.7.4 
68 Dowd (2005), side 151 
69 Zumbach (2007(1)), side 3 



 

72

man tydelig se to velkendte træk for de empirisk data, uden at anvende statistiske 

værktøj70. For det første kan heteroskedasticitet observeres, hvor enkelte perioder er 

karakteriseret ved høj volatilitet, mens andre af lav volatilitet. Disse klynger af høj og 

lav volatilitet er en dominant del af risikostyring, da de jo korresponderer til perioder 

med høj og lav risiko71. For det andet, så er det gennemsnitlige daglige afkast 

gennem perioden 0,03 %, mens mange observationer har absolutte værdier over 5 

%, og enkelte op mod 15 %. Dette kendetegner en afkastfordeling med fede haler, 

hvor der er større sandsynlighed for at ekstreme udfald skal forekomme end i en 

normalfordeling. 

 

Man kan måle klynge-egenskaberne gennem volatilitetens forsinkede korrelation 

(”lagged correlations”). Aftagelsen (”decay”) til den forsinkede korrelation kvantificerer 

hukommelsens form og størrelse. Her måles indflydelsen fra tidligere volatilitet på 

fremtidig volatilitet, og dette vil være direkte relateret med evnen til at beregne et 

volatilitetsestimat. 

Figur 19 – Lagged correlation in days for |r| 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

I Figur 19 kan den forsinkede korrelation observeres for både oliepris, rente og 

valutakurs. Den forsinkede korrelation aftager generelt logaritmisk for empirisk data, 

og som man kan se af Figur 19 betyder dette, at volatilitetens hukommelse aftager 

                                            
70 Se bilag 2 for volatility clustering i valuta og rente 
71 Zumbach (2007(1)), side 3 
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rigtigt sagte, hvor der kan tage et større antal måneder før den ”forsinkede 

hukommelse” er fuldstændig faset ud. Der må derfor kunne konkluderes, at man bør 

anvende en volatilitetsmodel som indlemmer volatilitetens lange hukommelse72. 

 

Ved at anvende en parametrisk model overkommes de mange begrænsninger og 

svagheder der er forbundet med en ikke-parametrisk model. Man kan foretage 

antagelser som er fremadrettet og specificere karakteristika som er konsistent med 

den empiriske proces der skal modelleres. Der besluttes derfor at anvende en 

parametrisk model. 

8.3 Valg af parametrisk model 
Selv om det er rimelig klart at måling af markedsrisiko kræver information om 

markedspriser og deres fordelinger, så er det langt sværere at blive enige om en 

model til at bestemme disse fordelinger. Det findes en række forskellige modeller der 

kan bruges til at estimere markedsrater, hvormed der ikke eksisterer én enkelt 

universal model. På grund af at der ikke eksisterer en model som med sikkerhed kan 

siges at være bedst, er man nødt til at vælge model baseret på de givne datas 

egenskaber og prognosens formål. 

 

CorporateMetrics henviser til RiskMetricsGroups LongRun Technical Document 

(1999) for modellering af fremtidige markedsvariabler. Her præsenteres der to 

metoder til estimering af markedsvariabler, hvor disse bygger på forskellige 

underliggende antagelser og anvender forskellige type data til at danne et estimat. 

Den ene metoden er baseret på aktuel markedsdata (f.eks. spot-, futures-, forwards- 

og optionspriser) og anvender til dels grundlæggende derivatteori, hvorefter den 

andre metode er baseret på historiske tidsrækker og/eller økonomiske data samt en 

økonometrisk modelleringen af disse. I tillæg kan man vælge at anvende en bruger-

specificeret model. De tre metoder kan ses af Tabel 5. 

                                            
72 Zumbach (2007(1)) anbefaler at anvende en Long-Memory ARCH (LM-ARCH) proces 
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Tabel 5 – Opsummering af metoder til prognose af markedsratefordelinger 

Class Type Description Benefits Limitations
Current market 
information

Economic structure

User defined scenarios

Random walk with 
and without drift

Econometric 
modeling

User’s own model 
and information

Based on current market 
information, such as 
implied volatility and 
forward rate data

Uses historical financial 
information and 
macroeconomic data

Applies user-defined 
scenarios

• Ease of implementation

• Use of market-indicated 
values to deduce 
probability functions

Models features such as

• Macroeconomic 
fundamentals

• Structural regimes

• Cointegrating relationships

Tests specific scenarios 
based on special concerns, 
insights, or other 
assumptions

Lack of comprehensive 
data across all markets, 
especially for emerging 
markets

More difficult to implement 
in comparison to random 
walk-based models

Difficult to assess 
probabilities of scenarios 
occurring

Class Type Description Benefits Limitations
Current market 
information

Economic structure

User defined scenarios

Random walk with 
and without drift

Econometric 
modeling

User’s own model 
and information

Based on current market 
information, such as 
implied volatility and 
forward rate data

Uses historical financial 
information and 
macroeconomic data

Applies user-defined 
scenarios

• Ease of implementation

• Use of market-indicated 
values to deduce 
probability functions

Models features such as

• Macroeconomic 
fundamentals

• Structural regimes

• Cointegrating relationships

Tests specific scenarios 
based on special concerns, 
insights, or other 
assumptions

Lack of comprehensive 
data across all markets, 
especially for emerging 
markets

More difficult to implement 
in comparison to random 
walk-based models

Difficult to assess 
probabilities of scenarios 
occurring

 
Kilde: Lee (1999), side 54 

8.3.1 Estimater baseret på aktuel markedsinformation 

Moderne finansiel teori ser på markedspriser som fremadrettet. Ved at analysere 

aktuelle spot- og derivatpriser og derved tilegne sig information omkring disse, kan 

man kortlægge hvad markedets forventninger er. Hvis man for eksempel ønsker at 

danne sig et billede over hvorledes virksomhedens renteudgifter kan komme til at 

udvikle sig i den kommende fremtid, kan man se på den forventede rentebanen for 

den aktuelle perioden. Man kan også finde markedets forventninger ved at se på 

aktuelle obligationer eller lånerenter. 

 

Implicitte modeller bygger på en antagelse om at markederne er efficiente, hvor 

markedspriser reflekterer markedets konsensus og al tilgængelig information er kendt 

og indlemmet i markedsprisen. Dermed er det kun ny information der kan påvirke det 

nuværende afkast – og ny information vil altid være tilfældig og uforudsigelig. Altså 

kan ny information lige så godt påvirke afkastet negativt som positivt73. 

 

Informationen i markedspriser har været genstand for omfattende akademisk 

forskning, men der står fortsat igen meget med arbejde. Enkelte markeder er illikvide 

eller ikke-eksisterende, og dette har medført begrænsninger på den praktiske 

anvendeligheden til aktuel markedsinformation i forbindelse med estimering. På trods 

                                            
73 Lee (1999), side 55 
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af hypotesen om det efficiente marked og anvendelsen af aktuel markedsinformation, 

støtter de fleste akademikere heller idéen om at makroøkonomiske variabler og 

historiske prisdata på aktiver kan bruges i bestræbelserne på at estimere fremtiden74. 

 

Der er også anden svaghed behæftet ved at anvende implicitte modeller, her 

eksemplificeret ved estimering af fremtidig volatilitet. I et perfekt optionsmarked hvor 

optionerne er likvide og all information er reflekteret i optionsprisen, vil volatiliteten 

bestemt ved hjælp af en implicit volatilitetsmodel reflektere markedets forventninger 

til volatiliteten i fremtiden. Dog vil den estimerede volatilitet bestemt ved hjælp af en 

implicit volatilitetsmodel variere med den model man anvender til at prisfastsætte 

optioner75. 

 

På baggrund af de svagheder der er behæftet med de implicitte volatilitetsmodeller er 

der besluttet at se nærmere på de modeller der er baseret på finansielle tidsrækker 

og strukturen i økonomien. Denne beslutning underbygges videre af modeltypens 

meget udbredte praktiske anvendelse. 

8.3.2 Estimater baseret på finansielle tidsrækker og strukturen i 
økonomien 

Estimering baseret på strukturen i økonomien involverer parametriske modeller der 

er baseret på historisk information. De data der anvendes i LongRuns modeller kan 

opdeles i 76: 

 

1. Finansielle tidsrækkedata, som inkluderer historiske spot- og forward rater 

samt priser på finansielle aktiver. 

2. Økonomiske tidsrækkedata, hvilket inkluderer makroøkonomiske variabler 

som for eksempel den industrielle produktionen og pengeudbudet. 

 

                                            
74 Lee (1999), side 56 
75 Raahauge (2005) 
76 Lee (1999), side 56 
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Modeller omtalt og beskrevet i LongRun inkluderer ”Vector Autoregressive Model” 

(VARM), ”Error Correction Model” (ECM) og ”Vector Error Correction Model” (VECM). 

Disse anvender økonomiske tidsrækkedata i tillæg til finansiel tidsrækkedata og har 

til hensigt at modellere prisen på flere aktiver som påvirker hinanden indbyrdes, 

samtidig som de influeres af andre faktorer. 

 

Modellerne fastsætter typisk tre karakteristika der beskriver de variabler man ønsker 

at estimere77: 

 

1. Hvorledes variablerne udvikler sig over tid (tidsrækkeanalyse) 

2. Hvorledes variablerne forholder sig til andre variabler (økonomisk struktur) 

3. Hvorledes variablerne er fordelt på forskellige tidspunkter (økonometrisk 

estimering) 

 

Det er tiltænkt at disse modeller skal anvendes af markedsaktører som har behov for 

at måle langsigtig finansiel risiko. Det påpeges dog i LongRun, at modellerne ikke er 

specielt anerkendte for sin præcision i forbindelse med fremtidige prognoser, og der 

eksisterer heller ikke en universal konsensus rundt hvilke prognoseteknikker der er 

bedst egnet.  

 

Modellerne må kunne karakteriseres som relativt komplicerede, hvor det at fastsætte 

alle de tre karakteristika beskrevet ovenfor, må kunne betegnes som en meget 

omfattende proces. Økonomiske tidsrækkedata er også karakteriseret ved 

begrænset tilgængelighed78. I tillæg er det tidligere i afhandlingen fastsat en 

mellemlang tidshorisont på tre måneder, noget som er en smule kortere end den 

tidshorisont LongRuns modeller er påtænkt for. På baggrund af dette besluttes det at 

fravælge denne type modeller, hvorefter de ikke vil blive beskrevet nærmere. Fokus 

vil i stedet rettes mod modellering af fremtidige rater baseret på finansielle 

tidsrækker. Gennem at anvende denne type modeller slipper man for at fastsætte 

hvorledes markedsraterne forholder sig til andre variabler som ikke indgår i Det 

                                            
77 Kim, Malz og Mina (1999), side 81 
78 Lee (1999), side 56 
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Norskes exposure map. I kapitel 7 blev der besluttet at antage at pengestrømmen fra 

indtægter og udgifter forfalder sidste dag i perioden, og det er derfor kun nødvendigt 

at bestemme markedsraternes fordeling på dette tidspunkt. 

 

Opbygningen af en parametrisk model baseret på finansielle tidsrækkedata 

indebærer at fastsætte markedsraternes statistiske fordeling, forventede afkast, 

volatilitet og kovarians. Før modellens parametre fastsættes vil økonomiske regimer 

beskrives. Økonomiske regimer kan have signifikant effekt på modellens ”prediction 

power” og det er derfor nødvendigt at tage høje for dette fænomen når fremtidige 

markedsrater estimeres. 

8.4 Økonomiske regimer 
Et økonomisk regime er defineret som et set med strukturelle økonomiske forhold 

gældende for en specifik tidsperiode. En pris eller rate vil bevæge sig indenfor et 

defineret bånd, hvor fluktuationen enten er en opadgående eller nedadgående trend, 

eller holder sig relativt konstant79. Økonomiske regimer kan associeres med politiske 

regimer, specielle økonomiske forhold eller juridiske og regulatoriske ændringer80. 

For eksempel kan finansielle priser og rater påvirkes af eksogene sjok, som 

pengepolitiske indgreb fra centralbanken. 

 

Hvis man er af den opfatning, at et specifikt økonomiske regime vil være 

repræsentativt for en pris eller rate i den gældende prognoseperiode, så bør de data 

der indgår i modellen stamme fra en tidsrække med de samme, eller lignende, 

egenskaber. Opfatningen af hvorledes fremtiden vil fortone sig vil dermed 

inkorporeres i de estimerede parametre gennem den valgte tidsrække. I praksis 

gøres dette gennem en antagelse om at fremtiden vil have de samme egenskaber 

som det gældende regime. 

 

Økonomiske regimer etablerer forholdet mellem de variabler der ønskes estimeret, 

modellen, og den historiske finansielle tidsrække som er anvendt til de forklarende 

                                            
79 Kim, Malz og Mina (1999), side 109 
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variabler. Estimaterne er i stor grad påvirket af kvaliteten på dataene og vil genspejle 

den historiske information der blev anvendt i forbindelse med estimeringen af 

modellens parametre81. Selv om man i udgangspunktet er i besiddelse af en god 

model, kan kvaliteten på estimaterne blive påvirket i negativ retning af at den periode 

med data der anvendes i modellen er: 

 

1. For kort til at kunne repræsentere fremtidige regimer, eller 

2. For lang, og dette fører til at for mange historiske regimer er repræsenteret i 

dataene 

 

Problematikken rundt økonomiske regimer er relevant for alle modeller hvis 

prognoser er baseret på historisk information. For eksempel hvis den eneste 

historiske information tilgængelig for olieprisen er fra en periode med høj volatilitet, vil 

det måske ikke være en overraskelse, hvis estimaterne for en fremtidig periode med 

lav volatilitet, ikke er gode. 

 

Af Figur 20 på næste side kan man se, at olieprisens volatilitet har været relativt jævn 

over den sidste femårs periode. Det forekommer dog en periode med relativt større 

volatilitet i forkant af årsskifte 2004/2005. Det samme fænomen er gældende for 

renten (Figur 21), mens volatiliteten i valutakursen har ligget på et forholdsvist jævnt 

niveau gennem hele perioden (Figur 22). På baggrund af dette er det bestemt, at der 

vil anvendes tre år med historiske data til at komponere den ønskede model. Tre år 

med data skulle også indeholde et tilstrækkelig antal observationer til at sikre nok 

”statistical power” i modellen. 

                                            
80 Hill, Griffiths og Judge (2001), side 208 
81 Kim, Malz og Mina (1999), side 108 
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Figur 20 – Brent råolie 5 års historisk afkast 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 21 – 3M NIBOR 5 års historisk afkast 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 22 – USD/NOK 5 års historisk afkast 
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Kilde: Egen tilvirkning 
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8.5 Statistisk fordeling 
For at kunne være i stand til at skabe en risikostyringsmodel med tilstrækkelig 

”prediction power” vil det være hensigtsmæssig at bedst mulig tilpasse de historiske 

data til en sandsynlighedsfordeling.  

 

Denne tilpasning vil også være nyttig i forhold til anvendelsen af maximum likelihood 

ved bestemmelse af hvilken model der er den bedste til at estimere den fremtidige 

varians82. 

 

Det er af afgørende betydning for Det Norskes risikostyringsmodel at 

markedsratescenarierne genereres på en måde der reflekterer den sandsynlige 

udviklingen i markedsraterne. For at kunne gøre dette må scenarierne genereres 

med en fordeling der reflekterer den aktuelle markedsrate på den bedst mulige 

måde, og som ligger tættest mulig på markedsraternes ”sande” fordeling. Da CFaR 

er et risikomål der belyser nedsiderisikoen er det specielt vigtigt at dataene ikke 

skiller sig markant fra den teoretiske fordelingen i fordelingens venstre hale. Hvis 

dette er tilfældet vil værdien af CFaR kunne blive meget misvisende. Dette skyldes, 

at hvis der i datamaterialet eksisterer en fed hale i fordelingens venstre side 

(afgørende i forhold til risikostyring) som ikke bliver reflekteret i 

scenariogenerationen, vil nedsiderisikoen blive undervurderet i beregningerne, og i 

modsat tilfælde blive overvurderet. Før markedsraternes historiske data analyseres 

vil det statistiske værktøj som anvendes i analysen, Chi-Squared statistic, beskrives. 

8.5.1 Chi-Squared statistic 

Der finnes en række metoder til at bestemme hvilken sandsynlighedsfordeling der 

passer bedst til dataene. I denne afhandling har vi valgt at anvende en Chi-Squared 

statistic83 i kombination med en grafisk analyse til at bestemme hvilken fordeling der 

er mest beskrivende for afkastet på markedsraterne. Den fordeling der passer bedst 

vil efterhånden blive benyttet i genereringen af markedsratescenarierne. 

                                            
82 Rangering af volatilitetsmodeller ved hjælp af maximal likelihood vil blive beskrevet i delkapitel 8.7.5 
83 Bliver i enkelte litteraturkilder betegnet som ”Pearson’s Chi-Square test” 
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Chi-Squared statistic er den bedst kendte metoden til at beskrive hvor godt dataene 

følger en forudbestemt fordeling. Metoden tager udgangspunkt i forskellen mellem 

antallet observationer med samme udfald (afkast) i datamaterialet og den teoretiske 

frekvensen med samme udfald i en forudbestemt fordeling84. Formelen for Chi-

Squared statistic er beskrevet nedenfor: 

( )∑
=

−
=

K

i

ii

Ei
EN

1

2
2χ , hvor 

K  = antal grupper 

iN   = antal observationer i den i’ende gruppen 

iE  = antal forventede observationer i den i’ende ”gruppen” 

 

For at kunne beregne Chi-Squared statistic på markedsraternes data i forhold til en 

teoretisk fordeling, opdeles X-aksen i grupper. For hver gruppe kvadreres forskellen 

mellem antal observationer i dataene og det teoretiske antallet observationer. Ved at 

dividere dette med antal teoretiske observationer i gruppen, og derefter summere 

værdien for alle grupperne, findes en værdi som udtrykker hvor godt dataene følger 

den fordeling man tester mod. Ved at beregne Chi-Squared statistics for flere 

teoretiske fordelinger vil man kunne rangere hvilken fordeling som passer bedst med 

dataene. Den bedste fordeling vil være den der har den mindste Chi-Squared 

statistic. 

 

En svaghed med metoden er at det ikke eksisterer klare retningslinier for hvor stor 

hver gruppe på X-aksen skal være eller hvor mange grupper den bør deles op i. 

Forskellige valg vil føre til forskellige Chi-Squared statistics. For at reducere den 

arbitrære inddeling i grupper vælges gruppestørrelser på en måde der resulterer i at 

de teoretisk set repræsenterer lige store sandsynligheder (lige mange observationer). 

 

                                            
84 Palisade Corporation (2005), side 147 
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Til at beregne Chi-Squared statistic benyttes @Risk. @Risk beregner Chi-Squared 

statistics for en række statistiske fordelinger85 og rangerer fordelingerne. I tillæg 

producerer programmet grafer og beregner nøgletal som vil analyseres for komme 

frem til hvilken fordeling der er den mest hensigtsmæssige at anvende. 

8.5.2 Fordeling olie 

Ved rangering af de forskellige fordelingernes evne til at beskrive afkastet på 

olieprisen de sidste tre årene bliver normalfordelingen rangeret som den bedste, med 

en Chi-Squared statistic på 26,67. Afkastet på olieprisen har i perioden en 

middelværdi på 0,0011 og en daglig standardafvigelse på 0,0178. 

Figur 23 – Tæthedsfunktion oliepris 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

                                            
85 BetaGeneral, ChiSq, Erf, Erlang, Expon, ExtValue, Gamma, InvGauss, Logistic, Lognorm, Normal, 

Pareto, Pareto2, Pearson5, Person6, Raylight, Student, Triang, Uniform og Weibull 
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Figur 24 – Fordelingsfunktion oliepris 
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Kilde: Egen tilvirkning 

I Figur 23 og Figur 24 vises en sammenligning mellem afkastet på olieprisen og en 

normalfordeling. I Figur 23 ser man at frekvensen for afkastet i dataene stemmer 

relativt godt overens med hvorledes frekvensen er i en normalfordeling. I Figur 24 ser 

man at de to linierne ligger meget tæt op ad hinanden og at de afviger mest i midten 

af fordelingen. Begge disse graferne understøtter påstanden om at afkastet på 

olieprisen er tilnærmet normalfordelt. 

8.5.3 Fordeling rente 

Normalfordeling blev også den bedst rangerede fordelingen for afkastet på renten. 

Dog var denne tilpasning til normalfordeling væsentlig dårligere end ved olieprisen, 

med en Chi-Squared statistic på 1 036. Middelværdien til rentens afkast var i 

perioden 0,0014 og den daglig standardafvigelse var 0,0071. 
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Figur 25 – Tæthedsfunktion rente 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

Figur 26 – Fordelingsfunktion rente 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

Ved at sammenligne afkastfrekvensen til rentedataene med normalfordelingen (Figur 

25), kan man observere langt flere observationer rundt middelværdien, end hvad en 

normalfordeling skulle tilsige. Grafen for fordelingsfunktionen i Figur 26 understøtter 

også dette, ved at dét område hvor de to graferne skiller sig mest fra hinanden, er 

ved et afkast på nul. I datamaterialet er det langt flere observationer hvor renten ikke 
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ændrer sig, end hvad en normalfordeling skulle tilsige. Selv om der totalt set opnås 

en høj Chi-Squared statistic for rentens fordelingsfunktion, så kan man observere at 

dataene i den venstre hale ikke er meget forskellig fra normalfordelingen. En stor 

forskel mellem dataene og normalfordelingen i venstre hale vil kunne få den 

konsekvens, at det estimerede CFaR bliver misvisende. 

8.5.4 Fordeling valuta 

Ved beregningen af Chi-Squared statistic for afkastet på valutaen, blev logistisk 

fordeling rangeret som den fordelingen der passet bedst til dataene, med en Chi-

Squared statistic på 40,97. Den næst bedste fordeling blev loglogistisk fordeling, med 

en Chi-Squared statistic på 42,84. Normalfordelingen blev rangeret som nummer tre, 

med en Chi-Squared statistic på 44,64. Afkastet havde en middelværdi på -0,0001 og 

en standardafvigelse på 0,0062. 

 

På grund af at normalfordelingen er nemmere at arbejde med i 

volatilitetsmodellerne86, og at differencen i Chi-Squared statistic mellem de to 

fordelingerne er relativt lille, bør det undersøges om estimaterne vil blive signifikant 

forringet at benytte en normalfordelingsantagelse.  

 

I Figur 27 er frekvensen på afkastet for USD/NOK sammenlignet med logistisk 

fordeling i grøn og normalfordeling i lys blå. Observationerne i en logistisk fordeling 

er mere centreret rundt midten af fordelingen end i en normalfordeling. Af figuren kan 

man se at afkastet på USD/NOK historisk har ligget nærmere en logistisk fordeling 

end en normalfordeling, da flere observationer ligger rundt middelværdien. Dog er 

det svært at se af figuren, hvilken fordeling der passer bedst med dataene i den 

venstre halen. 

 

                                            
86 Volatilitetsmodel vil vølges på baggrund af en rangering udført ved hjælp af maximum likelihood. I 

Excels indbyggede funktion for Maximum Likelihood forudsættes det blandt andet normalfordeling 
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Figur 27 – Tæthedsfunktion USD/NOK 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

Figur 28 – Fordelingsfunktion USD/NOK 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

I Figur 28 kan man se at kurven for afkastet på USD/NOK er meget samsvarende 

med både den logistiske fordelingen og normalfordelingen. Det skal dog påpeges at 

det forekommer en relativt større difference mellem normalfordelingen og dataene, 

men dette gælder hovedsagelig i midten af kurven. I den venstre halen kan man 
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derimod ikke konkludere med at den logistiske fordelingen er mere beskrivende for 

dataene, end hvad normalfordelingen er. 

Figur 29 – Absolut ”error” logistisk- og normalfordeling 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

Figur 29 viser den absolutte ”error” mellem afkastet og henholdsvis den logistiske 

fordeling i lys blå, og normalfordelingen i grøn. Grafen skal forstås på den måde, at 

hvis værdien ikke er lig nul så er markedsraternes data forskellig fra fordelingerne. I 

den venstre halen kan man se at de to fordelingerne ikke skiller sig meget fra 

hinanden. Ved at se på figuren er det ikke muligt at afgøre hvilken af de to 

fordelingerne som er mest beskrivende i den venstre halen. Dog kan man se at 

normalfordelingen i større grad overvurderer antal observationer i halen, mens 

logistisk fordeling i større grad undervurderer antallet observationer. Resultatet af 

dette er at man ved anvendelse af normalfordelingen i scenariogenerationen vil 

estimere flere afkast i den venstre hale, end ved anvendelse af den logistiske 

fordeling. 

 

Ved at kvadrere differencen af ”error” i venstre hale, vil dén af fordelingerne som har 

den mindste samlede kvadrerede ”error” være den som er bedst til at beskrive 

afkastet. Dataene viser at den logistiske fordelingen har en kvadreret ”error” i den 

venstre halen på 353 mens normalfordelingen har 350. 
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På baggrund af den grafiske analyse gennemført ovenfor, og det faktum at Chi-

Squared statistic viser en relativt lille forskel mellem den logistiske fordeling og 

normalfordelingen, konkluderes der med at anvendelse af normalfordeling på 

USD/NOK ikke vil forringe CFaR-estimatet. 

8.6 Forventet afkast 
I praksis vil en prognose af markedsprisen sjælden være lig med den realiserede 

pris. Dog, hvis der er ønskelig at estimere risiko som opstår på baggrund af volatilitet 

i fremtidige markedspriser, så kræver dette at man kommer med et omtrentlig bud på 

de realiserede markedspriser. 

 

I Figur 30 til Figur 32 kan man observere de tre risikofaktorers historiske afkast, her 

repræsenteret ved 30-dagers glidende gennemsnit. Selv om det over kortere 

perioder er muligt at identificere enkelte trender, forekommer opadgående eller 

nedadgående skift relativt tit. På baggrund af en grafisk analyse vil det ikke være 

muligt at konkludere med at der eksisterer en distinktiv trend i markedsraternes 

afkast. 

Figur 30 – Brent olie: 30 dage glidende gns. afkast 
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Kilde:  Egen tilvirkning 
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Figur 31 – 3M NIBOR: 30 dage glidende gns. afkast 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

 

Figur 32 – USD/NOK: 30 dage glidende gns. afkast 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Estimering af markedspriser på kort og lang sigt – herunder risikostyring – er to 

forskellige problemer. Flere af antagelserne som ligger til grund for estimering på kort 

sigt, kan ikke uden videre overføres på længere tidshorisonter. Tre af de almindelige 

antagelser er som følger87: 

 

                                            
87 LongRun Technical Document, side 3 
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1. Gennemsnittet af et aktivs afkast antages at være nul. Dermed ignoreres 

eventuelle op- eller nedadgående trender i prisen på aktivet, i tillæg til 

tidsværdi. 

2. Successive 1-dags afkast har den samme volatiliteten (identisk fordelt), og er 

uafhængige af hinanden. Altså er variansen til afkastene en funktion af tid, og 

daglige standardafvigelser kan opskaleres ved at anvende regelen om 

”square-root of time”. 

3. Afkast følger en ”random walk”. Generelt så betyder dette, at afkast bevæger 

sig væk fra et udgangspunkt, uden en bestemt retning, og vil på ethvert punkt 

ude i tid være normalfordelt. 

 

Disse antagelser vil ikke have en nævneværdig effekt på evaluering af risiko for korte 

tidshorisonter, da en op- eller nedadgående tendens i prisudviklingen sandsynligvis 

ikke vil påvirke gennemsnittet af afkastet i en kort tidsperiode. Det er påvist at det 

ikke er sandsynlig at producere gode og nøjagtige prognoser på afkastet for 

tidshorisonter kortere end tre måneder. I en kort tidshorisont vil også volatiliteten 

være betydeligt større end det forventede afkast, og en prognose på afkastets 

fremtidige fordeling vil være domineret af volatilitetsestimatet. At antage et forventet 

afkast på nul, vil for kortere perioder, være lige så realistisk som ethvert andet 

estimat – og i tillæg slipper man for at anvende tid og ressourcer på at producere et 

estimat for µ . Sandsynligvis vil de fleste prognoser ikke engang klare at forudsige 

det korrekte fortegn på afkastet for en tidshorisont kortere end tre måneder88. 

 

Det skal dog nævnes, at over længere tidshorisonter vil estimering af markedsrater 

blive domineret af parameteren µ , da denne øger med tiden, mens 

volatilitetsparameteren kun øger med t . Dermed vil denne antagelse kunne føre til 

signifikante fejl i estimatet89. 

 

                                            
88 Mina og Xiao (2005), side 14 
89 Dowd (2005), side 185 
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På baggrund af den grafisk analysen og argumentationen ovenfor, konkluderes det 

med at der ikke er muligt at identificere opad- eller nedadgående trender for 

talmaterialet. Forventet afkast sættes således til nul. 

 

Det næste spørgsmål der skal besvares, er hvorledes volatiliteten (σ ) estimeres. 

Som tidligere nævnt vil volatiliteten have afgørende betydning ved 

markedsrateestimering over korte tidshorisonter. 

8.7 Volatilitet 
Der eksisterer en række forskellige modeller til at estimere volatilitet. Modellerne 

strækker sig fra det meget simple til det særdeles komplekse. Der er besluttet at se 

nærmere på fem af de mest almindelige modellerne. I Figur 33 findes en grafisk 

fremstilling af fire af de historiske volatilitetsmodellerne som vil belyses nærmere i 

denne afhandling. I tillæg vil en femte model, I-GARCH, blive beskrevet i forbindelse 

med gennemgangen af GARCH(1,1) i delkapitel 8.7.4. 

Figur 33 – Historiske volatilitetsmodeller 
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Kilde: Egen tilvirkning 

8.7.1 Equally Weighted Average 

Den simpleste af de modeller der vil gennemgås i denne afhandling er Equally 

Weighted Average. Denne modellen estimerer den fremtidige volatilitet ved at tage 

gennemsnittet af alle historiske observationer i det valgte datavindue. Det ligger her 

en implicit forudsætning om at alle historiske observationer, uafhængig af hvor længe 

siden de er indtruffet, er ens beskrivende for det fremtidige volatilitetsmål. Beregning 
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af varians ved anvendelse af Equally Weighted Average kan udtrykkes ved 

formelen90: 

( )
2

1

2 1ˆ ∑
=

−=
T

t
tt rr

T
σ  

Anvendelse af Equally Weigthed Average medfører at estimatet for volatiliteten på 

hvilket som helst tidspunkt i fremtiden ( 2ˆ nt+σ ) vil give det samme estimatet som for 

den førstkommende perioden ( 2ˆ tσ ). Med andre ord antager modellen at volatiliteten 

vil være konstant i fremtiden. 

8.7.2 Equally Weighted Moving Average 

I Equally Weighted Moving Average estimeres volatiliteten på baggrund af et 

glidende gennemsnit. Med dette menes, at det er et fast antal observationer der 

ligger til grund for beregningen af gennemsnittet. Når der foreligger en ny 

observation, anvendes denne i den videre estimering og den ældste observationen 

forkastes. På samme måde som Equally Weighted Average, vægter modellen alle 

observationerne ligt. Dog skiller modellen sig fra Equally Weighted Average ved at 

den tager højde for at det kan forekomme strukturelle ændringer i volatilitetsniveauet, 

og at disse ændringerne vil være fuldt inkorporeret i estimeringen efter at det har 

gået en periode. Equally Weighted Moving Average kan udtrykkes som91: 

( )
2

1

2 1ˆ ∑
=

−=
M

t
tt rr

M
σ  

I formelen udrykker M antallet dage som skal indlemmes i det glidende 

gennemsnittet. Denne modellen vil på samme måde som Equally Weighted Average 

antage at volatiliteten er konstant i fremtiden. 

                                            
90 Longerstaey (1996), side 78 
91 Jorion (2001), side 186 
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8.7.3 Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) 

EWMA er mere kompleks end de to foregående modeller. Oprindelig blev denne 

modellen anbefalet til estimering af volatilitet i det originale RiskMetrics-dokumentet 

(1996). Modellen kan udtrykkes ved92: 

( ) ( )
2

1

12 1ˆ ∑
=

− −−=
T

t
t

t
t rrλλσ  

Denne modellen kan omskrives til en simplere formel, som kan anvendes til daglige 

opdateringer af modellen:  

( ) 2
1

2
1

2 ˆ1ˆ −− +−= ttt r σλλσ  

Mens de to foregående modellerne har vægtet alle de inkluderede observationer ligt, 

vægter EWMA de seneste observationerne mest. Lamda (λ) afgør hvor meget af den 

enkelte observation der vægtlægges i estimeringen, hvor værdien ligger i intervallet 0 

til 1. At benytte en lamda der ligger tæt på nul, vil medføre at de seneste 

observationerne bliver vægtlagt mere end hvis man benytter en lamda der ligger tæt 

op til en. Tanken bag en eksponentiel vægtning er at de observationer der ligger 

nærmest estimeringstidspunktet vil påvirke volatiliteten for den næste periode mere 

end de observationer der ligger længere bag i tid, og de skal derfor vægtlægges 

mere. I Figur 34 findes en grafisk illustration for hvorledes ulige lamdaværdier vil 

påvirke vægtlægningen af de ulige observationer. 

                                            
92 Longerstaey (1996), side 78 (simplificering) 
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Figur 34 – Forholdet mellem antal observationer og forskellige ”decay factors” 

 
Kilde: Longerstaey (1996), side 95 

Som man ser af figuren, ændrer vægtningen af de nærmeste observationerne sig 

betydelig ved et valg af lamda på 0,93 i forhold til en lamda på 0,99. Man ser også, at 

den tid det tager før en observations relative vægt bliver tilnærmet lig med nul, synker 

betragtelig ved anvendelse af en lavere lamda. Empiriske studier foretaget af 

RiskMetrics Group viser, at en lamda på 0,94 generelt er det optimale til at estimere 

daglig volatilitet, mens en lamda på 0,97 er det optimale til estimering af månedlig 

volatilitet. Hvis man har data fra en lang række observationer, er det muligt at benytte 

sig af RMSE eller Maximum Likelihood til at finde hvilken lamda der vil være den 

bedste til at forudsige volatiliteten historisk set. I delkapitel 8.7.5 vil disse to modeller 

beskrives nærmere. 

 

EWMA vil på samme måde som Equally Weigthed Average og Equally Weigthed 

Moving Average, give en konstant volatilitet på alle tidspunkter ude i tid. Dette 

skyldes at EWMA tager udgangspunkt i en eksponentiel vægtning af de historiske 

observationerne. Ønsker man at estimere volatiliteten på tidspunkt t+1 har man ingen 

observation for tidspunkt t. Dog er det bedste estimatet for volatiliteten på tidspunkt t, 

det estimat modellen finder for t på tidspunkt 0. Tager man udgangspunkt i 
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opdateringsformelen for EWMA kommer det tydeligt frem, at den estimerede 

volatilitet for tidspunkt t+1 er den samme som for tidspunkt t. 

( ) 2
1

2
1

2 ˆ1ˆ −− +−= ttt r σλλσ  

⇓  
22 ˆ ttr σ=  

⇓  

( ) 222
1 ˆˆ1ˆ ttt σλσλσ +−=+  

⇓  

22
1 ˆˆ tt σσ =+  

Som man kan se af udledningen ovenfor, vil estimatet for volatiliteten være konstant 

ind i fremtiden. Som et resultat af dette er EWMA meget nem at benytte til at finde 

volatilitet for perioder som er længere end t. Ved anvendelse af ”Square Root of Time 

Rule” ( )t  kan man opskalere volatiliteten til en ønsket tidshorisont93. Denne metode 

kan udtrykkes på følgende måde94: 

TTtTt ++ = ,1,1 ˆˆ σσ  

En ulempe ved EWMA er at den i perioder med meget høj eller meget lav volatilitet, 

vil videreføre niveauet ind i fremtiden. I enkelte perioder kan dette virke urimeligt, 

noget den næste modellen vil tage højde for. 

8.7.4 GARCH 

Den sidste, og mest komplekse modellen der vil beskrives er ”Generalized 

AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity”, også kendt som GARCH. Der har 

op i gennem tiden blevet udviklet en række GARCH modeller, hvor GARCH(1,1) er 

den simpleste og mest udbredte. Der er besluttet at kun beskrive denne varianten, da 

                                            
93 Volatiliteten skal udrykkes som standardafvigelse, og ikke varians, når man benytter  ”Square Root 

of Time Rule” 
94 Longerstaey (1996), side 87 
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det sjældent vil være nødvendig at anvende mere komplekse GARCH-varianter95. 

Tankegangen bag modellen er, at volatiliteten vil returnere til et langtidsniveau over 

en given periode. Det første tallet i parentesen (1,1) refererer til hvor mange sjokk 

(autoregressive lags) der anvendes i modellen, mens det sidste tallet refererer til 

hvor mange ”lags” som er inkluderet i variablens glidende gennemsnits-komponent. 

Ved at benytte konstanten ω , error-koefficienten α , og lag-koefficienten β , kan 

GARCH(1,1) udrykkes ved formelen96: 

2
1

2
1

2 ˆˆ −− ++= ttt σβαεωσ  

0,,0 ≥> βαω  

Det første led i formelen (ω ) er konstant. Error koefficienten i det andre led (α ) 

udtrykker hvor meget af sidste periodes kvadrerede uforventede afkast ( 2
1−tε )97, der 

skal være med i estimeringen af næste periodes varians. Høj α -værdi vil medføre at 

modellen reagerer relativt hurtigere på ændringer i volatilitetsniveauet. Lag-

koefficienten i formelens sidste led ( β ), udtrykker hvor meget af sidste periodes 

variansestimeringen ( 2
1ˆ −tσ ) som inkluderes i næste periodes estimering. En høj β -

værdi indikerer, at det vil tage relativt længere tid før sjokk i volatilitetsniveauet fases 

ud, og volatilitetsestimeringen vil derfor være mere ”udholdende”. Dette betyder at 

GARCH(1,1)-modeller med en relativt høj α  og lav β , vil være gode at anvende på 

markedsrater hvor volatiliteten er ”tagget” 98, noget der er i samsvar med hvad der 

blev anbefalet på side 72, i forbindelse med diskussionen rundt ”lagged correlation”. 

 

Langtidsniveauet for GARCH(1,1) kan udtrykkes ved formelen99: 

βα
ωσ
−−

=
1

2  

                                            
95 Alexander (2001), side 72 
96 Alexander (2001), side 72 
97 ( )rr −=ε  
98 Alexander (2001), side 73 
99 Alexander (2001), side 75 
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Modellen forudsætter at summen af α  og β  er mindre end 1 for at processen hvor 

volatiliteten returnerer til et langtidsniveau, skal være stationær. 

 

GARCH(1,1) kan også benyttes til at estimere volatiliteten for tidshorisonter der 

strækker sig længere end én periode. Dog eksisterer det samme problemet som hos 

EWMA, hvor modellen anvender sidste dags observation. Ønsker man at estimere 

volatiliteten for periode t+1, har man ingen observationer for afkastet, og heller ikke 

det kvadrerede afkast ( 2
tε ). Følgelig vil estimatet for variansen på tidspunkt t være 

det bedste bud. 

2
1

2
1

2 ˆˆ −− ++= ttt σβαεωσ  

⇓  
22 ˆ tt σε =  

⇓  

2
1

22
1 ˆˆˆ −+ ++= ttt σβσαωσ  

Volatiliteten vil ikke længere være konstant, som i de andre modellerne, men 

returnerer nu til et langtidsniveau. På denne måde elimineres det problem der opstod 

ved anvendelse af EWMA, hvor unormalt høj eller lavt volatilitet på 

estimeringstidspunktet, ville medføre en varians på dette niveau i evig tid. I Figur 35 

kan man se en grafisk fremstilling af de to modeller. 
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Figur 35 – EWMA vs. GARCH(1,1) 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

Figur 35 viser at hvis EWMA benyttes på et tidspunkt hvor volatiliteten er unormalt 

høj, vil modellen estimere en volatilitet som ligger på et højt niveau i all fremtid, mens 

volatiliteten vil trække mod et historisk niveau ved anvendelse af GARCH(1,1). 

 

GARCH(1,1) kan ved hjælp af to restriktioner omformes til en EWMA model. Den 

første restriktion er at summen af α  og β  skal være lig med 1. Hvis man i tillæg 

foretager omskrivningen λβ = , giver dette følgende formel100: 

2
1

2
1

2 ˆˆ −− ++= ttt σβαεωσ  

λββα ==+ ,1  

⇓  

( ) 2
1

2
1

2 ˆ1ˆ −− +−+= ttt σλελωσ  

                                            
100 Alexander (2001), side 72 
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På nuværende tidspunkt, hvor der kun er indført en tillægsrestrektionen (samt 

omskrivningen), vil GARCH(1,1) blive til en ”Integrated GARCH” model (I-GARCH). 

På grund af at restriktionen hvor α  og β  skal være mindre end 1 nu er brudt, vil ikke 

anvendelsen af I-GARCH medføre at volatiliteten går mod et langtidsniveau. I-

GARCH har vist sig at fungere godt i enkelte valutamarkeder, hvor både selve 

valutakursen og valutakursens volatilitet er en random walk101. Dog vil denne 

modellen ofte give estimater der ligger svært tæt på de estimater man opnår ved 

anvendelse af EWMA. 

 

Ved at indføre den andre restriktion, hvor ω  sættes lig med nul, vil man komme frem 

til den EWMA der er beskrevet tidligere 

( ) 2
1

2
1

2 ˆ1ˆ −− +−+= ttt σλελωσ  

0=ω  

⇓  

( ) 2
1

2
1

2 ˆ1ˆ −− +−= ttt σλελσ  

Man kan med andre ord sige, at både I-GARCH og EWMA er to specialtilfælde af 

GARCH(1,1), med henholdsvis én og to ekstra restriktioner. Det vil være naturligt at 

antage, at GARCH(1,1) vil give bedre estimater en både I-GARCH og EWMA, da 

man opererer med flere frie parametre i GARCH(1,1) end i de to andre modellerne. 

8.7.5 Fastsættelse af optimal volatilitetsmodel 

I tillæg til at vurdere de kvalitative karakteristika ved modellerne, vil det også være 

hensigtsmæssigt at kvantitativt vurdere hvilken af modellerne der præsterer bedst. 

Da formålet er at bestemme hvilken af EWMA, I-GARCH og GARCH(1,1) der er 

bedst egnet til at estimere volatilitet, er det nødvendigt at finde en metode der kan 

sammenligne og rangere de forskellige modellerne. 

 

                                            
101 Alexander (2001), side 71 
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De to metoder kan anvendes til at bestemme den bedste model vil nu beskrives. I 

tillæg kan metoderne bruges til at finde volatilitetsmodellernes optimale parametre. 

 

1. Root Mean Squared Error (RMSE). 

2. Maximum Likelihood (ML). 

 

RMSE 
RMSE er en relativt simpel metode som kan avendes til at bestemme hvilken 

volatilitetsmodel som historisk har præsteret bedst. Tanken er at foretage en 

sammenligning af den estimerede volatilitet på et tidspunkt, med det kvadrerede 

merafkastet på samme tidspunkt. Formelen for RMSE er102: 

( )∑
=

++ −=
T

t
ttrT

RMSE
1

22
1

2
1 ˆ1 σ  

Differensen mellem det kvadrerede merafkast og den estimerede volatilitet kan 

defineres som estimeringsfejlen på det enkelte tidspunkt103. For at positive og 

negative estimeringsfejl skal give samme forklaringsgrad, må den kvadreres. Ofte 

ønskes det at sammenligne volatilitetsmodeller som anvender forskellig antal 

observationer, og det er derfor nødvendigt at finde den gennemsnitlige kvadrerede 

estimeringsfejl for at muliggøre en sammenligning. Baggrunden for at tage 

kvadratroden af gennemsnittet, er at man ønsker et ”error-mål” som i størrelsesorden 

er det samme som det volatilitetsmål der anvendes. Den model som repræsenterer 

den laveste RMSE, vil være dén der har præsteret bedst historisk set. 

 

For at man skal kunne sammenligne modeller er det vigtigt at 

parametersammensætningen for de enkelte modeller er optimal når man 

sammenligner de. Man vil opnå en optimal parametersammensætning ved at finde 

den kombination af parametre som giver lavest RMSE. I praksis kan dette 

gennemføres ved at minimere den totale RMSE for den enkelte model, gennem 

anvendelse af Excels ”solver” funktion. Det er ved hjælp af denne metoden 

                                            
102 Longerstaey (1996), side 98 
103 Alexander (2001), side 123 
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RiskMetrics Group har bestemt, at en lamda på henholdsvis 0,94 og 0,97 for daglig 

og månedlig volatilitet, vil være de bedste parametrene i EWMA-modellen104.  

 

Fordelen med at anvende RMSE til at rangere modellerne er at man ikke trænger at 

tilpasse en statistisk fordeling til den aktuelle variablen, og dette gør RMSE til en 

model som er nem at anvende. Ulempen er at man ikke vil kunne sige noget om en 

model er statistisk signifikant bedre end en anden model. 

Maximum likelihood 
Et alternativ til RMSE er Maximum Likelihood. Her kan man også anvende en 

likelihood ratio-test til at bestemme om en model med restrektioner er signifikant 

bedre end en model uden105. Som tidligere nævnt i delkapitel 8.7.4, er I-GARCH og 

EWMA specielle tilfælde af GARCH(1,1), med henholdsvis én og to restriktioner. Det 

vil derfor være hensigtsmæssig at benytte maximum likelihood og en likelihood ratio 

test til at bestemme de optimale parametre, samt foretage rangering af modellerne. 

På baggrund af dette kan man derefter afgøre hvilke af de tre modeller man ønsker 

at anvende. Det vil ikke være muligt at foretage denne test på Equally Weighted 

Average og Equally Weighted Moving Average. Dog er vurderingen den, at de 

antagelser og den metodik der ligger til grund for disse to modeller, er mindre 

realistiske end for de øvrige tre, og at man derfor normalt skulle forvente at de 

præsterede dårligere. 

 

For at kunne forstå tankegangen der ligger bagved Maximum Likelihood og likelihood 

ratio-testen, vil det begreb som begge metoderne bygger på, likelihood, beskrives. 

Likelihood er sandsynligheden knyttet til en observation (i dette tilfælde afkast) i en 

given fordeling, med et givet forventet afkast og en given volatilitet. Sandsynligheden 

vil derfor variere med den fordeling, forventede afkast og varians som er knyttet til 

observationen. Alle observationerne i datamaterialet vil have en tilhørende 

sandsynlighed, afhængig af disse tre faktorerne. 

                                            
104 Longerstaey (1996), side 100 
105 Verbeek (2004), side 172 – 173 
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Der er tidligere i afhandlingen bestemt både forventet afkast og statistisk fordeling, 

og disse vil være konstant ved beregningen af likelihood for alle de historiske 

observationerne. I delkapitel 8.5 blev det argumenteret for at afkastet på de tre 

udvalgte markedsraterne var tilnærmet normalfordelte, og i delkapitel 8.6 er valget 

om et forventet afkast på nul begrundet. Der mangler nu kun at bestemme variansen, 

og denne vil variere, i modsætning til fordeling og forventet afkast som er konstant. 

Variansen der bliver brugt for at bestemme sandsynligheden for den enkelte 

observation er den varians der blev estimeret dagen før observationen, med andre 

ord den variansen man estimerer for perioden. Ved at benytte normalfordelingen, 

forventet afkast lig nul, samt periodens estimerede varians, vil man kunne finde 

sandsynligheden for alle de historiske observationer. Som følge af at de forskellige 

volatilitetsmodellerne estimerer forskellig volatilitet, vil de historiske observationerne 

få forskellig sandsynlighed. Den volatilitetsmodel som samlet set opnår den højeste 

sandsynlighed for de historiske observationer, vil være den bedste til at estimere 

volatilitet106. Som tidligere nævnt, er det vigtigt at optimere parametrene før 

modellerne sammenlignes. Dette gøres ved at finde den parametersammensætning, 

som giver højest Maximum Likelihood. 

 

Da både EWMA og I-GARCH er et specielt tilfælde af GARCH(1,1), er det muligt at 

fastslå om GARCH(1,1) er signifikant bedre end de to modellerne. Dette gøres ved 

hjælp af en likelihood ratio test, som gennemføres i fire trind107. 

 

1. Estimere parametre uden restriktioner 

• Log-likelihood værdi uden restriktioner ( )Url  

2. Estimere parametre med restriktioner 

• Log-likelihood værdi uden restriktioner ( )Rrl  

3. To gange differencen er 2χ  fordelt 

                                            
106 Det vil blive arbejdet med log-sandsynligheder i afhandlingen, da man ved at benytte almindelige 

sandsynligheder vil komme til at opnå for høje værdier. Dette vil ikke influere på hverken beregninger 

eller den endelige konklusion 
107 Raahauge (2005) 
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• ( ) ( )nRU 2~2 χll −  hvor n er antal restriktioner 

4. Hypoteseteste om restriktionerne fører til en signifikant dårligere model 

• H0: Der er ingen signifikant forskel på modellen med og uden 

restriktioner 

• H1: Der er signifikant forskel på modellen med og uden restriktioner 

8.7.6 Resultat af optimering 

På baggrund af den teori der blev præsenteret i 8.7.5, kan man nu bestemme hvilken 

av de tre volatilitetsmodellerne som historisk set vil give det bedste estimat. Når 

modellen er bestemt, vil modellen bruges at estimere volaliteten til de tre 

markedsraterne. 

 

For at bestemme hvilken av volalitetsmodellerne der præsterer bedst, benyttes 

maximum likelihood og en likelihood ratio test. Først optimeres parametrene i de 

enkelte volalitetsmodellerne ved hjælp af maximum likelihood og beregner derefter 

log-likelihood’en til de tre volalitetsmodellerne. Som begrundet tidligere i 

afhandlingen, vil tre år med historisk data blive brugt til at optimere parametrene. En 

oversigt over markedsraternes optimerede parametre med den tilhørende log-

likelihood, kan ses i Figur 36. 

Figur 36 – Resultater optimering af model 

GARCH(1,1) I-GARCH EWMA GARCH(1,1) I-GARCH EWMA GARCH(1,1) I-GARCH EWMA

α 0.01314 0.01398 0.01142 0.03937 0.05371 0.03576 0.01816 0.02544 0.01868
β 0.97878 0.98602 0.98858 0.94269 0.94629 0.96424 0.97296 0.97456 0.98132
ω 2.5E-06 1.2E-07 - 9.4E-07 3.5E-07 - 3.8E-07 4.1E-08 -
Log 
likelihood 2,043.17 2,041.82 2,041.70 2,762.56 2,760.47 2,755.99 2,840.96 2,840.37 2,839.16

Crude Oil Brent 3MND NIBOR USD/NOK

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som tidligere beskrevet er I-GARCH og EWMA specielle tilfælde av GARCH(1,1), 

med henholdsvis én og to restriktioner. Siden GARCH(1,1) ikke har nogle 

restriktioner, vil denne model altid skulle præstere bedst og derfor også have den 

højeste log-likelihood. På grund af at restriktionerne er det eneste som skiller 

modellerne, kan man afgøre om GARCH(1,1) præsterer signifikant bedre end de to 

andre ved at gennemføre en hypotesetest, 

( ) ( )nRU 2~2 χll −  
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 hvor n er antal restriktioner. Hypotesen lyder som tidligere; 

 

• H0: Der er ingen signifikant forskel på modellen med og uden 

restriktioner 

• H1: Der er signifikant forskel på modellen med og uden restriktioner 

 

Et signifikansniveau på 5 % vil anvendes, hvilket betyder, at man med 95 % 

sikkerhed kan konkludere, på baggrund af hypotesetesen, om modellen med 

restriktioner er signifikant bedre end den uden restriktioner. Idet ( ) 84,312 =χ   så kan 

0H  hypotesen ikke forkastes for I-GARCH, hvis ( ) 84,32 ≤− RU ll , og ligeledes gælder 

det, at da ( ) 99,522 =χ  så kan 0H  hypotesen ikke forkastes for EWMA hvis 

( ) 99,52 ≤− RU ll . 

 

For olieprisen opnås følgende resultat: 

I-GARCH: ( ) 70,2)82,204117,2043(22 =−×=− RU ll  

EWMA:  ( ) 95,2)70,204117,2043(22 =−×=− RU ll  

Som vi ser ligger ingen av de to modellerne udenfor den kritiske værdi, og 0H  kan 

derfor ikke forkastes. Dette betyder at vi med 95 % sandsynlighed kan konkludere 

med at GARCH(1,1) ikke præsterer signifikant bedre end hverken I-GARCH og 

EWMA. 

 

For renten opnås følgende resultat: 

I-GARCH: ( ) 17,4)47,276056,2762(22 =−×=− RU ll  

EWMA: ( ) 13,13)99,275556,2762(22 =−×=− RU ll  

I dette tilfældet bliver 0H  forkastet, hvilket betyder at GARCH(1,1) med 95 % 

sikkerhed estimerer tremåneders variansen på renten bedre end de to andre 

modellerne. 

 

For valutakursen opnås følgende resultat: 

I-GARCH: ( ) 18,1)37,284096,2840(22 =−×=− RU ll         

EWMA: ( ) 60,3)16,283996,2840(22 =−×=− RU ll   
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Heller ikke her kan 0H  forkastes og der kan derfor konkluderes med at GARCH(1.1) 

ikke præsterer bedre end de to andre modellerne, ved estimering af valutakursen. 

 

Der er på baggrund af de gennemførte tester konkluderet med, at GARCH(1,1) kun 

præsterer signifikant bedre end de to andre modellerne ved estimering af rentens 

varians. Dog opnår GARCH(1,1) højest likelihood i alle de tre tilfælde, og som 

tidligere omtalt i afhandlingen modellerer GARCH(1,1) en volatilitetsproces som 

passer godt med den empiriske proces som ofte er observeret for finansielle data.   

På baggrund af dette er det valgt at benytte GARCH(1,1) som volatilitetsmodel til 

estimering af varians for alle markedsraterne108. 

8.7.7 Markedsraternes variansestimat 

GARCH(1,1) kan nu benyttes til at finde variansen for 2Q2008. Der er antaget at der 

forekommer 65 handledage på baggrund af en gennemsnitlig beregning foretaget på 

de tre år med data som indgår i estimeringen af modellens parametre. 

Variansestimatet beregnes ved at summere varianserne fra dag t+1 til t+65109.  

Figur 37 – Udvikling daglig varians Crude Oil Brent 

0.00020

0.00025
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0.00040
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Kilde: Egen tilvirkning 

                                            
108 Som en mulig forklaring på resultaterne skal der nævnes, at Excels solver funktion ikke altid 

fungerer optimalt, hvor den i enkelte tilfælde og specielt ved optimering af komplekse modeller vil have 

vanskeligheder med at finde den optimale parametersammensætning 
109 Der skal dog bemærkes, at det er standardafvig som er @Risks indput 



 

106

Ved at benytte en optimeret GARCH(1,1) vil variansudviklingen for olieprisen fortone 

sig som vist i Figur 37. Som man ser af figuren ligger variansen på 

estimeringstidspunktet over langtidsniveauet. Den beregnede værdien for 

langtidsniveauet er 0,00031 og den estimerede dagsvariansen vil i løbet af perioden 

bevæge sig mod dette. Den samlede varians for 2Q2008 bliver 0,0224, hvilet giver 

en standardafvigelse på 0,14981. 

Figur 38 – Udvikling daglig varians 3M NIBOR 
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Kilde: Egen tilvirkning 

For renten ligger variansen over langtidsniveauet på estimeringstidspunktet, 

beregnet til 0,00005. Som man ser af Figur 38 er dette langtidsniveauet langt lavere 

end oliens langtidsniveau. Den totale variansen for estimeringsperioden bliver 

0,00527 hvilket svarer til en standardafvigelse på 0,072624. 

Figur 39 – Udvikling daglig varians USD/NOK 

0.00002

0.00003

0.00004

0.00005

0.00006

0.00007

2006 2007 2008
 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Også for valutakursen ligger variansen over langtidsniveauet på 

estimeringstidspunktet. Langtidsniveauet for valutakursen er beregnet til 0,00004. 

Variansen for estimeringsperioden er 0,00364 hvilket medfører en standardafvigelse 

på 0,06035. Som observeret ligger alle varianserne over langtidsniveauet på 

estimeringstidspunktet, hvilket tyder på at man i forkant af volatilitetsestimeringen er 

inde i en volatil periode med høj usikkerhed, noget som stemmer overens med den 

uroen som har eksisteret i finansmarkederne den sidste tiden. 

8.8 Kovarians 
Variansen på de markedsrater der skal indgå i risikostyringsmodellen er nu bestemt. 

Dog bevæger ikke markedsraterne sig frit i forhold til hinanden. Derfor skal  

korrelationen mellem markedsraterne inkorporeres i scenariogenereringen for at 

modellen skal kunne give et godt CFaR-estimat. Det er her vigtigt, at der vælges en 

model der er konsistent i forhold til den volatilitetsproces som blev anvendt da 

variansen blev estimeret. 

 

I forrige delkapitel blev der konkluderet med at der vil være bedst at anvende en 

GARCH(1,1) model til at estimere markedsraternes varians. Korrelationen mellem to 

markedsrater, målt som kovarians, kan estimeres ved brug af GARCH(1,1) 

formelen110: 

1,121,21,1,12ˆ −−− ++= tttt βσεαεωσ  

Ved at anvende denne model tages det hensyn til at korrelationen mellem 

markedsraterne varierer med tiden, noget flere andre modeller ikke gør. Modellen vil 

på samme måde som for variansen estimere en kovarians der bevæger sig mod et 

langsigtig niveau. En svaghed med modellen er at den er relativt restriktiv i forhold til 

dynamikken i estimeringen af den tidsafhængige korrelation. Modellen tager ikke 

gårsdagens varians111 med i estimeringen af dagens kovarians, noget der medfører 

at modellen ikke opfanger at øget varians ofte fører til øget kovarians. For at kunne 

                                            
110 Alexander (2001), side 108 
111 2

1,1 −tσ  og 2
1,2 −tσ  
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estimere kovariansen for hele tidshorisonten, summeres de daglige kovarianserne 

gennem hele perioden. 

 

Til at optimere parametrene i kovariansformelen formlen formelen er det besluttet at 

anvende RMSE, da der allerede på forhånd er valgt at benytte en GARCH(1,1)-

model til estimering af kovarians. Der vil derfor ikke være behov for at teste om 

GARCH(1,1)-modellen er signifikant bedre til at estimere kovarians end andre 

modeller. Begrundelsen for at bruge RMSE i stedet for maximum likelihood er at 

beregningerne ved anvendelse af RMSE er mindre komplekse, og vil derfor være 

nemmere at håndtere for solver-funktionen i Excel. De optimale parametre på 

estimeringstidspunktet kan ses nedenfor i Tabel 6. 

Tabel 6 – Parameteroptimering kovarians 

GARCH(1,1) GARCH(1,1) GARCH(1,1)

α 0.003000 0.001993 0.019440
β 0.928907 0.970755 0.965394
ω 1.72E-07 -7.1E-07 -3.3E-08

RMSE 0.000125 0.000121 0.000049

USD/NOK /              
Crude Oil Brent 3MND NIBOR / USD/NOK 

Crude Oil Brent /         
3MND NIBOR 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

I Figur 40 kan udviklingen i kovarians mellem olie og rente observeres. 

Figur 40 – Kovarians olie og rente 
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Kilde: Egen tilvirkning 
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Som man ser af Figur 40 har kovariansen mellem olieprisen og renten i den største 

del af perioden været positiv. På estimeringstidspunktet ligger kovariansen over 

langtidsniveauet på 0,000003, men den bevæger sig relativt hurtig mod dette niveau i 

estimeringsperioden. Den samlede kovarians for perioden er 0,000199. 

Figur 41 – Kovarians olie og valuta 

-0.000030

-0.000028

-0.000026

-0.000024

-0.000022

2006 2007 2008
 

Kilde:  Egen tilvirkning 

Figur 41 viser kovariansen mellem olie og valuta og man kan se at kovariansen 

mellem disse to markedsraterne har været negativ gennem hele perioden. På 

estimeringstidspunktet ligger konvariansen under langtidsniveauet på -0,000026. 

Den samlede kovarians for estimeringsperioden er -0,00173. En negativ kovarians 

mellem olie og valuta passer godt med den almene opfattelse af hvorledes disse to 

rater bevæger sig i forhold til hinanden. 

Figur 42 – Kovarians rente og valuta 
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Kilde: Egen tilvirkning 
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Som man ser af Figur 42 var den historiske kovariansen mellem rente og valuta 

positiv i 2006, mens den i andre halvdel af 2007 blev negativ. Det beregnede 

langtidsniveauet for den daglige kovarians er -0,000002, og den samlede kovarians 

for estimeringsperioden er -0,000454. 

 

Som input i genereringen af markedsratescenarierne benyttes 

korrelationskoefficienten som mål på korrelationen mellem markedsraterne. 

Korrelationskoefficienten for perioden t til h kan udtrykkes som112  

htht

ht
ht

,,2,,1

,,12
, ˆˆ

ˆ
ˆ

σσ
σ

ρ =  

Ved at anvende denne formel til at beregne korrelationen mellem de tre 

markedsvariablerne, kommer man frem til korrelationsmatricen. Korrelationsmatricen 

vil anvendes til simuleringen af markedsvariablerne113, og i det næste delkapitel vil 

der redegøres for resultaterne af simuleringen. 

8.9 Simulering 
Efter at have bestemt budgetkurs114, statistisk fordeling, forventet afkast og 

standardafvigelse, er man nu i besiddelse af den information der kræves for at kunne 

generere scenarier. Til scenariogenerationen vil der anvendes Monte Carlo-

simulering, hvor denne simulering kræver at der bruges multivariate fordelinger, 

hvilket medfører at der tages højde for korrelationsstrukturen mellem variablerne. 

 

For at Monte Carlo-simuleringen skal give et godt estimat på markedsraternes 

fordeling, er det nødvendigt at generere et højt antal scenarier. På denne måde vil 

alle scenarierne set under ét reflektere markedsraternes fordeling over tremåneders-

perioden. Genereres der for få scenarier vil der være fare for at scenarierne kun 

reflekterer deler af fordelingen og ikke får med sig yderpunkterne. Der vil derfor 

simuleres 10 000 mulige værdier for markedsraterne ultimo tremåneders-perioden. 

                                            
112 Alexander (2001), side 109 
113 Korrelationsmatricen er præsenteret på side 111 i Tabel 8 
114 Budgetkursen er den sidst observerede kurs før simuleringstidspunktet, altså 31. marts 2008 
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Det er besluttet at gennemføre Monte Carlo simuleringen ved at anvende 

programmet @Risk. Begrundelsen herfor er at @Risk er et brugervenligt program, 

der man relativt nemt kan generere scenarier på baggrund af multivariate fordelinger. 

I tillæg indeholder programmet andre attraktive funktioner som muliggør en 

grundigere analyse af simuleringens output. 

 

En oversigt over de data som indgår i scenariogenereringen er opsummeret i Tabel 7 

og Tabel 8. 

Tabel 7 – Markedsraternes fordeling 

Crude Oil Brent 3MND NIBOR USD/NOK

Udgangskurs 100.2         6.1% 5.1             
Fordeling Normal Normal Normal
Forventet afkast 0% 0% 0%
St.dev 15.0% 7.3% 6.0%

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Tabel 8 – Korrelationsmatrice 

Crude Oil Brent 3MND NIBOR USD/NOK

Crude Oil Brent 1              0.0183     (0.1913)   

3MND NIBOR 0.0183     1            (0.1036)   

USD/NOK (0.1913)    (0.1036)    1             
 

Kilde: Egen tilvirkning 

Scenariogenerationens resultater vil nu præsenteres på de følgende sider. 
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Figur 43 – Simuleret fordeling Crude Oil Brent 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

Figur 43 viser fordelingen af olieprisens mulige værdier for de 10 000 genererede 

scenarierne. Den gennemsnitlige oliepris på 100,2 USD/BBL er lig med 

budgetkursen, noget der skyldes at der er benyttet et forventet afkast på nul115. Med 

95 % sikkerhed kan der fastslås at olieprisen ikke vil synke under 75,5 USD/BBL, 

eller stige over 124,9 USD/BBL. Den laveste oliepris der blev genereret er 39,5 

USD/BBL, mens den højeste blev 157,8 USD/BBL. 

                                            
115 Det samme gælder også for simuleringen af rente og valuta 
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Figur 44 – Simuleret fordeling 3M NIBOR 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

Figuren for fordelingen af de simulerede renter viser at renten med 95 % 

sandsynlighed ikke vil synke under 5,4 % eller over 6,9 %. Den laveste simulerede 

rente er 4,4 % og den højeste simulerede rente er 8,0 % 

Figur 45 – Simuleret fordeling USD/NOK 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

Fordelingsfunktionen til valutakursen viser at valutakursen med 95 % sandsynlighed 

ikke vil komme til at synke under 4,6 USD/NOK eller stige over 5,6 USD/NOK. Den 

laveste simuleringskursen er 4,0 USD/NOK, mens den højeste er 6,3. 
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I Monte Carlo-simuleringen genereres markedsraternes mulige udfald på samme tid. 

Dette fører til at et scenario er en specifik kombination af de tre simulerede 

markedsraterne. På grund af korrelationsstrukturen mellem markedsraterne, vil det 

kun være en lille sandsynlighed for at alle tre markedsrater havner flere 

standardafvigelser fra middelværdien på samme tid. I bilag 6 er det en grafisk 

fremstilling af korrelationen mellem markedsraterne. 
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9 Step 4 & 5 – Valuation and Risk 

computation 

 

Formålet med dette step er at finde en fordeling for Det Norskes samlede 

pengestrøm. For at gøre dette sættes alle markedsratescenarierne der blev 

genereret i step 3, ind i det exposure map der blev udviklet i step 2. Resultatet af 

dette er at der opnås 10 000 mulige udfald for pengestrømmen til Det Norske. I Figur 

46 ses resultatet af simuleringen. 

Figur 46 – Fordeling pengestrøm i MNOK 

Mean
-61,948

X <=-86,601
5%

X <=-38,617
95%

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

-120 -80 -40 0

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

De mulige udfaldene for pengestrømmen er relativt symmetrisk fordelt rundt 

middelværdien på MNOK -61,9. Standardafvigelsen for pengestrømmen ligger på 

MNOK 14,5 hvilket svarer til 23,5 %. Dog har fordelingen en skewness på -0,139 

hvilket fortæller, at den venstre halen er noget længere en den højre halen. Dette 

betyder at der er større sandsynlighed for at pengestrømmen kan blive rigtigt negativ 
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end rigtigt positiv, i forhold til hvad der er budgetteret. Fordelingen har en kurtoisis på 

3,0 hvilket er det samme som i en normalfordeling. Dette fortæller at 

pengestrømmens fordeling ikke i større grad end normalfordelingen, indeholder 

ekstreme observationer. 

 

Ved at benytte Chi-Squared statistic til at sammenligne statistiske fordelinger i 

forhold til pengestrømmen, kan man se at pengestrømmens fordeling ligner mest en 

BetaGeneral fordeling, hvor værdien for Chi-Squared statistic er 66,46. 

Normalfordelingen er rangeret som nummer to, med en Chi-Squared statistic på 

81,48. Endvidere kan man se at en pengestrøm på MNOK -86,6 er det ringeste Det 

Norske kan opnå med 95 % sandsynlighed, grundet ændringer i markedsraterne. 95 

% CFaR beregnes ved at måle forskellen mellem det oprindelige budget, og den 

pengestrøm virksomheden mindst vil opnå med 95 % sandsynlighed. 

Tabel 9 – Cash Flow at Risk (TNOK) 

Pengestrøm budget (61 815)                   
Pengestrøm med 95 % ssh. (86 601)                   
Cash Flow at Risk 24 786                     

Kilde: Egen tilvirkning 

Dette resulterer i en CFaR på MNOK 24,8 for Det Norske, hvilket udgør nærmere 40 

% af den budgetterede pengestrøm. Dette betyder at den reelle pengestrøm faktisk 

kan komme til falde med  rundt 40 % i forhold til budgettet, hvis det går rigtigt galt. 
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Delkonklusion 
Delkonklusion for afhandlingens del 2 har til formål at besvare underspørgsmål 3 til 6 

fra problemformuleringen: 

 

3. Hvilket risikomål bør Det Norske Oljeselskap anvende og hvad bør 

risikostyringsmodellens tidshorisont være? 

4. Hvilke af Det Norske Oljeselskaps markedsrateeksponeringer vil det være 

hensigtsmæssig at inkludere i modellen? 

5. Hvorledes kan markedsraternes fremtidige udvikling specificeres og 

modelleres? 

6. Hvad er den kvantitative værdi af virksomhedens risikoeksponeringer, 

udtrykket gennem det valgte risikomål? 

Besvarelse 
I step 1 blev der fastslået, at grundet Det Norskes relativt høje investeringsniveau og 

begrænsede indtægter, hvilket bidrager til en betydeligt netto pengeudgang fra 

virksomheden, er der identificeret et behov for at kunne styre og kontrollere 

selskabets pengestrømme. Der er derfor valgt at anvende Cash Flow at Risk som 

risikomål for Det Norskes risikostyringsmodel. Modellens tidshorisont blev fastsat til 

tre måneder og signifikansniveauet sat til 95 %. 

 

I step 2 blev der er identificeret tre markedsrisici som Det Norske bør kvantificere og 

styre. Det Norske er naturligt nok eksponeret overfor olieprisen, da virksomhedens 

forretningsmodel baseres på at efterforske, udbygge og producere olie. I forhold til 

valutarisiko er virksomheden for det første eksponeret overfor USD/NOK gennem 

salg af olie, da olie er kvoteret i USD. For det andet er man eksponeret overfor 

USD/NOK gennem en række omkostninger, og samlet set er eksponeringen overfor 

valutarisiko selskabets største. P.t. er Det Norskes eksponering overfor renterisiko 
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marginal. Dog er denne risikofaktor inkluderet, da virksomheden forventer at denne 

eksponering vil øge fremover. Den samlede eksponering overfor markedsrisiko er 

MNOK 194,3. 

 

I step 3 blev der besluttet at anvende en parametrisk model, hvor markedsraternes 

fordeling bestemmes af modellens parameterværdier. Modellen bygger på 

anvendelsen af finansielle tidsrækker og modellering af fremtidige priser baseret på 

historiske data. Analysen af historiske finansielle tidsrækkedata demonstrerede at 

markedsraternes volatilitet varierer over tid, benævnet heteroskedasticitet, og at der 

eksisterer en forsinket korrelation mellem dag-til-dag volatilitet, benævnet auto-

korrelation. 

 

For at være relativt sikre på at der kun er ét økonomisk regime indlemmet i 

datamaterialet ved specificeringen af modellens parametre, blev der besluttet at 

anvende tre år med historiske data. Derefter blev modellens parametre specificeret. 

Der blev besluttet at anvende normalfordelingen for alle tre markedsrater, og i forhold 

til det forventede afkast blev der fastslået at det ikke er sandsynlig at producere gode 

og nøjagtige prognoser på afkastet for tidshorisonter kortere end tre måneder. I tillæg 

vil en prognose på afkastets fremtidige fordeling være domineret af 

volatilitetsestimatet, hvor en antagelse om forventet afkast på nul for kortere perioder 

er lige så realistisk som ethvert andet estimat. Der blev derfor besluttet at anvende et 

forventet afkast på nul. 

 

Markedsraternes volatilitet kan estimeres ved hjælp af flere forskellige modeller. Der 

blev brugt en log-likelihood test til at demonstrere at den bedste model var 

GARCH(1,1). Denne model tager højde for den heteroskedasticitet og 

autokorrelation som blev afdækket i analysen af de historiske data. GARCH(1,1) blev 

også brugt til at estimere kovarians. Etter at have fastsat de fire parametre116 blev 

markedsratescenarierne simuleret. 

 

                                            
116 Statistisk fordeling, varians, forventet afkast og korrelation 
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I step 4 og 5 blev markedsratescenarierne genereret i step 3 kombineret med 

exposure map’et fastsat i step 2. Resultatet blev en fuldstændig fordeling af Det 

Norskes forventede fremtidige pengestrøm for de næste tre måneder. 

Virksomhedens Cash Flow at Risk for de næste tre måneder er estimeret til MNOK 

24,8. 

 

Det Norskes eksponering overfor markedsrisiko er nu identificeret og kvantificeret. I 

afhandlingens næste del vil risikostyringsmodellen valideres. Opbygningen af 

beslutningsværktøjet vil derefter fuldføres ved belyse de beslutningsmuligheder Det 

Norske har i forhold til en eventuel reduktion af markedsrisiko, nu som 

risikoeksponeringen er kortlagt. 
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Del 3    .
Afhandlingens del 3 omhandler den praktiske anvendelse af modellen. Kapitel 10 har 

til formål at validere Det Norskes risikostyringsmodel. Der vil her gennemføres en 

backtest. I kapitel 11 vil der gennemføres en følsomhedsanalyse. Der vil blive 

afdækket hvor meget en ændring i markedsvariablerne individuelt vil påvirke 

pengestrømmen, og der vil også blive udført en stress test som vil afdække hvad der 

sker med selskabets pengestrøm under ekstremt negative markedsforhold. Kapitel 

12 gennemgår de alternativer virksomheden kan vælge i, hvis de skulle vurdere at 

eksponeringen overfor markedsrisiko medfører for høj risiko. Her vil det også 

foretages en analyse af forskellige hedgingscenarier. Scenarioanalysen har til 

hensigt at fortælle Det Norske hvorledes en reduktion af markedsrisiko påvirker 

forventet pengestrøm og CFaR. 

Struktur del 3 

Kapitel 10:   Validering af model         Side 121 

Kapitel 11:   Følsomhedsanalyse        Side 125 

Kapitel 12:   Hedging         Side 132 
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10 Validering af model 

Det er vigtigt at være påpasselig med at validere risikostyringsmodellen før den 

sættes ud i praktisk anvendelse. Det vil også være nødvendig at validere modellens 

ydelse med jævne mellemrum efter dette. Et nøglebegreb indenfor modelvalidering 

er backtesting – anvendelsen af kvantitative metoder til at bestemme om estimaterne 

er konsistente med de antagelser som modellen er bygget på117.  

 

En generel gennemgang af backtesting findes i delkapitel 10.1. Derefter beskrives 

den specifikke gennemførelsen af modellens backtest i 10.2, før resultaterne 

præsenteres i 10.3. 

10.1 Beskrivelse backtest 
I forbindelse med at effekten af markedsrisikoens indvirkning på det finansielle 

resultat er estimeret, er det vigtigt at foretage en ”reality check”118. Jorion (2001, side 

129) beskriver backtesting som: 

”Backtesting er et formelt statistisk rammeværk som består i at verificere at faktiske 

tab er på linie med estimerede tab” 

Dette involverer at teste hvor godt modellen ville have fungeret i fortiden. I dette 

tilfælde, hvor der beregnes en 3-måneders 95 % CFaR, vil backtesting involvere at 

se på hvor ofte Det Norskes pengestrøm historisk set vil overstige CFaR-estimatet. 

Hvis pengestrømmen overstiger CFaR i omtrent 5 % af tilfældene, så vil der kunne 

konkluderes med at den metodologi der anvendes i forbindelse med beregningen af 

                                            
117 Dowd (2005), side 321 
118 Lee (1999), side 109 
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CFaR er tilstrækkelig god. Hvis CFaR på den anden side er overskredet i 15 % af 

tilfældene, så er nok metodologien mere suspekt119. 

10.2 Gennemførelse af backtest 
For at det skal være muligt at bestemme om antallet af observerede overskridelser 

statistisk set giver grundlag for at konkludere om modellen er god eller dårlig, er det 

nødvendig at danne et konfidensinterval for hvor mange observationer der skal falde 

udenfor CFaR. 

 

Pengeinstitutter anvender normalt daglige observationer over flere år til at backteste 

modeller. Det ville også være ønskelig at inkludere et tilstrækkelig antal 

observationer til at der kan konkluderes statistisk set. Det er vigtigt at det her 

anvendes ”out of sample test”, altså at der ikke anvendes data indløbet efter det 

oprindelige forecasttidspunktet. Proceduren for gennemførelse af backtest illustreres 

i Figur 47. 

Figur 47 – Procedure backtest  

 
Kilde:  Egen tilvirkning og Kim, Malz og Mina (1999), side 123 

Vedrørende backtesten eksisterer der nogle problemer man må tage stilling til. Hvis 

proceduren kun rykkes én dag fremover, vil backtestene blive stærkt indbyrdes 

afhængige. Hvis markedspriserne blot en dag stikker af, vil det påvirke de næste 65 

observationer i testen120. Dette vil påvirke testresultaterne i stor grad, hvor for 

eksempel alle de 65 observationer står i fare for at overskride CFaR, hvis 

markedspriserne går i negativ retning. Hvis man i stedet laver backtest hver uge, vil 

                                            
119 Hull (2005), side 403 
120 Vi forecaster som kendt tre måneder frem i tid, tilsvarende 65 dage 
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dette reducere problemet med indbyrdes afhængighed, hvor store pludselige udsving 

nu blot vil påvirke testen i 65/5 = 13 tilfælde (hvis man udførte tests hver 3. måned, 

ville disse være indbyrdes uafhængige). 

 

En effekt ved at kun lave backtests hver uge, er at man også vil komme til reducere 

antal observationer, noget der vil forringe backtestens statistiske ”power”. For at 

imødekomme dette problem, kan det datavindue som modellen testes mod, udvides. 

Ved at udvide datavinduet opstår det dog et nyt problem, hvor det nu vil være større 

sandsynlighed for at der inkluderes flere økonomiske regimer. Det skal dog påpeges, 

at da GARCH(1,1) henter mest information fra de nyeste data, så vil et eventuelt 

regimeskift ikke have afgørende indflydelse på beregningerne. Dét tidligere i 

perioden regimeskiftet sker, jo hurtigere vil regimeskiftet blive ”faset ud” af modellen. 

 

På baggrund af det ovenstående er der gennem et kompromis mellem problemerne 

relateret til indbyrdes afhængighed, statistisk ”power” og økonomiske regimer, 

besluttet at gennemføre en ”out of sample test” i et vindue på 2 år, hvor testene 

udføres med én uges mellemrum. 

 

Backtesten gennemføres ved at anvende modellen til at først estimere 95 % CFaR 

på tidspunkt t, altså for 3 måneder frem i tid (t + 3mnd). Så testes dette op mod det 

den faktiske observation efter t + 3mnd, altså hvad pengestrømmen reelt ville været 

med de faktiske markedsrater på t + 3mnd. Derefter rykkes proceduren fem dage 

fremover over to år, hvor man til slut vil stå tilbage med 104 observationer. For at 

modellen skal være egnet til kvantificering af markedsrisiko bør rundt 5 % af 

observationerne havne udenfor CFaR. 

10.3 Resultater backtest 
I  Figur 48 kan resultatet af den fuldførte backtest observeres, hvor 4 ud af 104 

observationer havnet udenfor det estimerede CFaR. Dette svarer til 3,8 %, noget 

som må sies at være tilfredsstillende for modellen. På den anden side havnede 10 ud 

af 104 observationer over den øvre 95 %-grænse, noget der svarer til 9,6 %. Samlet 

set var det forventet at 10 % af observationerne skulle falde udenfor den øvre og 

nedre fraktil til sammen, mens det faktiske resultat blev 13,5 %. 
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Figur 48 – Estimeret CFaR vs. faktisk ændring i %  af budget 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

En af flere mulige årsager til at resultatet ikke ligger nærmere de ønskede 5 %, er at 

antallet af gennemførte tester er for lille. En anden grund kan være at der ved 

opbygningen af modellen blev besluttet at sætte markedsraternes forventede afkast 

lig med 0 (Delkapitel 8.6). I løbet af den periode der backtestes i, har markedsraterne 

udviklet sig fordelagtig i forhold til Det Norske. Det skal nævnes, at de backtests som 

er foretaget tidlig i test-perioden står i fare for at inkludere in-sample data fra to 

forskellige økonomiske regimer. Dette vil kunne påvirke resultaterne. 

 

Da risikostyringsmodellen fokuserer på nedsiderisiko, er der mest interessant at se 

hvorledes modellen præsterer i forhold til Cash Flow at Risk. På baggrund af den 

ovenstående argumentation konkluderes det med, at et resultat hvor 3,8 % af de 

gennemførte backtests ligger udenfor CFaR er tilfredsstillende og at modellen 

fungerer i praksis. 
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11 Følsomhedsanalyse 

Før risikostyringsmodellen sættes ud i praktisk anvendelse, er det værdifuldt at opnå 

større indsigt i hvorledes markante ændringer markedsvariablerne vil indvirke på det 

finansielle resultat.  

 

Der er tidligere valgt et signifikansniveau på 95 %, og CFaR vil derfor give 

information om hvad der sker i 95 % af tiden. Men hvad vil resultatet blive i de 

resterende 5 % af tilfældene – hvor slemt kan det gå? Stress testing er et uundværlig 

komplement til CFaR, og vil blive gennemgået i dette kapitel. 

 

En sensitivitetsanalyse af markedsraternes indvirkning på pengestrømmen vil 

gennemføres i delkapitel 11.1, og en stress test vil udføres i delkapitel 11.2. 

11.1 Sensitivitetsanalyse 
For virksomheden vil det være interessant at foretage en sensitivitetsanalyse for at 

belyse hvilke af markedsraterne som isoleret set har størst indvirkning på 

pengestrømmen. Dette skal ses i sammenhæng med at volatiliteten til de enkelte 

markedsraterne og de indbyrdes korrelationer, og kan bidrage til at hjælpe 

virksomheden med at beslutte hvilke markedsrater man ønsker at hedge, hvis man 

mener CFaR er større end hvad der er ønskelig. 
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Figur 49 – Korrelationskoefficienter pengestrøm 
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Kilde:  Egen tilvirkning 

Figur 49 illustrerer hvor meget pengestrømmen bevæger sig i forhold til de tre 

markedsraterne, når disse ændres. Pengestrømmen har en meget stor positiv 

korrelation med olieprisen. Grunden til dette er at olieprisen kun indgår på 

indtægtssiden af pengestrømmen, og en øgning i olieprisen vil derfor føre til en 

øgning i pengestrømmen. En korrelationskoefficient på 0,87 er relativt højt og 

fortæller at en øgning i olieprisen i stor grad fører til en øget pengestrøm. 

 

Korrelationskoefficienten for valutakursen og pengestrømmen er -0,62. Dette betyder 

at der eksisterer en betydelig negativ korrelation mellem valutakursen og 

pengestrømmen. Grunden til at korrelationen er negativ, er at Det Norske både har 

indtægter og udgifter i dollar, men på grund af at nettoeksponeringen er negativ, vil 

korrelationen også være negativ. 

 

Korrelationskoefficienten for renten og pengestrømmen er på 0,06 og dette må anses 

som meget lille. At korrelationen er så lille skyldes at netto renteindtægter er relativt 

små i forhold til størrelsen af den totale pengestrøm. 

 

Det er vigtigt at påpege at korrelationskoefficienten ikke siger noget om den præcise 

størrelse af effekten som en ændring i en markedsvariabel vil have på 

pengestrømmen. For at kunne tilegne sig information omkring dette, er det 
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nødvendigt at se på hvorledes en ændring i én markedsrate påvirker 

pengestrømmen. Af Figur 50 kan man se hvorledes procentvise ændringer i en af 

markedsraterne påvirker pengestrømmen. 

Figur 50 – Pengestrømmens følsomhed overfor ændringer i markedsrater 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Man kan tydeligt se at en opgang i olieprisen vil medføre en øget pengestrøm, og at 

en øget dollarkurs vil føre til en reduceret pengestrøm. Derimod vil en svækkelse i 

renten kun have marginal negativ effekt på pengestrømmen. 

 

Ved hjælp af hældningskoefficienten til de respektive markedsraterne kan der 

udledes hvorledes pengestrømmen påvirkes af ændringer i disse. Beregninger 

foretaget viser at en opgang i olieprisen på +1 % vil medføre en ændring i 

pengestrømmen på +1,235 %, mens en opgang i valutakursen og renten vil føre til 

en ændring i pengestrømmen på henholdsvis -1,881 % og +0,028 %. Dette kan 

fortolkes som at en ændring i valutakursen og olieprisen vil ha stor påvirkning på 

pengestrømmen, mens ændringer i renten, næsten ikke vil have effekt. 

 

Da Figur 50 kun illustrerer effekten af ændringen i én markedsrate isoleret set, vil 

korrelationen mellem de enkelte markedsraterne ikke blive taget hensyn til ved 

beregningen af den procentvise ændringen i pengestrømmen. Der skal her påpeges, 

at følsomhedsanalysen ikke siger noget om sandsynligheden for ændringer i 

markedsraterne eller noget om korrelationen markedsraterne sig i mellem. Det er 
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vigtigt at beslutningen omkring hvilke (og hvor meget) af markedsraterne man ønsker 

at hedge ikke alene baseres på denne analyse. 

11.2 Stress testing 
Stress testing involverer at estimere hvorledes porteføljen af 

markedsrateeksponeringer ville opført sig under ekstreme markedsbevægelser. 

Jorion (2001121) beskriver stress testing som: 

”En proces til at identificere og håndtere forhold som kan fremkalde ekstraordinære 

tab” 

CFaR giver kun information om hvad der vil komme til at ske under normale 

markedsforhold, og ikke hvad resultatet bliver hvis CFaR overskrides. Ved hjælp af 

stress testing kan man for eksempel analysere hvorledes ekstreme hændelser – som 

fra tid til tid indtræffer, men som i følge sandsynlighedsfordelingen sjældent eller 

aldrig vil indtræffe – kommer til at påvirke virksomhedens pengestrøm. En 

enkeltdags-bevægelse i en markedsvariabel på 5 standardafvigelser vil under en 

normalfordelingsantagelse kun forekomme én gang hvert 7000 år. I praksis derimod, 

er det ikke uvanligt at observere en sådan bevægelse flere ganger i løbet af en 10-

års periode122. 

 

En anden mulighed ville være at ændre de specifikationer123 som er lagt til grund for 

den oprindelige simulering. Hvad ville der komme til at ske, hvis man nu pludselig 

stod overfor et markant regimeskifte i verdensøkonomien, som resulterede i at de 

nuværende modeller ikke var i nærheden af at fungere? Ved at stress teste et bredt 

spekter af scenarier, hvor specifikationerne varieres, kan man tilegne sig viden om 

en række forskellige markedsforhold. 

 

                                            
121 Side 129 
122 Hull (2005), side 403 
123 Statistisk fordeling, forventning og korrelationsmatrice 
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Det vil følgelig være relevant for Det Norske at foretage flere stress tests. Man vil for 

eksempel kunne tænke sig, at et scenario hvor USD styrker sig relativt mod NOK 

samtidig som olieprisen falder, vil kunne få specielt negative konsekvenser for 

selskabets pengestrøm. 

11.2.1 Gennemførelse af stress test 

Som ovenfor nævnt vil det være ønskeligt at teste hvad Det Norskes pengestrøm vil 

komme til at blive under nogle af de mest ekstreme historiske markedsbevægelser, 

eller andre ekstreme scenarier. Der vil dog kun komme til at blive udført én stress 

test her, hvor der simuleres hvad Det Norskes pengestrøm bliver, hvis alle  

markedsvariablerne med sikkerhed havner i den 1 % fraktil som påvirker 

pengestrømmen negativt124. Den underliggende statistiske fordeling, forventede 

afkast og kovariansmatrice vil her ikke ændres. 

 

Ved at gennemføre denne stress test vil Det Norske kunne få værdifuld information 

om hvad der sker, når det går rigtig galt i forhold til ændringen i markedsvariablerne. 

11.2.2 Resultater stress test 

Som man ser af Figur 51, opnås det en forventet pengestrøm på MNOK -116,2 ved 

at gennemføre en stress test hvor hver af markedsraterne havner i den 1 % fraktil 

som påvirker Det Norskes pengestrøm negativt125. Det bedste resultat i dette 

scenario er MNOK -108,8126, mens det ringeste resultat er MNOK -150,9. 

                                            
124 Altså, olieprisen vil falde, valutakursen vil stige og renten vil falde markant 
125 Se bilag 8 for tæthedsfunktionerne til markedsvariablerne ved dette stress scenario 
126 NB! Vi anvender fortsat den samme statistiske fordeling, forventning og korrelationsmatrice 
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Figur 51 – Tæthedsfunktion pengestrøm stress test 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Af Figur 52 kan man se at forskellen i forventet pengestrøm mellem det normale 

scenario og stress testen. Hvis alle markedsraterne havner i sine respektive 1 % 

fraktiler, vil dette medføre, at den forventede pengestrøm ændres med -88 %, eller 

rundt MNOK 54,3. Dette svarer til omtrent 3,7 standardafvigelser i forhold til den 

oprindelige budgetterede pengestrøm. 

Figur 52 – Forventet pengestrøm normalt scenario vs. stressed simulation 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Ved at studere sammenligningen mellem tæthedsfunktionen for det normale scenario 

og det stressede scenario i Figur 53,  kan man se at udfaldsrummet er væsentlig 

mindre for det stressede scenario. Dette vil betyde at standardafvigelsen er lavere, 

noget som naturligt nok forklares af at man her simulerer i et begrænset interval. 
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Figur 53 – Tæthedsfunktion normalt scenario vs. stressed simulation 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Man befinder sig helt i yderkant af hvad der faktisk er muligt, hvor sandsynligheden 

også vil være forsvindende lille. Som tidligere nævnt ovenfor anvendes forsat de 

oprindelige specifikationer for fordelingen. Hvis specifikationerne ændres, ved for 

eksempel at anvende en statistisk fordeling med feder haler, ville sandsynligheden 

for ekstreme udfald ikke længere være så lille. Formålet med stress testen er dog 

opfyldt, da Det Norske fik en pegepind på hvad der kan ske med pengestrømmen, 

hvis man efter sigende stod overfor ekstreme negative (for Det Norske) bevægelser i 

oliepris, valutakurs og rente. 
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12 Hedging 

Dette kapitel har til hensigt at beskrive de muligheder Det Norske vil have, hvis man 

ønsker at ændre virksomhedens risikoeksponering over den næste tre-måneders 

periode. 

 

Kapitlet starter med en indledning i 12.1, før de metoder og finansielle instrumenter 

virksomheden har til rådighed ved afdækning af markedsrisici, kort gennemgås i 

12.2. I delkapitel 12.3 gennemføres en scenarioanalyse af hvorledes forskellige 

hedgingstrategier kan ændre virksomhedens forventede pengestrøm og CFaR. 

12.1 Indledning 
At anvende Cash Flow at Risk som risikomål vil hjælpe Det Norske med at kortlægge 

og bedømme den markedsrisiko som er relateret til den daglige drift. En formaliseret 

kvantificering af den indvirkning markedsraternes volatilitet vil have på 

virksomhedens pengestrøm kan skabe en øget risikobevidsthed og føre til bedre 

beslutninger rundt håndteringen af disse. Risikomålet vil også kunne bidrage til bedre 

kommunikation mellem den øverste ledelse og resten af virksomheden, i tillæg til 

styret, aktionærer og andre interessenter127. 

 

Gennem at integrere risikoanalysen af de underliggende eksponeringer med 

anvendelsen af finansielle instrumenter, kan man analysere sig frem til hvorledes 

risiko og forventet afkast varierer på tværs af forskellige risikostrategier. 

                                            
127 Lee (1999), side IX 



 

133

12.2 Hedging instrumenter 
I forhold til Det Norskes risikoeksponering eksisterer der fra før af naturlige hedger 

som allerede er indlemmet i virksomhedens pengestrømme, hvilket bidrager til at 

reducere risiko. Det Norske har blandt andet store dele af indtægterne eksponeret 

mod USD gennem salg af olie, hvor denne risiko delvis udlignes af at  flere af 

selskabets omkostninger og udgifter, også betales i USD. Ud over dette har Det 

Norske mulighed til at benytte sig af flere forskellige finansielle instrumenter til at 

reducere risiko128. 

 

Finansielle instrumenter anvendes primært i relation til at afdække risici der har 

opstået gennem eksponering overfor fluktuationer i markedsrater. Gennem de 

senere år har den stigende internationalisering og voksende volatilitet på verdens 

råvaremarkeder medført øget anvendelse af finansielle instrumenter. 

 

Finansielle instrumenter kan opdeles i tre typer på baggrund af de transaktioner hvor 

de anvendes. Finansielle instrumenter kan bruges af spekulative aktører som satser 

på en opgang- eller nedgang i prisen på det afledte aktiv. En andet brugsområde er 

anvendelses af finansielle instrumenter ved risikoeliminering relateret til risiko der 

opstår i selskabets balance. I tillæg forekommer afdækning af kommercielle 

transaktioner, som relateres til reducering af risiko i forbindelse med at virksomheden 

gennemfører sine forretningsaktiviteter. 

 

Afhandlingens fokus omfatter risikostyring, og dermed afdækning af risiko. Brugen af 

finansielle instrumenter vil her omfatte situationer som virksomheden står overfor i 

forbindelse at reducere risiko som opstår i forhold til de kommercielle og finansielle 

interesser. Nogle af de mest almindelige finansielle instrumenter er: 

 

1. Fremtidige Rente Aftaler (FRA) 

2. Swaps 

3. Terminskontrakter 

                                            
128 Jorion (2001) 



 

134

4. Futures 

5. Optioner 

 

En uddybende beskrivelse af de finansielle instrumenter findes i bilag 11. 

12.2.1 Risiko forbundet med finansielle instrumenter 

Man kan ved hjælp af finansielle instrumenter eliminere markedsrisiko fuldstændig, 

hvor der etableres symmetri i afkastprofilen mellem det finansielle instrument og den 

eksponering som sikres. Man bør dog være opmærksom på at det også er forbundet 

risiko med at anvende enkelte finansielle instrumenter. Instrumenter som handles på 

organiserede børser vil være tilknyttet garantiordninger, mens instrumenter som ikke 

handles over børs vil være tilknyttet kreditrisiko. I tillæg kan det forekomme 

likviditetsrisiko. Hvis instrumentet ikke handles over børs, skal man være 

opmærksom på en eventuel ringe omsættelighed som vil kunne medføre at 

prisdannelsen på det afledte instrument vil være begrænset. Man skal også være 

opmærksom på likviditetseffekten, hvor blandt andet futures og swaps kan komme til 

at kræve løbende betalinger afhængig af udviklingen i det underliggende aktiv. 

12.3 Resultat af hedge scenarier 
Af Tabel 4 på side 65 kunne man se, at Det Norske på nuværende tidspunkt 

hovedsaglig er eksponeret overfor oliepris og valutakurs (USD/NOK). Eksponeringen 

overfor renten vurderes som negligerbar. I tillæg kan man af Figur 50 på side 127 se 

at virksomhedens pengestrøm var mest følsom overfor ændringer i oliepris og 

valutakurs, mens fluktuationer i renten ikke ville komme til at have en betydelig 

indvirkning på den totale pengestrøm. I forbindelse med afprøvning af forskellige 

hedgingstrategier vil renten derfor ikke inkluderes. 

 

Hedging kan udføres ved at benytte forskellige finansielle instrumenter eller 

kombinationer af disse, hvor det findes svært mange mulige kombinationer. 

Undersøgelsen vil derfor kun blive gennemført ved at se på forskellige 

hedgingscenarier gennem anvendelse af 3-måneders olie-futures og 

valutaterminskontrakter. Grunden til dette er at det er meget almindelig at anvende 

disse to instrumenter til hedging af risiko relateret til oliepris og valutakurs. Her 
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begrænses både opsiderisiko og nedsiderisiko, og i forhold til brug af optioner som 

eksempelvis kan anvendes til kun at begrænse nedsiderisiko, vil futures og 

terminskontrakter være billigere, men man vil også give afkald på en eventuel 

opside. Det Norske kan dog, afhængig af hvor meget man vælger at hedge, fortsat 

være eksponeret mod fluktuationer i markedspriserne. 

 

25 forskellige hedgestrategier vil i alt undersøges, baseret på at man kan vælge at 

hedge 0, 25, 50, 75 eller 100 % af eksponeringen mod både oliepris og valutakurs129. 

Resultatet af hedging illustreres i Figur 54. Se bilag 7 for den komplette liste med 

resultater af hedgingscenarierne. 

Figur 54 – Resultat af hedgingscenarier 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Af figuren kan man se hvilke hedgingstrategier som vil kunne være ønskelig at 

anvende for Det Norske. Markørerne i mørk blå repræsenterer den efficiente linie, 

mens de lyseblå markørerne repræsenterer hedgingstrategier som ikke bør 

anvendes af selskabet. Yderpunkterne er markør Y og A, som repræsenterer 

henholdsvis  maksimal hedge (100 % af både oliepris og valutakurs) og ingen hedge. 

Det Norske vil kunne anvende denne figur til at bestemme hvor meget de bør hedge, 

                                            
129 Udregningen af scenarierne kan observeres i D:\4.Hedging 



 

136

afhængig af hvor risikoavers man er på et givet tidspunkt. Hvis Det Norkse for 

eksempel mener at de kan risikere en pengestrøm på MNOK -75, men ikke mere, så 

vil man kunne anvende hedgingstrategien repræsenteret ved markøren M. Denne 

kombination af forventet pengestrøm og maksimalt negativ pengestrøm med 95 % 

sikkerhed, fås gennem hedging af 50 % af både oliepris og valutakurs. 

12.3.1 Operationel risiko 

Der skal lige gøres opmærksom på et forhold, før afhandlingen går videre. Der blev i 

kapitel 7 besluttet at ikke inkludere stokastik på operationel risiko. I forhold til CFaR 

som beslutningsværktøj kan dette få konsekvenser. For hvad hvis den faktiske 

volumen er forskellig fra den budgetterede volumen? For eksempel hvis Det Norske 

har indgået en futures kontrakt som ”fastlåser” prisen på 149 500 fat olie (det totale 

budgetterede volumen), mens man faktisk kun kommer til producere 100 000 fat. 

Dette vil betyde at selskabet i realiteten påtager sig ekstra risiko (spekulerede) i 

forhold til de 49 500 fat som ikke blev produceret. Dette bryder med formålet for 

oprettelsen af et beslutningsværktøj – at kvantificere, styre og kontrollere 

markedsrisiko. Det vil derfor kunne være hensigtsmæssig for Det Norske, uafhængig 

af hvad risikoanalysen i dette kapitel siger os, at tage højde for den operationelle 

risiko hvis man bestemmer sig for at hedge. Det følger deraf, at virksomheden bør 

vælge en hedgingstrategi som ikke omfatter at hedge 100 %, eller tæt op til 100 %, af 

den budgetterede volumen. 

 

Olieselskabets størrelse vil også kunne lægge begrænsninger på hvor meget det 

faktisk er muligt at hedge. For eksempel vil Royal Dutch Shell ikke kunne klare at 

hedge al produceret olie over en 3-måneders periode gennem futures, da 

produktionen vil være større end hvad markedet kunne klare at bære. En lille 

olieproducent som Det Norske derimod, vil have mulighed til at hedge præcis så 

meget risiko som man ønsker. 
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Delkonklusion 
Delkonklusion for afhandlingens del 3 har til formål at besvare underspørgsmål 7 og 

8 fra problemformuleringen: 

 

7. Hvorledes kan den model som kvantificerer markedsrisiko valideres, og er 

modellen valid? 

8. Hvilke alternativer har Det Norske Oljeselskap i forhold til at begrænse risiko, 

og hvilke implikationer vil disse alternativer have på virksomhedens 

risiko/afkast-profil? 

Besvarelse 
For at man skal kunne stole på at den risikostyringsmodel der blev opbygd i 

afhandlingens del 2, faktisk vil kunne fungere i fremtiden, er det vigtigt at validere 

modellens ydelse. Den gennemførte backtest resulterede i at 4 ud af 104 

observationer havnet udenfor det estimerede 95 % CFaR, noget der udgør 3,8 %. 

Dette er rimeligt tæt på de ønskede 5 %, og en forklaring på at resultatet ikke ligger 

tætter på er at der kun blev gennemført 104 tester. En anden mulig forklaring er at 

enkelte af de gennemførte backtests er foretaget tidligt i test-perioden, hvor man står 

i fare for at inkludere in-sample data fra to forskellige regimer. Alt i alt konkluderes 

der dog med at backtesten beviste at risikostyringsmodellen fungerer tilfredsstillende 

i den ”virkelige verden”. 

 

Sensitivitetsanalysen demonstrerede at valutakursen er den variabel som potentielt 

vil kunne påvirke pengestrømmen mest på nuværende tidspunkt. Olieprisen vil også 

kunne udøve signifikant indflydelse på pengestrømmen, mens en ændring i renten 

kun vil have marginal effekt. Det påpeges at sensitivitetsanalysen kun siger noget om 

hvorledes markedsvariablerne påvirker pengestrømmen isoleret, hvor også 

fordelinger og korrelationer må inddrages for at kunne tegne det fulde bilde. 
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For at kunne undersøge scenarier som skiller sig fra det man normalt ville forvente, 

kan man gennemføre en eller flere stress tests. Ved hjælp af stress tests kan man få 

indsigt i hvad der vil komme til at ske med pengestrømmen, hvis man pludselig stod 

ovenfor en simultant negativ udvikling i flere markedsrater, eller andre negative 

scenarier. Ét scenario blev undersøgt, hvor alle markedsraterne kom til at udvikle sig 

så negativt, at slutkursen havnede i de respektive 1 % fraktiler, som påvirker Det 

Norskes pengestrøm negativt. Resultatet af stress testen blev, at den forventede 

værdi af Det Norskes pengestrøm faldt med 88 % eller MNOK 54,3. 

 

I forbindelse med delvis reduktion eller total eliminering af markedsrisiko blev der 

besluttet at Det Norske skulle anvende futures og terminskontrakter for henholdsvis 

olieprisen og valutakursen. Derefter blev der undersøgt 25 forskellige 

hedgestrategier, gennem at kombinere forskellige scenarier for oliepris og valutakurs. 

Der blev afdækket at syv af hedgingstrategierne ikke er efficiente, mens de 

resterende 18 vil kunne bruges, afhængig af Det Norskes appetit for risiko. Dog skal 

man i denne forbindelse være opmærksom på at operationel risiko vil kunne spille 

ind på den totale risikoeksponering. Det Norske er derfor blevet rådet til at ikke 

hedge 100 % af markedsrisikoeksponeringen, da dette faktisk vil kunne medføre at 

selskabet påtager sig risiko i stedet for at reducere den. 
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13 Konklusion 

Denne kandidatafhandlings formål var at udforme et beslutningsværktøj der 

identificerer, kvantificerer og styrer markedsrisiko for Det Norske Oljeselskap. 

Værktøjet skal kunne hjælpe virksomheden i afgørelsen om hvorvidt selskabet skal 

reducere risiko, samt i hvilket omfang. 

 

For at bedre kunne forstå baggrunden for afhandlingens formål, blev der redegjort for 

hvorfor styring af markedsrisiko er vigtig for virksomheden. Markedsrisiko er en 

symmetrisk risikotype og en virksomhed vil ikke selv have kontrol over 

fluktuationerne i markedsraterne. Disse fluktuationer vil kunne udøve signifikant 

indflydelse på pengestrømmen. Det er ikke selvsagt at en virksomhed skal reducere 

eller eliminere denne risiko. Da eksponeringer overfor markedsrisiko potentielt kan 

medføre store udslag på det finansielle resultat, bør virksomheden identificere og 

kvantificere markedsrisikoen, og om ønskelig, reducere eksponeringen. 

 

Men i følge M&M og almindelig kapitalmarkedsteori, så vil ikke risikostyring kunne 

påvirke en virksomheds værdi. I modsætning til M&Ms verden indeholder den 

virkelige verden ufuldkommenheder som skaber incitamenter til at reducere 

pengestrømmens volatilitet gennem hedging. Der findes flere rationaler for at en 

virksomhed skal implementere finansiel risikostyring og eventuelt reducere 

risikoeksponeringen. Disse omfatter blandt andet asymmetrisk information mellem 

virksomhedens insidere og outsidere, det faktum at ekstern kapital er dyrere end 

intern kapital, samt faren for underinvesteringer og nødvendigheden af at have 

finansielle ressourcer tilgængelig ved behov. 

 

Empiriske undersøgelser understøtter i større grad rationalerne for risikostyring, men 

der er her konkluderet med at risikostyringsprogrammer muliggøres af 

stordriftsfordele og derfor observeres hyppigere i større virksomheder, samt at 
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olieprisrisiko er nem at identificere og kan reduceres af individuelle investorer. Men i 

den nuværende situation hvor Det Norske Oljeselskap mangler bæredygtig 

olieproduktion og indtægtsgrundlag, samt finansielle ressourcer ud over de planlagte 

investeringer, vil eventuelle negative effekter fra fluktuationer i markedsraterne kunne 

få alvorlige konsekvenser for selskabet. Særlig da kapitalmarkederne p.t. er præget 

af usikkerhed og risikoaversion, og et eventuelt uforudset finansieringsbehov vil blive 

svært at møde. Der blev derfor konkluderet med at Det Norske Oljeselskap havde 

behov for et beslutningsværktøj der kunne anvendes til at kontrollere markedsrisiko. 

 

Første del i opbygningen af beslutningsværktøjet var at skabe en risikostyringsmodel, 

der kunne identificere og kvantificere markedsrisiko. Dette blev gjort med 

rammeværket CorporateMetrics som platform. Der blev foretaget et beslutning om at 

anvende Cash Flow at Risk som risikomål for Det Norske Oljeselskaps 

risikostyringsmodel. Modellens tidshorisont blev fastsat til tre måneder og 

signifikansniveauet sat til 95 %. Derefter blev virksomhedens eksponering overfor 

markedsrisiko kortlagt gennem udarbejdelsen af et exposure map. Tre risikofaktorer 

blev identificeret og omfattet eksponeringen overfor USD/NOK, olieprisen og 

bankrenten. Det Norske Oljeselskaps samlede eksponering overfor markedsrisiko for 

de næste tre måneder blev estimeret til MNOK 194,3. 

 

For at modellere markedsraternes fremtidige udvikling blev der besluttet at anvende 

en parametrisk model der anvender historiske finansielle tidsrækkedata, hvor 

modellens parametre er statistik fordeling, forventet afkast og kovariansmatricen. For 

at sikre at der kun er indlemmet ét økonomisk regime i det historiske datamateriale 

som bruges til at specificere modellens parametre, blev der besluttet at anvende tre 

år med historiske data. I en analyse af datamaterialet blev der afdækket at der 

forekom heteroskedasticitet og auto-korrelation. Der blev besluttet at anvende 

normalfordeling for alle de tre markedsrater, og forventet afkast blev sat til nul. Ved 

hjælp af en log-likelihood test blev der demonstreret, at den bedste model til at 

modellere volatilitet er en GARCH(1,1)-model. GARCH(1,1) blev også brugt til at 

estimere kovarians. 

 

På baggrund af modelvalgene blev der simuleret markedsratescenarier og disse blev 

kombineret med virksomhedens exposure map, hvor resultatet er en fordeling af Det 
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Norske Oljeselskaps forventede fremtidige pengestrøm for de næste tre måneder. 

Virksomhedens Cash Flow at Risk blev estimeret til MNOK 24,8. Dermed var første 

del i opbygningen af beslutningsværktøjet, identificering og kvantificering af 

markedsrisiko, fuldført. 

 

For at kunne konkludere på om risikostyringsmodellen vil fungere i praksis, blev der 

gennemført en backtest. Resultatet af backtesten var at 4 ud af 104 observationer 

havnet udenfor det estimerede 95 % CFaR, noget som udgør 3,8 %. Dette er rimeligt 

tæt på de ønskede 5 %, og der blev derfor konkluderet med at modellen er valid. 

 

Sensitivitetsanalysen demonstrerede at pengestrømmen er mest følsom overfor 

udsving i valutakursen og olieprisen. En stress test blev også gennemført. Denne 

afdækkede, at hvis alle markedsraterne kom til at udvikle sig så negativt, at 

slutkursen havnede i de respektive 1 % fraktiler som påvirker Det Norskes 

pengestrøm negativt, så reduceres Det Norske Oljeselskaps forventede pengestrøm 

med MNOK 54,3 eller 88 %. 

 

Konstruktionen af Det Norske Oljeselskaps beslutningsværktøj blev derefter fuldført 

gennem at undersøge 25 hedgingstrategier, ved at kombinere forskellige %-vise 

afdækninger af selskabets eksponering overfor oliepris og valutakurs. Analysen 

undersøgte forholdet mellem forventet pengestrøm og CFaR, og der blev afdækket 

at kun 18 af de 25 strategier er efficiente. Disse vil kunne anvendes til delvis 

reduktion eller total eliminering af markedsrisiko. På baggrund af tilstedeværelsen af 

operationel risiko og usikkerhed rundt de budgetterede mængder, er Det Norske 

Oljeselskap rådet til at ikke eliminere den fuldstændige budgetterede eksponering, da 

dette vil kunne medføre at selskabet påtager risiko i stedet for at reducere den. 

13.1 Perspektivering 
I afhandlingen belyses markedsrisikoen kun på tre måneders sigt. For olieselskaber 

vil tre måneder være en relativt kort tidshorisont at styre risikoen over, og hvor der 

derfor ville været både hensigtsmæssigt og interessant at udvide risikostyringens 

tidshorisont ud over de tre måneder. Dette ville dog kræve større indsigt omkring 

modellering af markedsrater over længere tidshorisonter, herunder modellering ved 
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hjælp af økonometriske modeller, som for eksempel VECM præsenteret i Kim, Malz 

og Mina (1999).  

 

Afhandlingen anvendte CFaR som mål på virksomhedens risikoeksponering, grundet 

et primært behov for at have større kontrol på pengestrømmen. For at imødekomme 

kontrolbehov i forhold til investorer, pengeinstitutter og analytikere m.m. kunne 

beslutningsværktøjet været udvidet til at inkludere flere risikomål,  blandt andet 

Earnings at Risk. I tillæg kunne der været hensigtsmæssig at indlemme operationel 

risiko i modellen, noget der ville kunne forbedret beslutningsværktøjet og dermed Det 

Norske Oljeselskaps beslutninger omkring reduktion af markedsrisiko. 

 

I afhandlingen er der valgt at anvende futures og terminskontrakter til at reducere 

risikoeksponeringerne overfor henholdsvis oliepris og valutakurs. På de finansielle 

markederne finnes der utallige produkter der kan være med til at reducere 

markedsrisiko. Et alternativ kunne været at undersøge hvordan anvendelsen af 

andre typer finansielle instrumenter, for eksempel optioner, ville have ændret 

forholdet mellem forventet pengestrøm og CFaR. 
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Bilag 1 – Historisk udvikling i markedsrater 
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Bilag 2 – Volatility clustering 
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Bilag 3 – 5 års historisk afkast markedsrater 
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Bilag 4 – Det Norske Oljeselskaps portefølje 
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Bilag 5 – Glidende gns. historisk afkast 

Brent olie: Glidende gns. afkast 1988-2007
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Bilag 6 – Korrelation 
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Bilag 7 – Resultat af hedgingscenarier 

Scenario Hedge % 
oliepris 

Hedge % 
valutakurs Budget 5 %       

fraktil 
95 %    
fraktil 

95 % 
CFaR Mean

A 0% 0% -61,815 -86,601 -38,617 24,786 -61,948
B 0% 25% -61,941 -84,910 -40,450 22,969 -62,036
C 0% 50% -62,067 -83,075 -41,541 21,008 -62,132
D 0% 75% -62,193 -81,816 -42,869 19,622 -62,224
E 0% 100% -62,319 -81,212 -43,446 18,892 -62,320
F 25% 0% -62,108 -82,675 -43,053 20,567 -62,210
G 25% 25% -62,235 -80,567 -44,804 18,332 -62,311
H 25% 50% -62,361 -78,766 -46,202 16,405 -62,411
I 25% 75% -62,488 -77,632 -47,602 15,144 -62,513
J 25% 100% -62,614 -76,799 -48,440 14,185 -62,614
K 50% 0% -62,402 -79,091 -46,569 16,689 -62,467
L 50% 25% -62,528 -77,015 -48,888 14,487 -62,575
M 50% 50% -62,655 -74,811 -50,878 12,156 -62,687
N 50% 75% -62,782 -73,338 -52,484 10,556 -62,800
O 50% 100% -62,908 -72,377 -53,440 9,468 -62,908
P 75% 0% -62,695 -76,244 -49,534 13,549 -62,728
Q 75% 25% -62,822 -73,771 -52,337 10,950 -62,848
R 75% 50% -62,949 -71,121 -54,788 8,173 -62,965
S 75% 75% -63,076 -69,104 -57,035 6,028 -63,085
T 75% 100% -63,203 -67,935 -58,478 4,732 -63,203
U 100% 0% -62,988 -74,651 -51,310 11,663 -62,988
V 100% 25% -63,115 -71,911 -54,352 8,796 -63,116
W 100% 50% -63,243 -69,113 -57,377 5,871 -63,243
X 100% 75% -63,370 -66,310 -60,428 2,940 -63,370
Y 100% 100% -63,497 -63,703 -63,293 206 -63,498  
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Bilag 8 – Resultater stress test 

Crude Oil Brent (USD/BBL): 1 % fraktil
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Bilag 9 – Budget Det Norske Oljeselskap 

Budget Q2 2008
 Modellens primære markedsvariabler 

Budgetkurs 

USD/BBL 100,2         
USD/NOK 5,1             
NIBOR 6,1%

 Valuta i 1000  USD 
USD 

omregnet  NOK  Samlet budget 

Petroleumsindtægter 14 983       76 336       -                 76 336                    
Andre driftsindtægter -                3 500         3 500                      
Sum driftsindtægter 79 836                    

Udforskningsomkostninger (7 000)       (35 664)     (20 000)     (55 664)                   
Ændring beholdning -                -                -                 -                             
Produktionsomkostninger (2 800)       (14 266)     (8 000)       (22 266)                   
Lønomkostninger -                -                (7 000)       (7 000)                     
Afskrivninger -                -                (24 000)     (24 000)                   
Andre driftsomkostninger -                -                (5 000)       (5 000)                     
Sum driftsomkostninger (113 930)                 

Driftsresultat (34 094)                   

Renteindtægter 8 752         8 752                      
Anden finansindtægt -                 -                             
Renteomkostninger (7 816)       (7 816)                     
Anden finansomkostning -                 -                             
Netto finansposter 936                        

Ordinært resultat før skat (33 158)                   

Betalt skat -                  -                  -                  -                              
Periodens modtagede skattefordringer -                  -                  -                  -                              
Afskrivninger -                  -                  24 000         24 000                    
Ændring i netto arbejdskapital (20 000)       (101 898)     (10 000)       (111 898)                 
Pengestrøm fra operationelle aktiviteter (121 056)                 

Investeringer i anlægsaktiver (8 000)         (40 759)       (25 000)       (65 759)                   
Tvangsindløsning af minoritetsinteresser -                  (75 000)       (75 000)                   
Pengestrøm fra investeringsaktiviteter (140 759)                 

Nedbetaling af lån -                  -                  -                  -                              
Nye kortsigtige lån -                  -                  200 000       200 000                  
Træk (+) / betaling (-) på kassekredit -                  -                  -                  -                              
Pengestrøm fra finansieringssaktiviteter 200 000                  

Sum pengestrøm (61 815)                    
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Bilag 10 – CorporateMetrics’ risikomål 

1. Value at Risk (VaR). VaR er et risikomål der tager udgangspunkt i værdien 

af en portefølje. Dette risikomål er egnet til virksomheder der har behov for 

at styre markedsrisicienes indvirkning på værdien af en portefølje, det være 

sig både finansielle institutioner og ikke-finansielle virksomheder der har 

valgt at investere overskudslikviditet i de finansielle markeder130. 

 

2. Earnings at Risk (EaR). EaR er et risikomål der tager udgangspunkt i 

virksomhedens resultat. Virksomhedens værdi er tæt knyttet op mod 

resultatet, og uventede negative ændringer i resultatet bliver ikke godt 

modtaget hos hverken investorer, lånegivere eller aktieanalytikere. I tillæg 

er resultatet en faktor i investorrelaterede nøgletal som blandt andet P/E, 

EPS og egenkapitalforrentningen. Det vil derfor være vigtigt for 

virksomheder der har et tæt forhold til investorer og analytikere, at overvåge 

og kontrollere volatiliteten af resultatet. EaR er også et meget anvendelig 

værktøj til at belyse usikkerhed omkring opnåelsen af budget. Dette kan i 

tillæg benyttes i bonusaflønningsordninger for at synliggøre om ledelsen 

påtager uhensigtsmæssig stor risiko for at opnå en større bonus. 

 
3. Earnings Per Share at Risk (EPSaR). EPSaR er en udbygning af EaR. 

Dette risikomål belyser hvorledes markedsrisiko vil kunne påvirke indtjening 

per aktie. Ved å synliggøre markedsrisiko relateret til den enkelte aktie, vil 

investorer kunne danne sig et bedre billede af aktiens ”risk-reward” forhold, 

end ved kun at se på almindelige nøgletal. Dette vil kunne hjælpe investorer 

med at sammenligne aktier på tværs af virksomheder og brancher. 

 

                                            
130 Valuta, finansielle instrumenter, råvarer og lignende 
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4. Cash Flow at Risk (CFaR). CFaR som risikomål tager udgangspunkt i 

virksomhedens pengestrøm. Virksomheder er afhængig af at have kontrol 

på deres pengestrømme, da manglende kontrol kan føre til at de får 

problemer med at opfylde sine forpligtelser, og dette kan medføre dårligere 

leverandørbetingelser, udskydelse af investeringer eller i værste fald 

konkurs. CFaR vil kunne være til stor nytte for virksomheder der befinder 

sig i investeringsfasen, hvor likviditetsstyring er af afgørende betydning. 

 
5. Balance Sheet Translation Risk (BSTR). BSTR er risiko relateret til 

virksomheder der har afdelinger eller datterselskaber i forskellige land, hvor 

regnskaberne skal ”oversættes” til moderselskabets valuta. Oversættelsen 

kan medføre at værdien på balanceposter ændrer sig som følge af 

kursændringer i perioden, selv om værdien af den underliggende post er 

konstant. Denne risiko kan være vigtig at overvåge for virksomheder 

covenants behæftet med gælden, som for eksempel at debt-to-equity 

ratioen må være over et givet niveau. I sådanne tilfælde kan ændringer i 

”oversættelseskursen” føre til at den samlede debt-to-equity ratio for 

selskabet overstiger bankens vilkår. 
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Bilag 11 – Finansielle instrumenter 

Fremtidige Rente Aftaler (FRA)  
FRA131 kontrakter er en fremtidig aftale hvor en part betaler fast rente og modtager 

en flydende rente. Kontrakterne som indgås er normalt baseret på den gældende 

pengemarkedsrente, og denne vil korrelere stærkt med NIBOR. Hensigten med en 

FRA er at skabe forudsigelighed for begge parter, hvor køberen vil sikre sig mod 

en rentestigning og sælgeren sikrer sig mod rentefald. I Norge er det normalt at 

disse kontrakter er af 3, 6 eller 12 måneders varighed, men i det ordinære FRA 

markedet kan renteaftaler også sikres i optil to år. FRA kontrakter er OTC 

derivater der ikke sælges over børs og vil derfor som regel være ikke er 

standardiserede.  

Swaps 
En swap er en aftale mellem to parter om at bytte finansielle betalingsstrømme på 

aftalte markedsvilkår. Disse kan blandt andet omfatte at bytte fast rente mod 

flydende rente i samme eller forskellig valuta, i tillæg til en række andre mulige 

variationer, og handles OTC. Swaps kan bruges af virksomheder der ønsker at 

hedge risikoeksponeringer, til at håndtere aktiver eller passiver med faste eller 

flydende betalingsstrømme. Swaps kan også bruges til spekulation og udnyttelse 

af eventuelle arbitrage muligheder i markedet. I forhold til FRAs kan swaps have 

betydelig længere løbetid. 

Terminskontrakter 
Terminskontrakter er en aftale, hvor den ene part er forpligtet til at levere en eller 

en mængde aktiver på en bestemt dato til en aftalt pris. Det er svært almindelig at 

anvende terminskontrakter i forbindelse med afdækning af risiko. Det Norske 

Oljeselskap kan for eksempel aftale at sælge olie eller valuta på termin, således at 

man sikrer en pris eller kurs, i forhold til fremtidig usikkerhed. 
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Futures 
En futures-kontrakt er en standardiseret aftale mellem parter om at købe eller 

sælge et specificeret underliggende aktiv på en fastlagt fremtidig dato, til en aftalt 

markedspris. Futures-kontrakter ligner terminskontrakter, men hvor futures-

kontrakter er betydeligt mere omsættelige idet disse handles over organiserede 

børser. Terminskontrakter derimod, handles primært mellem to uafhængige parter 

uden involvering af en børs. 

Optioner 
En som køber en option, erhverver en ret, men ikke en pligt til at købe eller sælge 

et specifikt aktive til en aftalt pris på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt 

periode. På den anden side vil sælgeren af en option påtage sig en ubetinget pligt 

til at opfylde optionaftalens indhold, såfremt køberen bestemmer sig for at 

anvende sin ret til at udnytte optionen. Køberen af en option har som regel retten 

til at købe (call option) eller at sælge (put option). Optioner klassificeres gennem 

hvorhen de er solgt, og omfatter hovedsaglig tre klasser; optioner handlet over 

børs, OTC optioner132, og medarbejderoptioner. Det finnes flere typer optioner, 

normalt defineret af de datoer hvor man kan udøve optionen. De to mest vanlige 

typerne er amerikanske og europæiske optioner, i tillæg til en række mere 

eksotiske typer. Optioner kan også kombineres på forskellige måder for at skabe 

en ønsket afkastprofil. 

 

Optioner kan anvendes til at hedge eksponeringer overfor risici, men hvor optioner 

ikke trænger at være symmetriske i deres afkastprofiler, idet man kan hedge sig 

mod enten prisstigninger eller prisfald (eller specificere andre afkastprofiler), mens 

man fortsat vil have muligheden for en potentiel opside. Det findes oceaner af 

forskellige muligheder til at kombinere optioner indbyrdes eller sammen med 

andre finansielle instrumenter, for eksempel futures og swaps. 

                                            
131 Forward Rate Agreement 
132 Over-the-counter. Optioner som handles mellem to private parter 
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Bilag 12 – Virksomhedens øvrige risici 

Forretningsrisiko og andre risici 
Forretningsrisiko er den risiko et firma frivilligt påtager sig med henblik på at opnå 

konkurrencemæssige fordele, og kan henføres til den branche hvor virksomheden 

opererer, samt det marked hvor den afsætter sine produkter. Risikoen er 

symmetrisk, og dette betyder at risikoen kan påvirke indtjening i både positiv og 

negativ retning. En virksomheds muligheder til at reducere denne type risiko 

gennem hedging er begrænset, men risikoen kan reduceres gennem den 

diversificering man eksempelvis kan se i konglomerater. Eksempler på 

forretningsmæssig risiko vil kunne være en markedsføringskampagne eller, som i 

Det Norskes tilfælde, at bruge ressourcer på at kortlægge et bestemt område med 

tanke på at udvinde olie.  

 

Andre risici derimod, er risikoeksponeringer der er udenfor virksomhedens kontrol. 

Andre risici kan opdeles i finansiel risiko og strategisk risiko.  

Strategisk og finansiel risiko 
Strategisk risiko er risici vedrørende for eksempel politiske ændringer og 

fundamentale skift i økonomien. Her eksisterer det som ved forretningsrisiko, 

begrænsede muligheder til hedging. Dog kan man reducere den strategiske risiko 

ved at sprede produktion og afsætning på forskellige markeder og brancher. 

 

Finansiel risiko er symmetrisk og gennem risikostyring kan virksomheden prøve at 

begrænse og kontrollere denne type risici, så man kan sætte fokus på udnyttelse 

af virksomhedens kærnekompetence og den risiko som knytter sig til forretningen. 

Finansiel risiko omfatter kreditrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko, operationel 

risiko og juridisk risiko. 

 

Kreditrisiko er en asymmetrisk risikotype behæftet med nedsiderisiko. Kreditrisiko 

er risikoen for at virksomheder eller andre entiteter ikke vil være villig, eller i stand, 
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til at betale sine forpligtelser. At kvantificere en virksomheds eksponering overfor 

kreditrisiko er forbundet med en større grad af usikkerhed, da de faktorer som vil 

være med på at bestemme om en forpligtelse vil blive honoreret eller ej, er svære 

at måle. 

 

Likviditetsrisiko kan påvirke virksomhedens både i positiv og negativ retning, og er 

i stor grad påvirket af eksponeringen overfor andre risikogrupper indenfor finansiel 

risiko. Likviditetsrisiko opstår som følge af at virksomheder ikke vil kunne opfylde 

sine forpligtelser på grund af likviditetsproblemer og/eller det faktum at positionen 

er så stor at den ikke kan afvikles til markedspris. Problemer med likviditeten vil 

kunne føre til at en virksomhed kommer i en situation hvor man kan blive påført 

omkostninger i forbindelse med financial distress. 

 

Operationel risiko er asymmetrisk nedsiderisiko som opstår som følge af 

menneskelige og/eller tekniske fejl og uheld. Denne type risiko kan være vanskelig 

at kvantificere, men kan til en vis grad reduceres gennem forsikringer. 

 

Juridisk risiko opstår som følge af at forpligtelser ikke kan blive honoreret på grund 

af den gældende lovgivning. Denne type risiko er asymmetrisk og vil kunne 

påvirke indtjeningen negativt. Juridisk risiko kan opstå gennem hele 

organisationen, og er svær at kvantificere. 

 

Markedsrisiko er en symmetrisk risiko forbundet med virksomhedens eksponering 

overfor ændringer i renterisiko, valutarisiko, egenkapitalrisiko samt prisrisiko på 

varer. 
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