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Executive summery 

The main objective of this thesis is to establish which determinants have influence on the movement 

in Credit Default Swap spreads.  The analysis evaluates daily data from between the 01-01-2005 

until 06-30-2010.  The companies in the regression are all from the American CDX index, which 

consist of 125 entities. These entities have been filtered down to 77 companies. The filtration 

process has been based solely on available data on the companies.  

The regression has been estimated with differences in the CDS-spread as the dependent variable.   

The influence on variables such as; stock volatility, stock return, stock jumps, CDS liquidity, 

leverage and the risk free interest rate has been investigated. Furthermore, the different variables 

have been included as lagged variables in the regression.   

The results show that the variables stock volatility and stock return both have significant influence 

in the CDS-spread and the relationship is in line with the theory on the subject. For the stock jumps 

it is shown that the positive jumps has no significant influence on the CDS-spread. The negative 

jump however has a significant negative relationship with the stock return. The parameter estimated 

for negative jump performance is more than 3 times as high, as the parameter estimated for the 

jump corrected return. This shows that stock jumps have high influence on the CDS-spread when 

they appear.    

Moreover the regression shows that the lagged variables often have more explanatory power than 

the variables that are not lagged. This result is highly surprising especially the fact that the 

differences in CDS liquidity at time t-1 has influence on the CDS-spread at time t.  This 

abnormality cannot be explained by the normal theories, and further studies are needed.   
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1. Indledning 

Dette speciale henvender sig til læsere, der ønsker en bredere og dybere viden inden for kreditrisiko 

og CDS-kontrakter. Kreditrisiko har igennem de seneste årtier tiltrukket forskernes interesse på 

grund af kompleksiteten af kreditrisiko og vigtigheden af at kunne værdifastsætte denne. 

Vigtigheden af styring af sin krediteksponering blev fremhævet under den finansielle krise. Her så 

man store veletablerede virksomheder, hvor aktiekursen faldt voldsomt på grund af fejlagtig 

eksponering mod kredit. Ikke mindst set i lyset af denne krise er interessen for kreditrisiko om 

muligt blevet endnu større. Der er allerede udviklet adskillige modeller og lavet utallige studier om 

emnet kreditrisiko. På trods af dette, er der stadig meget viden omkring kreditrisiko, der mangler at 

blive kortlagt. 

I halvfemserne oplevede markedet for kredit en stor omvæltning, da det var i denne periode de 

første kreditderivater begyndte at blive handlet i markedet. Denne nye innovation gjorde, at kredit 

pludselig var meget nemmere at handle og det åbnede op for, at investorer meget nemmere kunne 

gå kort i kredit. Det mest populære kreditderivat er den såkaldte Credit-default-swap-kontrakt 

(CDS-kontrakt), som voksede eksplosivt igennem halvfemserne og helt frem til 2007.   

En stor fordel ved CDS-kontrakterne er, at de udtrykker et forholdsvis rent udtryk for prisen på 

kreditrisiko. Dette gør markedet for kredit mere smidigt, hvor investor nemt kan tage korte 

positioner i kredit, hvilket gør, at markedet reagerer hurtigere og dermed mere rationelt. Samtidigt 

gør CDS-kontrakterne det nemmere, at forske i hvilken variable der styrer kreditrisiko.  

Flere forskere har undersøgt dette - Ericsson Jacobs og Oviedo (2004) kommer frem til, at blandt 

andet variable som gearing, aktievolatilitet og den risikofrie rente alle har betydning for CDS-

spændet, og dette bekræftes af Benkert 2004. Disse variable kan alle forklares via Robert C. 

Mertons model fra 1974, som var den første model til værdifastsættelse af kreditrisiko. Zhang, Zhou 

og Zhus artikel fra 2005 viser yderligt, at aktiespring også har en betydning for bevægelserne på 

CDS-kontrakterne.  

Fælles for de overnævnte artikler er, at analyserne er foretaget på data fra før den finansielle krise. 

Dette speciale udvider disse analyser ved, at teste de resultater som er udledt af forskerne, med data 

fra både før og under den finansielle krise. Der lægges fokus på variablerne fra Zhang et al 2005 og 

variable udledt fra Mertons model. Yderligere ses der på, om likviditet på den enkelte CDS-kontrakt 

har en betydning for spændet.  
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Dette er baggrunden for specialets problemformulering, der defineres nedenfor. 

1.1. Problemformulering 

Specialets hovedformål er, at analysere om let tilgængelige variable, kan have betydning for CDS-

spændet. Dette besvares ved hjælp af en lineær regression, hvor der vil være fokus på variable 

udledt fra Mertons model og yderlige vil det blive undersøgt, om aktiespring og likviditeten på 

CDS-kontrakterne har betydning for bevægelserne i CDS-spændet. Opgavens problemformulering 

er derfor: 

Hvilke determinanter kan forklare bevægelserne i CDS-spændet? 

Problemformuleringen vil først og fremmest blive besvaret ved hjælp af nedenstående 

underspørgsmål: 

 Hvad er kreditrisiko, og hvorfor er dette begreb vigtigt? 

 Hvad er en CDS kontrakt, og hvordan værdifastsættes denne? 

 Kan variablerne fra Mertons model vises at have betydning for bevægelserne i CDS 

spændet? 

 Har aktiespring en betydning for bevægelserne i CDS-spændet? 

 Hvilken betydning har likviditeten på CDS-kontrakterne for CDS-spændet? 

I de følgende afsnit vil det blive gennemgået mere grundigt, hvordan specialet vil forsøge at besvare 

problemformuleringen. 

1.2. Metode og afgrænsning 

Den empiriske analyse er foretaget ved hjælp af en lineær regression. Regressionerne anvendes til, 

at kortlægge sammenhænge imellem udvalgte variable og CDS-spændet.  Regressionerne er 

udregnet ved hjælp af statistik programmet SAS 9.2 og Microsoft Excel. Den lineære regression er 

valgt som værktøj, da det er et nemt og rimeligt intuitivt værktøj. De forklarende variable er 

inspireret af artikler om Mertons model og artikler såsom Benkert 2005, Ericsson et al 2005 og 

Zhang et al 2005. Analysen foretages på daglige data fra virksomheder i det amerikanske CDX-

indeks. Data er hentet fra Bloomberg fra perioden 01-01-2005 til 30-06-2010. I kapitlet Den 

empiriske analyse vil metoden blive beskrevet mere dybdegående.   
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I analysen kigges der udelukkende på single-name credit default swap-kontrakter, altså vil der kun 

blive analyseret på CDS-kontrakter med en underliggende virksomhed. I analysen anvendes der 

variable såsom aktiekurser og volatilitet, der er tilknyttet den enkelte virksomhed, hvorfor det er 

nødvendigt, at CDS-kontrakten også er tilknyttet en virksomhed. Single-name CDS-kontrakter kan 

betragtes som en form for byggesten i kreditderivat-markedet (O‟Kane 2008), hvorfor resultaterne 

herfra vil kunne overføres til andre typer kreditderivater. 

Modpartsrisiko vil der i analysen ikke blive taget hensyn til, og ydermere vil specialet ikke gå i 

dybden med dette emne, men kun nævne det kursorisk. Grunden til denne afgrænsning er, at 

modpartsrisiko er et meget stort og komplekst emne, og en mere dybdegående analyse af dette vil 

være et speciale for sig. Ydermere vil det rent praktisk, være meget krævende, at udlede alle de 

forskellige modparter der handler en specifik CDS-kontrakt. Og på en CDS-kontrakt stilles der 

typisk kollateral, hvilken også begrænser modpartsrisikoen. 

1.3. Disposition  

Specialet er struktureret som følger. Kapitel 2 har fokus på begrebet kreditrisiko, der indledes med 

en definition af kreditrisiko, og begreberne fallit- og recovery-risiko uddybes. Fornemmelsen af 

disse to begreber er vigtig for forståelsen af kreditrisiko. Herefter gennemgår kapitlet kort markedet 

for kreditrisiko og den historiske udvikling på markedet. Den sidste del af kapitlet gennemgår to 

udtryk for kreditrisiko, henholdsvis kreditspændet og ratings. De to udtryk er meget forskellige, de 

giver på hver deres måde en god forståelse for kredit og hvordan det udtrykkes.  

Formålet med kapitel 3 er, at vise hvordan kreditrisiko kan værdifastsættes. Kapitlet starter med 

kort at opstille de to modeltyper; strukturelle moddeler og intensitetsbaseret moddeler, og forskellen 

på de to modeltyper uddybes. Herefter gennemgås Mertons model (1974), som er en strukturel 

model. Mertons model giver en god forståelse for, hvad der forårsager en konkurs. Efter 

gennemgangen af Mertons model kigges der på en intensitetsbaseret model udviklet af Jarrow og 

Turnbull (1995). Denne model viser hvordan man kan modellere instrumenter behæftet med kredit. 

Modellen giver et indblik i fallitbegivenhedens uforudsigelige natur, da den betragter konkurs som 

den første hændelse i en poisson-proces. Til sidst i kapitlet sammenlignes de to modeller. 

Kapitel 4 går i dybden med CDS-kontrakten og hvilke delelementer denne består af. De to ben på 

Swap-kontrakten gennemgås, og de kontraktmæssige specifikationer udstukket af ISDA behandles. 

Dette kapitel er centralt i opgaven, da CDS-kontrakten senere i analysen anvendes som 
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responsvariabel i regressionen. Til sidst i kapitlet gennemgås, hvordan en CDS-kontrakt kan 

værdifastsættes via Jarrow og Turnbulls model. 

Det femte kapitel gennemgår aktiespring og hvilken betydning disse har for kreditrisiko. 

Aktiespring er en af de forklarende variable i regressionen i kapitel 6, hvorfor en forståelse for disse 

er relevant for at kunne forstå den senere analyse. Kapitel 5 er det korteste kapitel i specialet, da 

aktiespring ikke er hovedfokus i specialet. 

Kapitel 6 indeholder den empiriske analyse, denne opdeles i fire underafsnit. I det første afsnit 

gennemgås de anvendte data. Det vises, hvordan disse er udregnet og det forklares, hvorfor netop 

disse data er valgt. Samtidig opstilles forventningen til de enkelte datas sammenhæng med 

bevægelserne i CDS-spændet. Afslutningsvis i afsnittet opstilles 6 hypoteser.  

I det næste afsnit analyseres data historisk og der regnes nøgletal for de enkelte forklarende 

variable. Formålet med det tredje afsnit er, at komme frem til den endelige regression. Afsnittet 

starter med, at den første regression estimeres. Herefter laves relevante test og regressionen 

tilpasses disse, afslutningsvis estimeres den endelige regression. I det sidste afsnit i den empiriske 

analyse tolkes der på resultaterne. Disse sammenlignes med de opstillede hypoteser, og relevante 

teorier inddrages. 

Kapitel 7 indeholder konklusionen, her svares på spørgsmålene opstillet i problemformuleringen. 

Specialet afsluttes med en perspektivering i kapitel 8. I perspektiveringen bliver der drøftet andre 

emner indenfor kreditrisiko, som kunne være interessante at analysere. Disse emner er alle områder, 

der har skabt undren under specialeprocessen og kunne eventuelt danne udgangspunkt for en 

diskussion i det mundtlige forsvar.   
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2. Kreditrisiko 

Risikoen for, at en kunde, leverandør eller en anden debitor ikke er i stand til at overholde sine 

forpligtelser, findes overalt i erhvervslivet. Formålet med dette kapitel er at skabe en forståelse for 

begrebet kreditrisiko. Credit default swap (CDS) kontrakter kan betragtes som et udtryk for 

kreditrisiko, hvorfor en forståelse af begrebet kreditrisiko er altafgørende for at kunne forstå CDS-

kontrakten.  

Kapitlet er delt op i tre afsnit, definition af kreditrisiko, markedet for kredit og udtryk for 

kreditrisiko. Det første afsnit præsenterer begrebet kreditrisiko og definerer, hvilke parametre der 

karakteriserer begrebet.  Det næste afsnit kigger på den historiske udvikling på markedet for kredit, 

hvilken tendenser har der været frem til i dag. Kigger man på markedet for kredit, er det 

uundgåeligt ikke at kigge på kreditderivater, hvorfor udviklingen på CDS markedet også tages i 

betragtning, på trods af at specialet først senere gennemgår disse. 

Afsnittet udtryk for kreditrisiko viser to alternative og intuitive måder, hvorpå man kan få et udtryk 

for kreditrisikoen - disse er rating og kreditspændet. For forståelsen af kreditrisiko har det en 

betydning at vide, hvordan risikoen kan observeres, hvorfor disse alternative udtryk er medtaget 

her, og samtidig giver dette afsnit muligheder for at skabe paralleller senere i specialet, når CDS-

kontrakten forklares. 

2.1. Definition af kreditrisiko 

Ifølge Scönbucher (2003) betegnes kreditrisiko som risikoen for, at en låntager ikke overholder sine 

forpligtelser over for långiver. En investor, der yder et lån til en anden part, påtager sig en risiko for, 

at denne part ikke overholder de forpligtelser, som er aftalt, hvorfor investor taber en del af eller 

hele det beløb, han har lånt ud. Risikoen for dette, i forbindelse med at der ydes kredit, kaldes 

kreditrisiko.  

Kreditrisiko er derfor en vigtig parameter for alle kreditorer, ikke mindst i vurderingen af hvilken 

rente de skal kræve fra debitor for at få et afkast, der dækker et eventuelt tab plus godtgøre for den 

risiko, långiver påtager sig. 

Når en obligation skal prisfastsættes, er udsteders kreditværdighed en vigtig parameter. På en 

obligation er obligationsudsteders forpligtelser kupon- og hovedstolsbetalinger, og kreditrisiko er 

hermed, set fra investors synspunkt, risikoen for, at obligationsudsteder ikke kan håndhæve disse. 
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En obligations værdi svarer til nutidsværdien af disse betalinger, hvilket på en risikofri obligation 

findes ved at anvende den risikofrie rente som diskonteringsrente. På en obligation behæftet med 

kreditrisiko vil investor forvente en ”mer-rente”, der dækker det gennemsnitlige tab, plus 

kompenserer for den ekstra risiko, som investor påtager sig.  Denne ”mer-rente” kan betragtes som 

prisen på kreditrisiko
1
.  Det vil sige, at for at man kan udlede værdien af en risikofyldt obligation, så 

skal de fremtidige betalingsstrømme tilbagediskonteres med en rente svarende til den risikofrie 

rente plus en rente, der kompenserer for kreditrisikoen. 

Hvis en låntager ikke er i stand til at overholde sine forpligtelser, må denne betragtes som insolvent.   

Moody‟s Investors service definerer insolvent (default) således: 

” any missed or delayed disbursement of interest or principal, bankruptcy, receivership or 

distressed exchange where (i) the issuer offers debt holders a new security or package of securities 

that amount to a diminished financial obligation (such as preferred or common stock, or debt with a 

lower coupon or par amount, lower seniority, or longer maturity); or (ii) the exchange had the 

apparent purpose of helping the borrower avoid default. “ (O‟Kane 2008)  

I det ovenstående betragtes insolvent ikke kun som manglende overholdelse af forpligtelserne, men 

omfatter ligeledes, hvis kreditor og debitor indgår en aftale, der forringer værdien af kreditors aktiv, 

eller hvis aftalen er lavet for at undgå, at debitor går konkurs (ibid). Fremadrettet når der nævnes 

udtryk som insolvent, konkurs eller fallit, vil specialet følge Moody´s definition.  

Kreditrisiko er altså risikoen for, at låntager går konkurs og dermed ikke er i stand til at overholde 

sine forpligtelser i forhold til långiver. Et andet aspekt af kreditrisiko er usikkerheden for, hvor stor 

en andel af sit udestående lånegiver får dækket efter en eventuel konkurs – og denne andel betegnes 

recovery-raten. Recovery-raten kan have stor indflydelse på prisen på en kreditobligation, da det har 

en betydning for investor, hvor stor en andel af hans udestående der bliver refunderet efter en 

konkurs.  Det kan være svært at forudse recovery-raten, da den varierer meget fra virksomhed til 

virksomhed, eksempelvis kan det nævnes, at recovery-raten for obligationsholdere i Lehman 

                                                 
1
 ”mer-renten” dækker dog ikke kun over kreditrisiko, det vil jeg komme ind på senere i specialet. 
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Brothers var på 9,3 %, mens recovery-raten på GMAC LLC, der gik konkurs samme år, var på 

69,9%
2
 (Moody‟s, 2009-2). 

Ud fra de ovenstående definitioner opdeles kreditrisiko i to underkategorier. Disse er henholdsvis 

fallitrisiko og recovery-risiko. Fallitrisiko er risikoen for, at låntager går fallit eller på andre måder 

ikke er i stand til at møde sine forpligtelser. Recovery-risiko er risikoen for, at obligationsholder 

efter konkurs kun får en lille del eller intet af sit udestående tilbage. I Mertons model fra 1974 

(Merton, 1974), som vil blive gennemgået senere i specialet, er det netop disse to bestanddele, der 

modelleres.  

Disse to risikotyper påvirkes af hinanden, og man kan ikke se på dem enkeltvis. Hvis man for 

eksempel for en obligation er interesseret i at finde det gennemsnitlige tab, må dette svare til den 

forventede kreditsandsynlighed i perioden multipliceret med den forventede recovery-rate.  Så hvis 

en virksomhed har en masse likvide risikofrie aktiver, der gør, at deres recovery-rate minimum kan 

være 99 %, så betyder fallitsandsynligheden knap så meget, da en konkurs kun vil medføre et tab på 

1 %. Omvendt betyder fallitsandsynligheden meget, hvis recovery-raten er lav. 

Der har været en del forskning på området inden for kreditrisiko igennem tiden, og der har været 

mange forskellige opdelinger af begrebet. Ud over fallitrisiko og recovery-risiko opdeler for 

eksempel Anson (2004) også kreditrisiko i spænd-risiko. Dette to begreb vil blive uddybet senere i 

specialet.  

2.2. Markedet for kredit 

Markedet for kredit bestod oprindeligt hovedsageligt af virksomhedsobligationer. En 

virksomhedsobligation er en obligation udstedt af et selskab for at rejse likviditet. I modsætning til 

en statsobligation, hvor kreditrisikoen er tæt på nul
3
, er kreditrisikoen anderledes høj for 

virksomhedsobligationer, hvilket gør, at tilbagediskonteringsrenten indeholder en større 

kreditkomponent, og dermed får obligationen en lavere kurs.  

Virksomhedsobligationer bliver ofte betegnet som kreditobligationer på grund af deres eksponering 

mod kredit. Det er dog vigtigt at forstå, at markedet for kreditobligationer ikke kun er et 

                                                 
2
 For både Lehman og GMAC er recovery raten baseret på markedskursen 30 dage efter konkursbegæringen. Den 

anvendte markedskurs er fra obligationer, med placeringen senior-usikret gæld i konkursordenen. 
3
 Dette kan dog variere, da der er lande hvor kreditrisikoen er en betragtelig del af den samlede risiko. for eksempel 

har et land som Argentina været i betalingsstandsning 
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kreditmarked, da en stor del af disse obligationers kurs er bestemt af markedsrenten, ligesom det er 

tilfældet med statsobligationer.   

Kreditmarkedet har fra midten af 1990‟erne og frem til år 2007 oplevet en eksplosiv vækst i antal 

udestående kontrakter (O‟Kane, 2008, og isda.org).  

Årsagen til denne eksplosive vækst skal findes i markedet for kreditderivater, der startede netop i 

denne tidsperiode. Hovedsageligt markedet for derivatet, Credit Default Swaps (CDS), voksede 

voldsomt i perioden.  I nedenstående graf kan udviklingen på CDS-markedet ses fra 2001 og frem 

til 2010 

 

En CDS-kontrakt er en kontrakt imellem to parter, hvor den ene part går langt i kreditrisiko, og den 

anden part går kort. En CDS-kontrakt er et mere rent kreditinstrument, end en 

virksomhedsobligation er, da man i en CDS-kontrakt har en mindre renteeksponering end i en 

kreditobligation.   

Specialet vil senere komme mere ind på CDS-kontrakter og de bagvedliggende mekanismer.  Som 

det fremgår af ovenstående figur 2.2.1, toppede den udestående mængde i slutningen af år 2007 

med 62.173 milliarder dollars nominelt.  Efterfølgende falder antal udestående år for år til 

26.263,73 milliarder dollars i slutningen af første halvår af 2010. Kurven knækker i første halvår 
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Figur 2.2.1: Total antal credit default swaps udestående 

Kilde: egen tilvirkning på bagrund af data fra ISDA.org 
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2008 (isda.org), altså før Lehman Brothers gik konkurs
4
, men allerede her var markedet meget 

volatilt og risikoen for en længevarende finanskrise var prissat i markedet (Acharya og Richardson, 

2009).   

Kurven knækker i 2008, hvilket kan give anledning til undren. I 2008 er den finansielle krise startet, 

hvorfor man skulle tro, at behovet for afdækning mod kredit øges i forhold til tidligere. En øget 

efterspørgsel efter beskyttelse mod kredit burde presse prisen på dette op, men den udestående 

mængde burde ikke falde.  

En forklaring kan være, at en del af de udestående CDS-kontrakter blev købt af spekulative årsager, 

således at beskyttelses køber reelt ikke har hedged en position, men spekuleret i, at den 

underliggende enheds kreditrisiko er undervurderet. Da finanskrisen så rammer, bliver markedet 

nød til at nedtrappe sin risiko, hvorfor der ikke bliver udstedt nye CDS-kontrakter med spekulative 

formål. Dette er dog blot en formodning og ville kræve en større undersøgelse at bekræfte. 

Tallenes størrelse i figur 2.2.1kan virke meget voldsomme, og til sammenligning var der kun for 

20.182 milliarder dollars udestående kreditobligationer på verdensplan (bis.org) - altså kun ca. en 

tredjedel af de udestående CDS-kontrakter. Forklaringen skal findes i, at en investor, der har 

indgået en CDS-kontrakt og ønsker at komme ud af denne, typisk indgår en ny CDS-kontrakt, hvor 

hans eksponering ligger modsat kontrakten, han ønsker at annullere. De to kontrakter udligner nu 

hinanden, hvorfor investors risiko vil være nul
5
. Dette vil blive beskrevet nærmere i det 

efterfølgende afsnit omkring CDS-kontrakter.  

2.3. Udtryk for kreditrisiko 

Formålet med dette afsnit er at vise to måder hvorpå man kan få et udtryk for kreditrisikoen – disse 

er rating og kreditspændet. Disse to udtryk giver en god intuition om, hvad kreditrisiko er, og 

hvordan den udtrykkes i markedet.  

2.3.1. Ratings  

En rating er en vurdering af et selskabs kreditrisiko og en måde, hvorpå virksomheder kan 

kategoriseres efter deres kreditværdighed. Ratingbureauer betragtes som uafhængige institutioner, 

hvis troværdighed er baseret på kvaliteten af de kreditvurderinger, de har foretaget igennem tiden 

                                                 
4
 Den 15. september 2008.  

5
 Dette gælder kun så længe, der ikke tages højde for modpartsrisiko. 
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(Moody´s, 2004). Derfor betragtes ratingbureauernes vurderinger og revurderinger af 

virksomhedernes kreditrisiko som værende pålidelige informationskilder hos de forskellige 

investorer.  

En rating er et resultat af en længere kvalitativ og kvantitativ analyse, hvor ratingbureauet får 

adgang til informationer fra virksomheden, som ikke er tilgængeligt for markedet. En sådan analyse 

har til formål at forekaste den langsigtede kreditrisiko for den enkelte virksomhed (Moodys.com). 

Resultatet af denne analyse kommer herefter til udtryk som en kvantitativ værdi i form af en rating.  

Ratingen er et udtryk for den samlede konkursrisiko og recovery-risiko for en udstedelse. Der er 

flere virksomheder, som arbejder med at kvantificere kreditrisiko i forskellige ratings, de største er 

henholdsvis Moody‟s Investors service, Standard & Poor‟s og Fitch Ratings.  

Moody‟s beskriver denne proces således: 

Moody’s ratings are opinions of future relative creditworthiness, derived by fundamental credit 

analysis and expressed through the familiar Aaa - C symbol system.” (Moody’s, 2002) 

Den nedenstående tabel beskriver Moody´s rating skala (Aaa - C symbolsystem)  

  

Som det fremgår af tabel 2.3.1., er Aaa den rating, Moody‟s uddeler til obligationsudstedere med 

lavest kreditrisiko. Dette er hovedsageligt statsobligationer eller statsgaranterede obligationer. Den 

laveste rating på skalaen er C. Denne rating udtrykker meget høj konkursrisiko og recovery-risiko. 

Tabel 2.3.1

Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, with minimal credit risk.

Aa
Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit

risk.

A Obligations rated A are considered upper-medium grade and are subject to low credit risk.

Baa 
Obligations rated Baa are subject to moderate credit risk. They are considered medium

grade and as such may possess certain speculative characteristics.

Ba 
Obligations rated Ba are judged to have speculative elements and are subject to

substantial credit risk.

B Obligations rated B are considered speculative and are subject to high credit risk.

Caa 
Obligations rated Caa are judged to be of poor standing and are subject to very high

credit risk.

Ca 
Obligations rated Ca are highly speculative and are likely in, or very near, default, with

some prospect of recovery of principal and interest.

C 
Obligations rated C are the lowest rated class and are typically in default, with little

prospect for recovery of principal or interest.

Note: Moody‟s appends numerical modifiers 1, 2, and 3 to each generic rating classification from Aa through Caa.

The modifier 1 indicates that the obligation ranks in the higher end of its generic rating category; the modifier 2

indicates a mid-range ranking; and the modifier 3 indicates a ranking in the lower end of that generic rating category.

Kilde: Moody’s Investors Service rating symbols and definitions, 2010
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De øvrige ratingbureauer har en tilsvarende skala, hos S&P betegnes Moody‟s rating Aaa 

eksempelvis som AAA.  

Skalaen opdeles i investment grade bonds, som er obligationer med en rating på BBB eller bedre, 

og high yield bonds, som er obligationer med lavere ratings (Moody.com). Efter en udsteder har 

fået tildelt en rating, vil ratingbureauerne konstant sørge for at overvåge disse virksomheder for at 

se, om deres kreditværdighed skulle ændre sig (O‟Kane, 2008). 

En rating bliver tildelt en udstedelse af kreditinstrumenter, som typisk er obligationer, men også 

andre typer produkter, som for eksempel de meget omtalte subprime-lån, bliver ratede. 

En rating kan både tildeles en udsteder og udstedelse. Hvis ratingen er på en udsteder, er det 

virksomhedens udstedelser i senior-usikret gæld. Bureauernes metodologi for at beregne 

fallitsandsynligheder har været at sammensætte store databaser af udstedelser og overvåge deres 

rating- og fallit-mønstre historisk. Dette gøres ved at opdele udstederne i kohorter i forhold til deres 

rating. Bureauet holder herefter styr på, hvor mange af udstederne går konkurs, hvilket giver 

mulighed for at angive en gennemsnitlig fallitsandsynlighed for hver rating. (O‟Kane, 2008) 

I nedenstående tabel 2.3.2 er der regnet efter dette princip, og det viser Moody‟s procentvise 

gennemsnitlige ændringer i ratings fra år til år baseret på data fra år 1970 til år 2007.  

 

Den ovenstående tabel skal forstås således, at kolonnen længst til venstre er rating for en udstedelse 

på et vilkårligt tidspunkt. De resterende kolonner udtrykker sandsynlighederne for, at udstedelsens 

rating ændres fra ratingen i venstre kolonne til ratingen i de resterende kolonner. Så historisk har 

Aaa Aa A Baa Ba B Caa-C Konkurs

Aaa 91,62% 7,70% 0,66% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01%

Aa 1,13% 91,31% 7,21% 0,27% 0,06% 0,02% 0,00% 0,02%

A 0,07% 2,84% 91,29% 5,14% 0,51% 0,09% 0,02% 0,03%

Baa 0,05% 0,20% 5,15% 88,83% 4,54% 0,81% 0,24% 0,18%

Ba 0,01% 0,06% 0,42% 6,25% 82,94% 8,48% 0,63% 1,20%

B 0,01% 0,05% 0,18% 0,39% 6,21% 81,93% 6,23% 5,00%

Caa-C 0,00% 0,03% 0,03% 0,19% 0,73% 11,22% 68,56% 19,23%

Konkurs 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Tabel 2.3.2.

Kilde: Moody’s (2009)
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sandsynligheden for, at en udsteder med en Aaa rating stadig efter et år har den samme rating, været 

91,62 %, sandsynligheden for at blive downgradet til Aa har været 7,70 % osv.  

I praksis kan konkurssandsynligheden i den ovenstående tabel 2.3.2. anvendes til risikomodellering, 

og det er muligt at finde tilsvarende tabeller med andre tidshorisonter hos Moody´s og de øvrige 

ratingbureauer. 

Ratings er som beskrevet, en god indikator på, hvor meget kreditrisiko en obligation er behæftet 

med. En af de helt store fordele er, at ratingbureauerne har adgang til information som ikke er 

tilgængelig i markedet, og dermed kan tage højde for nogle faktorer, som markedet ellers ikke ville 

være opmærksom på. Desværre giver ratings-skalaen ikke et særligt fyldestgørende billede af 

kredit-risikoen, da mulighederne for forskellige ratings er for få, hvorfor der inden for samme rating 

kan være stor spredning på kreditrisikoen af papirerne. For at forbedre skalaen har for eksempel 

Moody´s indført, at en rating får tilføjet et plus eller minus, således at en obligation med ratingen b 

+ er bedre end en med b eller b -.  En anden problemstilling med ratings er, at ratingbureauerne 

først skal gennemføre en analyse, før de ændrer en rating, hvilket betyder, at man tit kan se, at 

markedet reagerer et godt stykke tid før, ratingbureauerne opdaterer deres rating (Hull et al., 2004). 

En måde hvorpå man kan observerer kreditrisiko som er værdifastsat af markedet er, via 

kreditspændet, dette bliver gennemgået i det følgende afsnit. 

2.3.2. Kreditspændet 

En anden måde at kvantificere kreditrisiko på er ved at kigge på kreditspændet.. Dette kreditspænd 

kan i modsætning til rating observeres direkte i markedet. Dette kan ses ved, at kreditspændet 

betragtes som forskellen på den effektive rente på en risikobehæftet obligation sammenlignet med 

renten på en risikofri obligation med samme betalinger. Så kreditspændet regnes som: 

kkffntobligatiorisikofyldbligationrisikofrio rrrrrr  )(     

Hvor rf er den risikofrie rente, og rk er ”mer-renten”. Idéen er at, man i kreditspændet har et udtryk 

for ”mer-renten” og dermed et udtryk for den rene pris på kreditrisiko, da man ved at trække den 

risikofri obligationsrente fra fjerner alle ikke kreditrelaterede risikoer.  

Tidligere i specialet omtaltes spændrisikoen. Dette er risikoen for, at kreditspændet ændrer sig. Man 

kan ikke helt betragte spændrisiko som en separat risiko, da en ændring i kreditspændet er et udtryk 
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for, at markedet vurdere at recovery-risikoen og konkursrisikoen har ændret sig, eller at 

risikopræmien på disse har ændret sig. Man kan dog sige, at hvis der er en høj risiko for at 

kreditspændet ændrer sig, kan det være et udtryk for, at volatiliteten på konkurs- og recovery-

risikoen er høj.  Fremadrettet i specialet når der omtales spændrisiko, er dette et samlet mål for 

volatiliteten på recovery-risikoen og fallitrisikoen.  

I praksis når man udregner kreditspændet, vil man typisk benytte en statsobligation som den 

risikofrie fordring, da obligationshandlere typisk betragter denne som det risikofrie aktiv. (Hull et 

al, 2004B). Dette giver nogle praktiske problemstillinger, som for eksempel at skatten kan være 

forskellig mellem virksomhedsobligationer og statsobligationer. I USA bliver statsobligationer kun 

beskattet lokalt, hvor imod virksomhedsobligationer også bliver beskattet nationalt (Hull et al, 

2004B). Dette gør, at prisen på en virksomhedsobligation bliver billigere i forhold til en 

statsobligation, hvorfor en del af spændet ikke er udtryk for kreditrisiko, men forskel i 

beskatningen. En anden problemstilling er, at man skal have to obligationer med fuldstændigt 

identiske betalingsstrømme for at kunne sammenligne dem. Hvis man benytter to obligationer, der 

ikke har de samme kuponer og løbetid, vil effekten fra rentestrukturen få betydning for spændet 

(Longstaff et al, 2004). Så længe man befinder sig i et rimeligt komplet marked, kan denne 

problemstilling løses ved at konstruere fiktive obligationer, så kuponer og løbetid matcher 

hinanden. Men ikke alle markeder er lige komplette, for eksempel er det norske marked
6
 for 

statsobligationer meget mangelfuldt, hvilket gør det meget svært at konstruere en brugbar 

nulkuponsrentekurve.  

En anden komponent, som indgår i kreditspændet ud over kreditrisikoen, er likviditetsrisiko, som 

beskriver, hvor nemt omsætteligt et aktiv er. I den moderne verden er det altafgørende, at man 

hurtigt kan ændre sine positioner, således at man kan omstille sin portefølje til de bevægelser der er 

i markedet. Man så under den finansielle krise, at flere markeder frøs fuldstændig, og al handel 

stoppede. Dette betød, at investorer ikke havde mulighed for at komme af med deres risikofyldte 

positioner, og de endte som tilskuere i stedet for deltagere i markedet. Det vil sige, at likviditets-

spændet er den risikopræmie som markedet forlanger for at tage denne risiko.  

Longstaff et al, (2004) kommer frem til, at en del af kreditspændet skyldes en likviditetskomponent. 

Dette må betyde, at der indregnes en større likviditetspræmie i renten på virksomhedsobligationer, 

                                                 
6
 Den norske stat har ikke haft samme behov for at rejse likviditet igennem obligation-udstedelse da de har rigeligt 

likvider..   



18 
 

end der gør for statsobligationer.  Dette stemmer ligeledes overens med Sundaresan (2002), der 

konkludere, at statsobligationer typisk er mere likvide end virksomhedsobligationer.  

Kreditspændet er som tidligere nævnt et udtryk for prisen på kreditrisiko og ikke som rating blot et 

udtryk for kreditrisiko. Dette betyder, at der i kreditspændet også skal medregnes en risikopræmie, 

da den typiske investor er risikoavers, hvorfor de forventer en risikopræmie for den systematiske 

risiko i kreditkomponenten.   

Ifølge Amota og Remolona (2003) kræver virksomhedsobligationsejere også kompensation for en 

del af den usystematiske risiko. Forklaringen er, at fordelingen af afkastet på 

virksomhedsobligationer er venstreskævt, da der er meget stor downside forbundet med en 

investering i risikofyldte obligationer og kun meget lille upside. Tabet ved en eventuel konkurs er 

meget større, end den gevinst man får hvis fordringen holdes til udløb. På grund af, at fordelingen er 

venstreskæv, kræver det en meget stor portefølje at diversificere den usystematiske risiko. Dette er i 

praksis ikke muligt, og derfor kræver investor en ekstra risikopræmie.  

Denne risikopræmie på kreditdelen skaber dog ikke noget problem i forhold til at få et rent udtryk 

for prisen på kreditrisiko. Man skal bare ikke forvente, at man ud fra kreditspændene kan udlede det 

forventede tab af fallit, uden at kende den risikopræmie som markedet priser ind i 

virksomhedsobligationerne. Samtidigt behøver ændringer i spændet ikke at være udtryk for 

ændringer i sandsynligheden for konkurs, det kan også være udtryk for, at markedets 

risikopræferencer har ændret sig. 

Alle disse faktorer gør, at kreditspændet ikke helt kan betragtes som et rent udtryk for prisen på 

kredit. På trods af, at der i kreditspændet indgår en masse støj, som ikke direkte kan refereres til 

kreditrisiko, anvendes kreditspændet ofte som en måde at vurdere kreditrisiko på. Årsagen til dette 

er, at der er en række fordele ved at anvende kreditspændet frem for ratings. En stor fordel er, at 

kreditspændet er markedsbestemt, det vil sige, at så længe markedet er likvidt, vil prisen afspejle 

alle de informationer, markedet har til rådighed. Hvilket betyder, at selvom markedet ikke har 

adgang til den samme information som ratingbureauerne, så har markedet adgang til ratings, og 

disse vil være priset ind i kreditspændet. Samtidig vil priserne tilpasse sig hele tiden, så man 

konstant vil have en idé om hvordan markedet opfatter forskellige risici. En anden fordel er, at 

kreditspændet tager højde for markedets risikopræferencer for kreditrisiko, hvilket er en vigtig 

information ved værdifastsættelse af kreditderivater som for eksempel CDS-kontrakter.     
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2.4. Delkonklusion  

Det ovenstående kapitel havde til formål at gennemgå, hvad kreditrisiko er for et begreb. Det er 

blevet klargjort, at kreditrisiko dækker over risikoen for, at låntager ikke overholder sine 

forpligtelser, hvorfor långiver lider et tab. Hvor stort dette tab er, afhænger af recovery-raten, som 

betegner, hvor stor en del af sit udeståenden kreditor får dækket, efter at debitor er gået konkurs.  

Kreditrisiko er en vigtigt variable, ikke mindst ved værdifastsættelse af obligationer, og det er 

essentielt for investor at kende udsteders kreditværdighed for at kunne fastsætte, hvilket afkast 

investor vil kræve for sin investering.  Afkastet skal godtgøre det forventede tab som konsekvens af 

at investor går fallit plus en risikopræmie for at påtage sig denne ekstra risiko.  Ud fra disse 

definitioner kan man opdele kreditrisiko i to former for risiko; recovery-risiko og konkurs-risiko, og 

yderligere kan der tilføres spændrisiko, som kan betragtes som et mål for volatiliteten på de to 

førnævnte.  

Markedet for kredit har udviklet sig eksplosivt siden midten af halvfemserne. I løbet af 

halvfemserne begyndte kreditderivatmarkedet at blive etableret, og specielt mængden af udestående 

CDS-kontrakter begyndte at vokse eksplosivt. Denne tendens vendte dog i løbet af 2008, hvor 

finanskrisen gjorde, at væksten blev vendt til et fald i den udestående mængde. 

En rating er et udtryk for kreditrisikoen forbundet til en virksomhed eller specifik udstedelse. 

Ratingen bliver fastsat af et ratingbureau, som foretager en både kvantitativ og kvalitativ analyse af 

en virksomheds kreditværdighed.  Resultatet af analysen bliver herefter udtrykt på en skala, hvor 

den højeste værdi på skalaen er AAA, som tildeles en virksomhed med meget lav kreditrisiko. I den 

modsatte ende er skalaen finder man C, som tildeles virksomheder hvis kreditrisiko er meget høj. 

Ratings har den ulempe, at der kan være meget stor spredning i kreditrisikoen mellem selskaber 

med samme rating, og at der kan gå lang tid imellem, at ratings bliver opdateret. En klar fordel ved 

ratings er, at ratingbureauet får adgang til fortrolige informationer hos det enkelte selskab, som ikke 

er offentligt tilgængeligt i markedet.   

En anden måde hvorpå, kreditrisiko bliver udtrykt, er kreditspændet. Dette spænd regnes som 

forskellen mellem den risikofrie rente og renten på en kreditobligation.  Idéen er, at man herved får 

et rent udtryk for prisen for, at investor påtager sig kreditrisiko. Dette er dog ikke helt sandt, da der i 

kreditspændet også kommer støj som skat og likviditetsbetragtninger med, hvorfor spændet ikke 

kan betragtes som en helt ren pris for kreditrisiko.  Fordelen ved at benytte kreditspændet frem for 
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rating er, at denne bliver udledt direkte fra markedet, det vil sige, at så længe man kigger på relativt 

likvide obligationer, vil spændet være et billede på alle de informationer, markedet har til rådighed 

på et givent tidspunkt, heriblandt også ratingen.  I kapitel 3 vil fokus være på netop kreditspændet, 

og hvordan dette kan værdifastsættes. 
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3. Modeller til værdifastsættelse af kreditrisiko 

I det følgende kapitel vil fokus være på to typer af modeller til modellering af kreditrisiko, 

strukturelle modeller og intensitetsbaserede modeller.  

De strukturelle modeller benytter udviklingen i selskabets strukturelle variabler, såsom aktiver og 

passiver, til at modellere kreditrisikoen (Elizalde, 2005). Det vil sige, at de strukturelle modeller 

forsøger at tage hensyn til alle variabler endogent i modellen, hvilket er deres største svaghed og 

største styrke.  

I år 1974 offentliggjorde Merton den første strukturelle model til værdifastsættelse af 

kreditobligationer. Modellen var en videreudvikling af Black Scholes modellen (BS-modellen), der 

blev anvendt til værdifastsættelse af optioner. Merton, som selv var med til at udvikle BS-

modellen
7
, så hurtigt, at kredit obligationer kunne sammenlignes med optioner, hvorfor BS-formlen 

kunne anvendes.  

Hvor de strukturelle modeller forsøger at prissætte kreditrisiko ved at tage hensyn til alle variabler i 

modellen, begrænser de intensitetsbaserede modeller sig mere. Disse modeller fastsætter ikke 

sandsynligheden for konkurs, endogen i modellen, men tilfører denne eksogent. Det samme gør sig 

gældende for recovery-raten.  

I følgende afsnit gennemgås Mertons model, dels fordi den er forgængeren til alle kredit-

risikomodeller, og dels fordi de variable som modellen anvender, vil blive benyttet senere i 

specialets analyse.  Derefter gennemgår specialet Jarrow og Turnbulls (JT) intensitetsbaserede 

model fra 1995 med videreudviklingen fra Lando i 1998. Senere i specialet vil denne model blive 

benyttet til at værdifastsætte en CDS-kontrakt, som er responsvariablen i specialets 

regressionsanalyse.  

  

                                                 
7
 Merton var med til at udvikle den grundlæggende formel bagved BS modellen, Black, Scholes and Merton differential 

equation (----). Ligeledes blev Merton og Scholes tildelt nobelprisen i år 1997 for BS-modellen, Black var bortgået før 
denne tildeling. 
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3.1. Mertons strukturelle model (1974)
8
 

Mertons model er en udvidelse af BS-modellen, der blev udviklet til at prissætte aktieoptioner.   

For at kunne forklare Mertons model er det nødvendigt at forstå metoden risikoneutral 

værdifastsættelse.  Metoden blev introduceret af Black, Scholes og Merton i forbindelse med 

udviklingen af BS-modellen.  

Ideen bag risikoneutral værdifastsættelse er, at man ved værdifastsættelse af derivater kan antage, at 

markedet er risikoindifferent, og på trods af denne antagelse stadig få en pris, som er korrekt uanset 

markedets risikopræferencer. Grundtanken er, at man ved hjælp af et derivat og dets underliggende 

aktiv altid kan sammensætte en portefølje således, at denne ikke er følsom over for bevægelser i 

markedet. Altså har man en risikofri portefølje og må derfor forvente en vækst svarende til den 

risikofrie rente (O‟Kane 2008). 

Problemet, når man værdifastsætter derivater, er at finde tilbagediskonteringsrenten. Men i og med, 

at man konstruerer en risikofri portefølje, kan denne sættes til risikofrie rente. Og via arbitrage 

argumenter kan man udlede prisen på derivatet.  

Hvis man eksempelvis kigger på en forwardkontrakt på en aktie med løbetiden T, ville man normalt 

værdifastsætte den ved at fremdiskontere aktien til tidspunkt T med aktiens forventede afkast. 

Herefter udregnes den forventede pengestrøm, og denne tilbagediskonteres med forwardkontraktens 

forventede afkast. Problemet ved denne fremgangsmåde er, at det kan være svært at fastsætte den 

korrekte tilbagediskonteringsrente.  Derfor ville det her være at foretrække at anvende risikoneutral 

værdifastsættelse. 

Fordi man kan konstruere den førnævnte risikofrie portefølje, kan man antage at befinde sig i en 

verden, hvor investor er risiko indifferent. I den risiko neutrale verden må aktiens forventede afkast 

være den risikofrie rente. Hvorfor den forventede værdi af aktien på tidspunkt T er den nuværende 

aktiekurs fremdiskonteret med den risikofrie rente.  Herefter kan værdien af forwardkontrakten 

findes ved at tilbagediskonteret den forventede pengestrøm på tidspunkt T med den risikofrie rente. 

Som nævnt ovenfor vil denne værdifastsættelse være korrekt uanset markedets risikopræferencer.  

                                                 
8
 Det følgende afsnit bygger på Merton (1974), med inspiration fra O’Kane (2008). 
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Risikoneutral værdifastsættelse fungerer fordi markedets risikopræferencer allerede er prissat i det 

underliggende aktiv. Det er dog vigtigt at forstå, at det kun er det endelige resultat, der kan 

anvendes i den virkelige verden, man skal være forsigtig med at anvende delresultater af en formel 

og tro at disse er anvendelige i den risiko-averse verden.     

Mertons model antager, at den underliggende virksomhed har en meget simpel kapitalstruktur, hvor 

egenkapitalen E svarer til den samlede værdi af udestående aktier, og hvor fremmedkapitalen svarer 

til nul-kupon obligationer med løbetiden T, pålydende værdi F og markedsværdi D. De samlede 

aktiver A svarer til summen af egenkapitalen og fremmedkapitalen, altså: 

)()()( tDtEtA   

Merton antager, at konkurs kun kan indtræffe på tidspunkt T, altså udløbstidspunktet på 

obligationerne. Hvis de samlede aktiver har en højere værdi end den pålydende værdi på 

fremmedkapitalen på tidspunkt T, kan selskabet overholde sine forpligtelser og er dermed solvent. 

Hvis derimod fremmedkapitalens pålydende værdi til tidspunkt T overstiger værdien af aktiverne, 

vil selskabet ikke kunne betale sin hovedstol og betragtes som insolvent. Ved en konkurs svarer 

recovery prisen til værdien af aktiverne. 

Værdien for obligationsholder på tidspunkt T vil hermed kunne udtrykkes således: 

   )),(min0),(max)( FTATAFFTD     (3.1.1.) 

 

Værdien for aktionærerne på tidspunkt T vil kunne udtrykkes således:

 

 )0,)()( FTAMAXTE      (3.1.2.) 

Ligning 3.1.1. og Ligning 3.1.2. er udtrykt grafisk nedenfor, 
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Figur 3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

De ovenstående figurer illustrerer værdien af obligationsejer og aktieinvestors aktiver på tidspunkt 

T. Diagrammet til højre illustrerer pengestrømmen til aktieinvestor. Pengestrømmen her svarer til 

den forventede værdi på tidspunkt T af en call option på selskabets aktiver, med F som exercise-

kurs og løbetiden T. Samtidig svarer pengestrømmene til obligationsholder til en portefølje 

bestående af en lang position i en risikofri fordring og en kort position i en put-option på aktiverne. 

Hvor den nominelle værdi på den risikofrie fordring og putoptionens exercise kurs er F. 

Det vil sige, at så længe aktiverne overholder antagelserne fra BS-modellen vil denne kunne 

benyttes til at værdifastsætte en aktie og en kreditobligation. Derfor antager Merton følgende: 

 Aktivernes udvikling følger nedenstående stokastiske proces.  

dWdt
tA

tdA
A 

)(

)(
     (3.1.3.) 

Hvor A  er den procentmæssige standardafvigelse på aktiverne, dW er en standard wiener 

proces
9
, og   er den procentmæssige forventede ændring af aktiverne, altså driften. I den 

risiko neutrale verden vil denne være r. 

 Der er ingen dividender, hvilket også fremgår af ligning 3.1.3., denne antagelse kan fjernes, 

men da formålet med denne gennemgang er at illustrere modellen, udelades dette for ikke at 

komplicere unødigt.   

                                                 
9
 En standard wienerproces er normalt fordelt med N(0,1). 

A(T)F

D(T)

E(T)

A(T)F
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 Et frit marked, det vil sige ingen transaktionsomkostninger, ingen skat, ingen 

kortsalgsrestriktioner, værdipapirhandel er kontinuerlig. 

 Konstant risikofri rente, det vil sige, der antages en flad rentestruktur. 

 Volatiliteten på aktiverne er konstant. 

Som tidligere nævnt svarer værdien af aktierne på tidspunkt T til værdien på en lang position i en 

call option på aktiverne og en strike på F, og hermed kan BS-formlen anvendes til at prisfastsætte 

egenkapitalen således: 

)()(exp()()()( 21 dtTrFdtAtE     (3.1.4.) 

Hvor )(x er den kumulative fordelingsfunktion for en standardnormalfordeling, 

 
tT

tTrFtA
d

A

A








 ))(5,0*(/)(ln 2

1  

og  

tTdd A  12
 

Værdien af gælden set fra obligationsinvestors synspunkt svarer til en portefølje bestående af en 

lang position i en risikofri obligation og en kort position i en putoption på aktiverne med F som 

exercise-pris, og dette kan udtrykkes således: 

 

)()()())(exp(

)()()())(exp())(exp()(

12

12

dtAdtTrF

dtAdtTrFtTrFtD




   (3.1.5.) 

Hermed har man et udtryk, der kan bruges til at værdifastsætte obligationer behæftet med 

kreditrisiko. Det første led i ligningen )())(exp( 2dtTrF  kan tolkes som et udtryk for 

konkursrisikoen. )( 2d er i den risikoneutrale verden et udtryk for sandsynligheden for, at A(T) ≥ 

F, så )( 2dF er den forventede værdi af obligationen på tidspunkt T givet at obligationsholder får 0 

retur, hvis A(T) ≤ F. Hele leddet er derfor prisen på en obligation, der har en recovery-rate på 0 ved 

konkurs. Dette gælder ikke kun i den risikoneutrale verden, men er gældende uanset 

risikopræferencer, da )( 2d i en verden, der ikke er risikoneutral, er et udtryk for sandsynligheden 
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for A(T) ≥ F plus risikopræmien. Man kan derfor som nævnt ovenfor betragte denne del af 

ligningen som prisen på konkursrisikoen. 

Det andet led, )()( 1dtA  , kan betragtes som recovery-risikoen. )( 1d er recovery-raten ganget 

med sandsynligheden for, at obligationsudsteder går konkurs i den risikoneutrale verden. Det vil 

sige, at det andet led kan tolkes som den forventede værdi af recovery prisen. Grunden til, at 

værdien af aktiverne ikke fremdiskonteres til tidspunkt T for derefter at tilbagediskonteres til 

tidspunkt t, er, at i den risikoneutrale verden vil både fremdiskonteringsrenten og 

tilbagediskonteringsrenten være den risikofrie rente, så disse to vil udligne hinanden. I en verden, 

hvor markedets risikopræferencer er anderledes, vil disse to renter ikke nødvendigvis være 

identiske. Denne forskel ligger implicit i )( 1d , hvilket betyder, at så længe man fokuserer på 

hele det andet led, er tolkningen uafhængig af risikopræferencer.  Så derfor kan leddet tolkes som et 

udtryk for recovery-risikoen.  

Mertons model er en simpel model til at værdifastsætte kreditobligationer, i praksis er den dog 

meget begrænset, hvilket skyldes flere ting: 

 Den meget forsimplede kapital struktur er urealistisk, og der bliver ikke taget hensyn til 

placering i konkursordenen mv. 

 Modellen tillader kun konkurs på tidspunkt T, og det er derfor ikke muligt at betragte en 

kapitalstruktur med obligationer med forskellig løbetid. 

 Der tages ikke hensyn til omkostninger i forbindelse med konkurs. 

 Modellen antager, at alle virksomhedens udestående obligationer er nulkuponer. 

 I praksis er det vanskeligt at få oplyst værdien af fremmedkapitalen i en virksomhed, da 

regnskaber typisk kun bliver udgivet halvårligt eller kvartalsvis. 

 Antagelsen om, at aktiverne følger en lognormalfordeling, er forsimplet 

En måde at illustrere problemerne på er at se på, hvordan kreditspændet, som kan regnes implicit i 

modellen, udvikler sig, hvis man ændrer på løbetiden. 

For at udlede kreditspændet betragter man værdien på nul-kupon obligationen på tidspunkt t og D(t) 

som hovedstolen tilbagediskonteret med den risikofrie rente plus kreditspændet (s): 
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      (3.1.6.) 

Ved at indsætte ligning 3.1.5. i ovenstående fås en ligning for kreditspændet. 

Den nedenstående graf viser sammenhængen mellem løbetid og kreditspændet, regnet med en 

volatilitet på 20 % og en risikofri rente på 5 %. 

 

Grafen illustrerer obligationsløbetidens påvirkning på det årlige spænd målt i basispunkter. Figuren 

tager udgangspunkt i de tre følgende scenarier: 

1. Virksomhedens aktiver er på 99, mens hovedstolen på gælden er på 100. Det vil sige, at 

aktivernes samlede værdi er mindre end hovedstolen på gælden, så hvis gælden forfaldt nu, 

ville virksomheden være insolvent.  Derfor går S imod uendelige, når T-t går imod 0. Ved 

længere løbetider øges sandsynligheden for, at aktivernes værdi er over de 100 inden 

forfaldstidspunktet, både på grund af volatiliteten og på grund af at aktiverne har et forventet 

positivt afkast10. Resultatet af dette er, at spændet falder med løbetiden. 

2. Eftersom A(t) er 120, mens hovedstolen er på 100, vil det ikke være noget problem for 

virksomheden, hvis hovedstolen forfaldt med det samme, hvorfor s går imod 0, når T-t går 

imod 0. Efterhånden som løbetiden øges, stiger kreditspændet, da volatiliteten på aktiverne 

                                                 
 
10

 I det risikoneutrale univers vil dette være r . 

0

50

100

150

0 5 10 15 20

K
re

d
it

sp
æ

n
d

e
t 

i b
p

 (
S)

Løbetid (T-t)

Figur 3.1.2: Sammenhæng mellem løbetid 
og Kreditspænd

A(t) = 99   ; F = 100
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Kilde: Egen tilvirkning, eksemplerne er taget fra O’Kane, 2004, s 40.
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øger sandsynlighed for insolvens, så længe aktivernes værdi er tæt på hovedstolen. Spændet 

begynder at falde, når løbetiden er over 1,5 år, årsagen til dette er, at aktivernes forventede 

stigning mindsker sandsynligheden for, at disse falder til en værdi under gældens hovedstol. 

Jo længere løbetiden er, des mere vægter dette frem, og jo mindre vægter volatiliteten i 

spændet. Dette gør at kreditrisikoen falder når løbetiden øges. 

3. Her er A(t) på 140, hvilket gør, at spændet har samme overordnede struktur som den i 

eksempel 2. Denne gang er kreditrisikoen bare endnu lavere, da forskellen mellem værdien 

på aktiverne og den nominelle værdi er større. Dette gør, at kurven flader mere ud. 

Den struktur, der ses i figur 3.1.2., viser en klar tendens, til at kreditspændet falder som løbetiden 

stiger, og grunden til det er, som nævnt ovenfor, at aktiverne har en forventet positiv vækst, og at 

den nominelle værdi på gælden er konstant. Problemet her er, at der i den virkelige verden ikke er 

nogen, garanti for at virksomheden ikke går ud og øger sin gældssætning yderligere, hvilket vil 

gøre, at vil F stige
11

 , og dermed ville kreditspændet stige. 

Samtidig antager Mertons model, at aktiverne følger en lognormalfordeling, denne antagelse holder 

desværre ikke helt i virkeligheden, da man tit ser, at aktiekurser springer i værdi, når der kommer ny 

information til markedet. Dette betyder, at selv ved en meget kort løbetid vil der være en 

sandsynlighed for, at aktivernes værdi ændrer sig markant, hvorfor mønstret på grafen vil ændre sig. 

Senere i specialet vil aktiespring og hvilken betydning det har for kreditrisiko blive uddybet. 

Lelands model fra 1994 tager hensyn til, at en virksomhed kan øge sin gearing. Modellen antager, at 

en virksomhed vil prøve at opnå den optimale kapitalstruktur ud fra hvilke skatter renter osv., 

virksomheden er underlagt. I 2006 udvidede Leland modellen til at indeholde spring i aktiverne, og 

i denne model kommer der en helt anden kreditspænd-struktur, hvor spændet ikke går imod nul og 

er stigende i forhold til løbetiden (Leland, 2006). Hvilket viser, at antagelserne bagved Mertons 

model har stor betydning, hvorfor resultater herfra skal tolkes med omhu. 

Mertons model har dog nogle styrker, hvor de største er, at både fallitsandsynligheden og recovery-

raten bliver indregnet endogent i modellen.  

                                                 
11

 Da modellen antager, at al gælden har samme løbetid, antages der også her, at det nye lån optages med løbetiden 
T-t. 
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Fallitsandsynligheden kommer kun til udtryk eksplicit i modellen, så længe man antager, man 

befinder sig i det risikoneutrale univers. Her svarer den som tidligere nævnt til )(1 2d . Dette 

betyder dog ikke, at fallitsandsynligheden ikke bliver indregnet i modellen, hvis markedet ikke er 

risikoneutralt. Man kan bare ikke isolere den, da udtrykket )(1 2d  både udtrykker 

fallitsandsynligheden og markedets risikopræferencer. 

Recovery-raten vil på tidspunkt T være lig med ,
)(

F

TA
 givet at obligationsudsteder går konkurs. 

Som tidligere nævnt er )()( 1dtA  et udtryk for nutidsværdien af den forventede recovery-pris, og 

)())(exp( 2dtTrF  er et udtryk for nutidsværdien af forventningen til hovedstolen, hvor denne 

er lig nul, hvis A(T) < F. Da )( 2d  som nævnt er sandsynligheden
12

 for, at aktivernes værdi på 

tidspunkt T er større end den nominelle værdi, må )( 2d være sandsynligheden for, at aktivernes 

værdi er lavere end hovedstolen. Dermed må )())(exp( 2dtTrF   være et udtryk for 

forventningen til hovedstolen, hvor denne er lig nul, hvis A(T) ≥ F, hvorfor den forventede 

recovery-rate må være: 

.
)())(exp(

)()(

2

1

dtTrF

dtA
R






    (3.1.7)

 

Så dét, at både fallitsandsynligheden og recovery-raten indregnes endogent i modellen, er en klar 

styrke ved Mertons model og de strukturelle modeller generelt.  Dette gør, at modellen har en rigtig 

god forklaringsevne, og forståelsen af denne model er vigtig for at kunne modellere, hvilke 

variabler der kan have betydning for, om konkurs indtræffer. Dette vil bruges fremadrettet i 

specialets analyse. En anden måde at værdifastsætte kredit på, er ved hjælp af en intensitetsbaseret 

model, en sådan vil blive gennemgået i afsnit 3.2. 

3.2. En intensitetsbaseret model af Jarrow, Turnbull og Lando
13

 

Hvor de strukturelle modeller forsøger at forklare alle dele af kreditrisiko i en samlet model, 

begrænser de intensitetsbaserede modeller sig og fokuserer kun på en del af problemstillingen, 

hvorfor den engelske betegnelse for dette er reduced form models. En intensitetsbaseret model giver 

ingen fundamental årsag til kredithændelsen, men forsøger i stedet at fokusere på, hvornår et 

                                                 
12

 Selvfølgelig i den risikoneutrale verden 
13

 Det følgende afsnit bygger på O’Kanes (2008 kap 3.) udledning af Jarrow og Turnbulls model. 
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eventuelt fallittidspunkt indtræffer: Dette gøres ved at modellere fallittidspunktet som den første 

hændelse i en poissonproces. 

Den model, som i det nedenstående afsnit vil blive gennemgået, er udviklet af Jarrow og Turnbull 

og videreudviklet af Lando. JTs originale model modellerer kredithændelsen som den første 

hændelse i en homogen poissonproces. Lando udvider modellen således, at hændelsen bliver 

betragtet som den første hændelse i en ikke-homogen poissonproces. Det vil sige, at Lando udvider 

modellen således, at intensiteten bliver stokastisk, dette bliver uddybet senere.  

Der er to centrale variable i denne model, som regnes eksogent, disse er recovery-raten og hazard 

raten. Hazard raten kan betragtes som fallitsandsynligheden i en risikoneutral verden, givet at fallit 

ikke er indtrådt tidligere.  

For at forklare modellen er det nemmest at starte med at betragte en risikofyldt nulkupon-obligation 

med løbetid T. Obligationen har en recovery-rate på 0 og en hovedstol på 1. Det vil sige, at ved 

udløb udbetaler obligationen 1, medmindre der er indtruffet en kreditbegivenhed i løbetiden. Betegn 

K som det tidspunkt, hvor kreditbegivenheden indtræffer. Så er pengestrømmene på tidspunkt T 

som følger: 










TK hvis 0

TK hvis 1
 

Værdien for den tilsvarende risikofrie obligation G(0,T) vil være 1 tilbagediskonteret til tidspunkt 0, 

og hvis renten er kontinuerlig, kan dette skrives som: 

 (   )   *    ( ∫  ( )  )
 

 
+.    (3.2.1.) 

Hvor r er den risikofrie rente. 

I værdifastsættelsen af den risikofyldte obligation er det ikke relevant, præcis hvornår 

obligationsudsteder går konkurs, men bare om virksomheden gør det, inden obligationen udløber. 

Der antages at, man befinde sig i et risikoneutralt univers, hvormed nedenstående formel kan 

anvendes: 

 (   )   *    ( ∫  ( )  )
 

 
+     .    (3.2.2.) 
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For at uddybe denne formel til noget mere detaljeret er der brug for at definere en model for fallit-

tidspunktet, også kaldet ”The hazard rate model”.  

Modellen definerer hazard raten som  ( ) 

       
 

  
  (      |   )   ( )   (3.2.3.) 

Så  ( )*dt er sandsynligheden for, at en konkurs indtræffer fra tidspunkt t og så en periode frem, 

givet at konkursen ikke allerede har indfundet sig. En konsekvens af at anvende denne model vil 

være, at konkurs altid vil opstå som en overraskelse, hvilket ikke altid var tilfældet i Mertons 

model. Dette vil specialet komme nærmere ind på lidt senere.  

Hvis man deler løbetiden på den risikofyldte obligation op i N perioder med intervallængden dt = 

T/N må sandsynligheden for, at K>T, være:  

(   (  )  )(   (   ))     (   ( )  ) 

givet at hazard raten er deterministisk.  Hvis man lader     , får man 

  (   )     ( ∫  ( )  )
 

 
)     (3.2.4.) 

Indtil videre er det antaget, at hazard raten er deterministisk, hvilket bevirker, at der ikke tages 

hensyn til, at hazard raten også har en varians. Efterhånden som markedet modtager flere 

informationer, vil hazard raten tilpasse sig disse, hvorfor en antagelse om, at hazard raten er 

stokastisk, virker mere korrekt. Det betyder, at modellen tager hensyn til to tilfældige kilder - 

hazard raten og konkurstidspunktet, hvilket vil sige, at modellen er dobbelt-stokastisk.  Denne form 

for poisson-proces betegnes som en cox proces, som Lando (1998) var den første til at introducere 

til kreditmodellering.  I et forsøg på at få en mere simpel og anvendelig formel antages der i denne 

model uafhængighed imellem renten og hazard raten. Dette er nok ikke helt realistisk, da man må 

gå ud fra, at den systematiske del af hazard raten må havde nogen korrelation med renten, men ikke 

desto mindre kan det vises, at denne korrelation har ringe betydning for værdifastsættelse af 

kreditrisiko (O‟Kane. 2008, side 49 til 51)  

Hvis man vender tilbage til formel 3.2,2., som udtrykker værdien af en risikofyldt obligation 

således: 



32 
 

 (   )   [    ( ∫  ( )  )
 

 

]      

Ved hjælp af formel 3.2.4. fås 
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TK dttEE   

Bemærk, at det er forventningerne, der udregnes, hvorfor det ikke giver problemer at benytte 

ligning 3.2.4., selvom hazard raten nu er stokastisk.  Da der er antaget uafhængighed mellem 

variablerne, kan man substituere tilbage således: 
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    (3.2.5.) 
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Formel 3.2.5. vil kunne bruges til at værdifastsætte en risikofyldt nulkuponobligation med ingen 

forventet recovery-rate i et risikoneutralt univers. For at kunne værdifastsætte en CDS-kontrakt 

senere i specialet er det nødvendigt at kunne værdifastsætte et kreditderivat. Derivatet har en løbetid 

på T og en udbetaling på 1, hvis der indtræder en kreditbegivenhed. Udbetalingen finder sted på 

tidspunkt K, hvis K > T, vil udbetalingen være 0.  Udfordringen ved denne type instrument er, at 

man ikke ved, hvornår udbetalingen vil falde, og dermed heller ikke, hvor langt tilbage denne skal 

tilbagediskonteres. Dette kan udtrykkes således: 
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dttrETD 
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    (3.2.6.) 

hvor  
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Bemærk, at beløbet ikke tilbagediskonteres fra tidspunkt T, men i stedet fra konkurstidspunktet K. 

Dette betyder i praksis, at formel 3.2.6. er svær at anvende, da man som sagt ikke kender K. Men 

formlen kan omskrives, så den er mere anvendelig. Hvis man forestiller sig, at det er kendt at den 

underliggende virksomhed vil gå konkurs i perioden k til k + dt, så vil kreditinstrumentet havde en 

værdi på tidspunkt 0 på  













 

k

dttr
0

)(exp . Hvis man tager denne formel ganget med 

sandsynligheden for konkurs i det risikoneutrale univers i perioden λ(t = k)dt, fås værdien for et 

instrument, som kun får 1 udbetalt, hvis det underliggende firma går konkurs i perioden og 0 

udbetalt ellers. Givet, at der ikke indtræder en kreditbegivenhed inden.  
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Hvis man fjerner betingelsen om K>k, får man: 
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Prisen for et instrument, som får 1 udbetalt, hvis den underliggende virksomhed går konkurs fra 

tidspunkt 0 til T D(0,T), må derfor være summen af prisen på alle ).,(0 dtkkD   Hvis man lader dt 

gå imod 0, kan dette udtrykkes som: 

  (3.2.7.)
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Det er nemt at se, at det første led 
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 Det, der gør formel 3.2.5. og 3.2.7 attraktive, er, at man nu nemt kan værdifastsætte både derivatet 

og den risikable obligation, bare man har kendskab til strukturen bag Q og G - altså strukturen for 

den risikofrie rente og hazard raten. Samtidig er det relativt nemt at tilføje recovery-raten i formlen. 

Den netop udledte model giver et godt billede af, hvordan man kan modellere kreditrisiko. I næste 

kapitel vil denne model blive udvidet til at værdifastsætte CDS-kontrakter. 

Hvis man sammenligner denne intensitetsbaserede model med Mertons strukturelle model, er der en 

række fordele ved JTs model. I det foregående afsnit sås figur 3.2.1, der illustrerede strukturen på 

kreditspændet ifølge Mertons model.   

I Mertons model vil sandsynligheden for, at en virksomhed, hvor aktiverne har en lavere værdi end 

hovedstolen på tidspunkt T- dt, går konkurs, gå imod 100 %, når dt går imod 0. Dermed vil spændet 

gå imod uendelig, og det samme problem opstår for virksomheder, hvor aktiverne har en højere 

værdi end hovedstolen til tidspunkt T – dt, hvor spændet går mod 0. Så lader man dt gå imod nul, 

kan man med sikkerhed sige, om der vil være en konkurs i det næste tidsinterval dt.  I 

virkelighedens verden er dette ikke tilfældet, da markedet prissætter en vis sandsynlighed for et 

spring i aktiverne.   
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I Jarrow og Turnbulls model vil der altid være en mulighed for en konkurs, da modellen modellerer 

det således, at konkurs altid vil komme som en overraskelse. Eftersom hazard raten modelleres 

eksogent i modellen, er der intet, der forhindrer, at denne også tager hensyn til spring. JT-modellen 

er generelt meget mere fleksibel end Mertons model og giver derfor mulighed for at tage hensyn til 

mange flere ting, hvilket der her vurderes at være den største styrke ved de intensitetsbaserede 

modeller.  Det, at de intensitetsbaserede modeller ikke fortæller noget om grunden til konkurs eller 

recovery-raten, gør dem meget mere fleksible, end de strukturelle modeller typisk er. Omvendt er 

det også det, der er deres største ulempe, da de reelt ikke viser, hvorfor begivenheden indtræffer, 

men bare modellerer sandsynligheden herfor.   

Det skal dog nævnes, at de to typer modeller ikke nødvendigvis udelukker hinanden, men vil kunne 

bruges i et samspil. Typisk vil man i en intensitetsbaseret model bruge nogle variable, som f.eks. 

kreditspænd, og man kan også til dels bruge ratings til at udlede hazard raten til modellen. Men der 

er ikke noget til hinder for, at man bruger Mertons model eller en anden strukturel model til dette. I 

de strukturelle modeller er det en fordel, at de sandsynligheder man kan udlede fra Mertons model 

allerede vil tage hensyn til risikopræferencerne i markedet, hvorfor det ikke skaber problemer, at 

den risikofrie rente benyttes i intensitetsmodellen.  

Det er umuligt at sige, om de strukturelle eller de intensitetsbaserede modeller er bedst, da de tit 

anvendes til forskellige formål og dermed har forskellige fordele og ulemper. Dog kan det siges, at 

lige præcis Mertons model har mange antagelser, der gør den lidt for simpel til at fastsætte 

kreditspændet. Men der findes mange andre strukturelle modeller, der bygger videre på Mertons 

model, som har færre antagelser, og som dermed er mere anvendelige. 

Der er nu blevet gennemgåede to modeller til, at værdifastsætte kredit. Hvis man betragter 

kreditspændet som et ”rent” udtryk for kredit, kan både Merton- og JT-modellen anvendes til at 

fastsætte kreditspændet. Modellerne kan yderligere anvendes til at udregne CDS-spændet som 

specialet kommer ind på i det følgende kapitel.  

3.3. Delkonklusion 

I dette kapitel er forskellen imellem intensitetsbaserede modeller og strukturelle modeller blevet 

belyst. Hvor de strukturelle modeller forsøger at forklare ”hele” sammenhængen, nøjes de 

intensitetsbaserede modeller med at fokusere på en del af problemet. Kapitlet er endvidere gået i 

dybden med to meget forskellige modeller til modellering af kredit.  
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Mertons model, som er en strukturel model, var den første model til værdifastsættelse af 

kreditobligationer. Modellen antager, at obligationsudsteder har en meget simpel kapitalstruktur, 

hvor værdien af fremmedkapitalen består udelukkende af nulkupon-obligationer med løbetiden T. 

Denne kapitalstruktur gør, at Merton kan antage, at obligationsudsteder kun kan gå konkurs på 

tidspunkt T, da det er her, at hele gælden står til forfald. Mertons terminologi er, at hvis den 

samlede værdi af aktiverne er højere end hovedstolen af gælden på indfrielsestidspunktet, vil 

selskabet kunne indfri sin gæld, hvorimod hvis aktivernes værdi er lavere end hovedstolen, så vil 

selskabet gå konkurs.  

Modellen er meget intuitiv, men desværre giver de mange antagelser nogle begrænsninger. 

Antagelserne omkring den meget simple kapitalstruktur, at konkurs kun kan indtræffe på ét 

tidspunkt, og at aktivernes bevægelser følger en lognormalfordeling, gør modellen svær at anvende 

i praksis. Ikke desto mindre giver modellen en god forståelse for, hvilket variable der har 

indflydelse på en konkurs. 

JTs model tager et helt andet udgangspunkt end Mertons model. Her fokuseres ikke på, hvorfor den 

underliggende virksomhed går konkurs, men i stedet forsøger modellen at opstille en model, der ud 

fra nogle udefrakommende sandsynligheder kan værdifastsætte forskellige instrumenter. Dette 

gøres ved at betragte konkurs som den første hændelse i en poisson-proces. En fordel ved denne 

model er, at den uden større problemer kan modellere bevægelser som spring ind i modellen, mens 

en ulempe er, at den ikke fortæller noget om, hvorfor virksomheden går fallit.  
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4. Credit default swaps 

Tidligere i specialet er credit default swap-kontrakten (CDS-kontrakten) kort blevet nævnt. I dette 

kapitel vil fokus være at gennemgå CDS-kontrakten mere detaljeret.  Først gennemgås de 

kontraktmæssige egenskaber ved CDS-kontrakten. Derefter bygges der videre på modellen af 

Jarrow og Turnbull fra det foregående kapitel således, at den kan anvendes til at værdifastsætte en 

CDS-kontrakt. Til sidst sammenlignes CDS-spændet med kreditspændet fra Kapitel 2. Grunden til 

dette er, at de to spænd
14

 er meget sammenlignelige, hvorfor det giver god mening at fokusere på 

forskellene, da det øger forståelsen af CDS-kontraktens karakteristika, samtidig med at nogle af 

forskellene bliver anvendt senere i analysen. 

4.1. CDS-kontrakten opbygning 

Credit default swap kontrakten er det mest likvide kreditderivat i marked. I år 2006 udgjorde den 

32,9 % af det samlede marked for kreditderivater (O´Kane, 2008). CDS-kontrakten er ligeledes det 

mest simple kreditderivat, hvorfor andre mere komplekse derivater ofte er konstrueret af CDS-

kontrakter. Man kan betragte dem som en form for byggesten i markedet for kredit. 

En CDS-kontrakt indgås imellem to parter, hvor den ene part køber beskyttelse mod en konkurs 

eller anden kreditbegivenhed på en eller flere på forhånd aftalte referenceenheder. Køber af 

beskyttelse, fremadrettet omtalt køber, går altså kort i kreditrisiko, hvorved køber hedger sin 

eksponering mod kredit. Den anden part, sælger, modtager løbende betaling fra køber, imod at 

sælger betaler et på forhånd aftalt beløb
15

 i tilfælde af, at en kreditbegivenhed indtræffer. Så sælger 

ligger langt i kreditrisiko og øger dermed sin eksponering mod kredit.  

En CDS-kontrakt kan betragtes som to separate ben, et beskyttelsesben og et præmieben. 

Præmiebenet består udelukkende af betalinger fra køber til sælger, hvor disse betalinger ophører 

ved udløb af kontrakten, eller hvis der indtræffer en kreditbegivenhed inden kontraktens udløb. 

Betalingerne falder typisk hver tredje måned i kontraktens løbetid, og den årlige betaling betegnes 

CDS-spændet.  

                                                 
14

 CDS-spændet er reelt ikke et spænd, men bare en præmiebetaling. 
15

 Det er ikke nødvendigvis et fast beløb, der aftales, typisk vil det svare til kurs pari minus recovery prisen, det 
kommer specialet mere ind på under afregningsform. 
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Hvis der indtræffer en kreditbegivenhed i kontraktens løbetid, udløses beskyttelsesbenet, som består 

af en betaling fra sælger til køber. Denne betaling vil typisk svare til kurs pari minus recovery 

prisen
16

 på forpligtelsen.  

Så køber, går kort i præmiebenet og langt i beskyttelsesbenet, hvilket gør, at han samlet set har en 

negativ eksponering mod kreditrisiko. Sælger går derimod langt i præmiebenet og kort i 

beskyttelsesbenet, så han modtager spændet for at eksponere sig mod kreditrisiko. En CDS-kontrakt 

indgås således, at prisen på indgåelsestidspunktet er nul
17

. Dette gøres ved at fastsætte CDS-

spændet således, at nutidsværdien af præmiebenet er lig med nutidsværdien af beskyttelsesbenet.   

CDS-kontrakter handles over-the-counter (OTC), hvilken vil sige, at de to parter i swap „en ikke 

involverer en mellemmand, men handler direkte med hinanden.  Dette betyder, at parterne selv kan 

bestemme, hvordan kontrakten skal udformes, som regel er det dog en standardiseret kontrakt.  

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) har udformet nogle standardkontrakter, og 

det er typisk disse, der benyttes i markedet (O‟Kane, 2008).  Denne kontrakt vil typisk specificere 

følgende indhold (ISDA 2003): 

 Reference enhed(er) 

 Reference forpligtelse(er) 

 Kontraktens løbetid 

 Definition på en kredit begivenhed 

 Afregningsmetode 

Disse vil kort blive beskrevet hver for sig i det følgende. 

Referenceenhed: 

En referenceenhed er den enhed, som udløser CDS-kontrakten.  Det vil sige, at hvis en 

kreditbegivenhed indtræffer på referenceenheden, betyder det, at sælger skal afregne med køber, og 

CDS-kontrakten ophører.  Referenceenheden vil typisk være en virksomhed eller et land. Der er 

ikke noget der forhindrer, at der er flere referenceenheder tilknyttet en CDS-kontrakt. Ved indgåelse 

af en kontrakt skal denne indeholde minimum en referenceenhed. 

                                                 
16

 Recovery-prisen svarer til kurs pari gange recovery-raten. 
17

 Efter den finansielle krise er det blevet mere normalt, at spændet holdes fast på en serie, hvormed kontrakten ikke 
indgås til prisen 0. 
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Referenceforpligtelse: 

Referenceforpligtelse definerer, hvilke forpligtelser, en eventuel kredithændelse er relateret til. 

Dette kunne eksempelvis være en enkelt referenceobligation, men det mest almindelige er at 

kredithændelsen er relateret til flere lån eller obligationer. Skulle der forekomme en kredithændelse, 

før CDS-kontraktens udløber, vil den involverede sælger afregne kontrakten med den involverede 

køber. Afregningen vil som oftest betyde forskellen mellem kurs pari og prisen på den pågældende 

referenceforpligtelse, det vil sige recovery prisen minus den nominelle værdi.  

Kredithændelsen: 

Kredithændelsen er det juridiske ord for den begivenhed, der udløser beskyttelsesbenet af 

kontrakten, og de juridiske rammer for dette er udstukket af ISDA. Kreditbegivenhed opdeles i 

”hårde” og ”bløde” begivenheder.  Nedenfor kan se de mest almindelige kreditbegivenheder. 

 

De ”hårde” kreditbegivenheder er de begivenheder, hvor hele gælden fra referenceenheden 

forfalder, disse falder under den tidligere definition fra Moody‟s som blev omtalt i kapitel 2. 

Restrukturering er den eneste bløde kreditbegivenhed. Her omlægger virksomheden sin gæld 

således, at kreditor er dårligere stillet, end han var forinden omlæggelsen. Men aktiverne vil stadig 

blive handlet i markedet, da gælden ikke forfalder. Forpligtelser med lang løbetid har en tendens til 

at falde mere i værdi end dem med kort løbetid efter en restrukturering af gælden (O‟Kane, 2008). 

 

Tabel 4.1.2.

Kreditbegivenhed Hård eller blød Beskrivelse

Bankerot Hård Referenceenheden bliver insolvent og 

er ikke i stand til at indfri sit 

udestående.

Manglende betaling Hård Referenceenheden betaler ikke 

rettidigt, der tages  hensyn til små 

forsinkelser og administrative fejl.

Acceleration af forpligtelser Hård Referenceenhedens forpligtelser 

forfalder før tid som følge af 

misligholdelse af kontrakten eller 

andet.

Fornægtelse/afvisning Hård Referenceenheden nægter at betale 

eller afviser rigtigheden af kravet

Restrukturering Blød Referenceenheden omlægger sin gæld, 

således at kreditor står dårligere stillet.

Kilde: O'Kane, 2008
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Afregningsform: 

Skulle en kredithændelse forekomme, forefindes 3 forskellige måder at afregne CDS på. Disse er 

fysisk, kontant eller på forhånd aftalt fast andel. Den pågældende afregningsform aftales ved 

indgåelsen af CDS-kontrakten. Ifølge BBA (2006) er den mest anvendelige afregningsform for 

kreditderivater den fysiske afregningsform, denne afregningsform dækker 73 % af markedet for 

CDS-kontrakter.  Derefter kommer kontant afregning med 24 % hvorimod afregning med 

udbetaling på forhånd 3 % næsten ikke anvendes.  

Fysisk afregning betyder, at den involverede køber leverer referenceforpligtelserne udstedt af den 

pågældende referenceenhed med en pålydende værdi, som stemmer overens med det forsikrede 

beløb. For disse forpligtelser modtager køber kurs pari i kontanter. Oftest forefindes der flere 

forpligtelser, som den involverede køber kan vælge at levere for at opfylde de aftalte 

kontraktmæssige forpligtelser i CDS-kontrakten.  

Som nævnt tidligere er der ved fysisk afregning typisk flere leveranceforpligtelser. Det betyder, at 

køber frit kan vælge hvilken obligation
18

 han vil levere. Fordelen ved at definere en kurv af 

leverance obligationer er, at man kan benytte en standardkontrakt til at hedge flere positioner. 

Dermed fjernes behovet for individuelle kontrakter for de enkelte papirer, og dermed stiger 

likviditet på CDS kontrakten (O‟Kane, 2008).   

Når der er flere leveranceforpligtelser, betyder det, at køber frit kan vælge, hvilken obligation han 

vil aflevere til sælger. Køber kan drage nytte af dette ved at levere den forpligtelse med den laveste 

værdi på markedet. Det vil sige, at køber reelt er langt en cheapest-to-deliver option (CTD-option), 

hvilket naturligvis skal indregnes i CDS-spændet, da sælger ikke vil indgå en sådan kontrakt uden 

en vis kompensation. 

Optionen vil kun have værdi på afregningstidspunktet, hvis der er forskel i priserne mellem 

leveranceobligationerne. Dette vil typisk kun forekomme efter en ”blød” kreditbegivenhed, hvor, 

som nævnt tidligere, obligationer med lang løbetid falder mere i værdi end dem med kort løbetid. 

Dette blev tydeligt da det amerikanske forsikringsselskab Conseco, inc. i september 2000 omlagde 

deres gæld. Dette udløste beskyttelsesbenet på kontrakter med Conseco, inc. som referenceenhed. 

På grund af omlægningen handledes de obligationer med lang løbetid væsentligt billigere end dem 

                                                 
18

 Eller anden forpligtelse. 
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med kort løbetid, hvilket gjorde, at køber kunne levere en billigere obligation end den, køber 

egentligt afdækkede med CDS-kontrakten, og på den måde profitere på omlægningen (O‟Kane, 

2008).  

Som en konsekvens af dette indførte man i USA en restruktureringsklausul kaldet modified 

restructuring i CDS-kontrakterne i maj 2001 (O‟Kane, 2008). Denne begrænsede løbetiden på 

leverbare obligationer efter en restrukturering i et forsøg på at mindske værdien af CTD-optionen. I 

Europa indførte man en modified modified restructuring klausul, som tillod et lidt større udvalg af 

leverbare forpligtelser end den amerikanske. 

Ved kontant afregning modtager køber et beløb svarende til den pålydende værdi på 

referenceforpligtelsen minus recovery-prisen. Referenceforpligtelsen bliver aftalt ved 

kontraktindgåelse og er en enkelt udspecificeret obligation eller lån udstedt af referenceenhed 

(O‟Kane, 2008).  

Det totale udestående af kontrakter med kontantafregning var som nævnt tidligere på 24 % i 2006, 

og dette skal ses i forhold til kun 11 % i 2004 (BBA, 2004). Så denne afregningsform ser ud til at 

være i kraftig vækst, men desværre har det ikke været muligt at finde nyere data, der kan af- eller 

bekræfte dette. Grunden til denne vækst kunne eventuelt være, at der kun er én 

referenceforpligtelse, hvilket gør, at man kommer helt uden om problematikken med CTD-optionen 

samtidig med, at man stadig får afdækning for de øvrige forpligtelser, som referenceenheden har 

udstedt. 

Afregning med en på forhånd aftalt pris er meget sjælden, på trods af den klare fordel, at CDS-

kontrakten er meget nemmere at prissætte, da man ikke behøver at lave antagelser omkring 

recovery-rate osv. Ulempen er, at en hedge foretaget med en CDS af denne type ikke vil afdække et 

tab lige så godt som en CDS med enten fysisk eller kontant afregning. Det på forhånd aftalte beløb 

kan afvige meget fra det egentlige tab, hvilket eksponerer både køber og sælger for en unødig ekstra 

risiko.  

Teoretisk set er værdien af beskyttelse tæt på identisk med kontant og fysisk afregning. Der er dog 

forskel i værdien på CTD-optionen, hvor der for kontant afregning kun er én referenceforpligtelse. I 

praksis foretrækker dealere kontant afregning, da det mindsker administration forbundet med 

afregningen (Anson, 2004). Ligeledes ses en anden fordel ved kontant afregning, da den 
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involverede køber af beskyttelse helt undgår at skulle investere i obligationer i tilfælde af, at han 

ikke allerede ejer dem. Ved fysisk afregning kan det forekomme, at den udestående mængde af 

CDS-kontrakter overstiger den cirkulerende mængde af leveranceforpligtelser. I tilfælde af, at den 

involverede køber ikke kan levere obligationer som aftalt i henhold til kontraktforpligtelserne, er 

den involverede sælger af beskyttelse ikke længere forpligtet til at tilbagebetale til køber. I mange 

nyere kontrakter er der derfor indført i kontrakten, at i tilfælde af, at det ikke er muligt at afregne 

fysisk, kan man afregne kontant (O‟Kane, 2008). 

Tidligere blev det nævnt, at andelen af kontrakter med kontant afregning er steget fra 11% i 2004 til 

24% i 2006. En forklaring på dette, ud over forklaringen med CTD-optionen, kunne være at 

markedet er blevet mere opmærksomt på problemstillingen omkring den udestående mængde af 

obligationer i forhold til udestående antal CDS-kontrakter. Markedet for CDS er som vist i kapitel 2 

i figur 2.2.1. steget voldsomt fra 2004 til 2006, hvilket kan have gjort, at flere investorer er blevet 

bekymrede for problemer med kontrakter med fysisk afregning. 

Man må formode, at prisen på referenceobligationerne stiger, hvis der pludselig kommer en meget 

stor efterspørgsel på disse som følge af, at en stor mængde CDS-kontrakter skal afregnes. Dette vil 

betyde, at prisen på den konkursramte obligation reelt er overvurderet, hvorfor CDS køber reelt ikke 

får det beløb, han ellers ville have fået.   

Den fysiske afregning er den mest anvendte, fordi modparten ikke ønsker de problemstillinger, der 

er ved fastlæggelse af markedsværdien for kontraktforpligtelserne efter en eventuel kredithændelse 

(Anson, 2004). Endvidere har den involverede sælger mulighed for ved fysisk afregning at deltage i 

de pågældende forhandlinger med udsteders administratorer, som kan have indflydelse på udfaldet 

af en kredithændelse for obligationsinvestorerne (O‟Kane, 2008). 

4.2. Modpartsrisiko 

Når man betragter risikoen ved en swap-kontrakt, bliver man nødt til også at indregne 

modpartsrisikoen, det vil sige risikoen for, at den anden part i swap-kontrakten ikke er i stand til at 

håndhæve sine forpligtelser. Det samme gør sig gældende i en CDS-kontrakt: Køber bærer en 

risiko, hvis der indtræffer en kreditbegivenhed for referenceenhed, samtidig med at sælger går 

konkurs. Det vil sige, at for køber er korrelationen mellem referenceenheden og sælger afgørende 

for, hvad han vil betale for beskyttelsen. For sælger handler det om, at køber er i stand til at betale 

CDS-spændet, så set fra købers synsvinkel skal CDS-spændet hæves, så det svarer til den ekstra 
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risiko han påtager sig i forhold til køber. Modpartsrisiko er et stort emne for alle typer OTC-

derivater, specielt i kølvandet på den finansielle krise, det er dog ikke fokus i denne opgave, hvorfor 

der ikke vil blive gået mere i dybden med dette. 

En CDS-kontrakt er en aftale mellem to parter. I tilfælde af, at den ene part ønsker at komme ud af 

kontrakten, kan det foregå ved, at denne sælger sin kontraktforpligtelse videre til en tredjepart, som 

overtager kontraktforpligtelserne over for den anden part af CDS-kontrakten. Dette kræver dog, at 

anden part i kontrakten indvilger i dette, hvorfor det i praksis tit er besværligt. Derfor gør man 

typisk det, at man i stedet tegner en ny CDS-kontrakt, hvor man rent risikomæssigt ligger modsat. 

Så hvis køber ønsker at ophæve sin kontrakt med sælger, kan denne gå ud i markedet og tegne en ny 

kontrakt med en tredjepart, men denne gang som beskyttelses sælger. Hvis der så indtræffer en 

kreditbegivenhed for referenceenheden, vil køber modtage et beløb fra sælger som han så skal 

betale videre til tredjepart, hvorfor køber har udlignet sin korte position i kredit. Samtidig vil køber 

modtage en betaling fra tredjepart svarende til CDS-spændet. Der er dog ingen garanti for, at CDS-

spændet ikke har ændret sig, hvis kreditværdigheden på referenceenheden er ændret.  Så køber vil 

betale spændet for den gamle kontrakt til sælger og modtage det nye spænd fra køber. Fordelen ved 

denne strategi er, at det er en nem måde at ændre sin position i kredit på. Ulempen er, at man øger 

sin modpartsrisiko, da der nu er to modparter at tage hensyn til. Dog er der mange CDS-kontrakter, 

hvor en del af betingelserne, er at der skal stilles kollateral, hvilket selvfølgelig reducerer 

modpartsrisikoen betragteligt. 

Specialet har nu præsenteret, hvad en CDS-kontrakt er, og hvilke mekanismer der styrer disse 

kontrakter. I dette følgende afsnit vil fokus være på, hvordan man kan værdifastsætte en CDS-

kontrakt. 

4.3. Værdifastsættelse af CDS-kontrakten
19

 

I kapitel 3 blev det nævnt at både Merton- og JT-modellen kan anvendes til at værdifastsætte en 

CDS-kontrakt, i dette vises hvordan JTs model kan viderebygges til dette. Som nævnt tidligere har 

en CDS-kontrakt to ben, disse kan værdifastsættes separat, hvilket vises nedenfor. 

                                                 
19

 I dette afsnit er kilden O’Kane (2008) anvendt, medmindre andet er nævnt. 
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4.3.1. Præmiebenet 

Betalingsbenet på en CDS-kontrakt er karakteriseret af en betaling i hver periode, svarende til CDS-

spændet divideret med antal årlige betalinger. Hvis der indtræffer en kreditbegivenhed, stopper 

betalingen der, men den vedhængende præmie fra sidste betaling og frem til kredittidspunktet skal 

fortsat betales. Det vil sige, at man kan opdele præmiebenet i to dele, hvor den ene er betalingerne 

af CDS-spændet hver periode, medmindre der har indtruffet en kreditbegivenhed. Denne del kan 

værdifastsættes ved at betragte hver betaling som en risikofyldt nulkupon-obligation, som blev 

værdifastsat i kapitel 3. Herfra vides det, at prisen på en risikofyldt obligation til tidspunkt t med 

betaling på S til tidspunkt tn er kendetegnet ved  

),(),(),( nnn ttQttGttC  S. 

Hvorfor man kan udregne værdien af betalingsdelen på præmiebenet ved at summe værdien af alle 

betalingerne. S betragtes som CDS-spændet. 





N

n

nnnn ttGttQttS
1

10 ),(),(),(  

Grunden til, at ),( 1 nn tt  kommer med i ligningen, er, at CDS-spænd bliver regnet som den årlige 

samlede betaling men der kan forekomme flere betalinger per år. I praksis er kvartalsmæssige 

betalinger den mest anvendte (O‟Kane, 2008). 

Den sidste del af præmiebenet er den del af betalingen, som bliver udbetalt, når en kreditbegivenhed 

indtræffer imellem to betalinger, altså den vedhæftede præmie. 

 I formel 3.2.7. blev et instrument, som modtog 1 ved en kreditbegivenhed værdifastsat. Hvis man 

forestiller sig et instrument, hvor man modtager 1, hvis en kreditbegivenhed indtræffer i intervallet 

[s,s+ds], vil formlen se ud som nedenstående: 

)),()(,( stdQstG  . 

Som det fremgår, er ovenstående formel en anelse forskellig fra formel 3.2.7. Instrumentet er kun 

gældende ved fallit i intervallet [s,s+ds], hvilket fjerner behovet for at integrere.   
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I ovenstående formel mangler der at blive taget hensyn til, at størrelsen på den vedhængende 

præmie varierer, alt efter hvor man befinder sig mellem de to betalinger. Ved at multiplicere med 

),( 10 stS n  i stedet for 1 tages der hensyn til dette. Derfor vil den forventede nutidsværdi af den 

vedhængende præmie udbetalt ved en kreditbegivenhed i intervallet s til s+ds i den n‟te 

præmiebetalingsperiode være: 

)),()(,(),( 10 stdQstGstS n    

Formlen mangler stadig at tage hensyn til, at kreditbegivenheden kan indtræffe når som helst 

imellem præmiebetalinger i periode n, og der mangler hensyn til, at fallit kan ske i alle 

præmiebetalingsperioderne. For at inkorporere den første del i formlen laves en approksimation, 

som bygger på, at i gennemsnit må betalingerne finde sted halvvejs inde i en periode, og hermed 

ændres formlen til: 

)),(),()(,(),(
2

1
110 nnnnn ttQttQttGttS  

 

Som det kan ses, er alle led ændret således, at de løber til slutningen af præmieperioden og derefter 

multipliceres med en halv, hermed tages der højde for at konkurs i gennemsnit indtræffer halvvejs i 

perioden.  Nu mangler der bare hensyn til, at konkurs kan forekomme i alle betalingsperioder, dette 

løses ved at summe alle betalingerne således: 
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Hermed bliver den samlede nutidsværdi på betalingsbenet lig med: 
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               (4.3.1.) 

Den ovenstående formel kan benyttes til værdifastsættelse af præmiebenet på en CDS, dog antager 

formlen, at man befinder sig lige efter en præmiebetaling. Formlen kan relativ nemt modificeres 
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således, at den også kan anvendes mellem præmiebetalinger, dette er dog ikke relevant for 

forståelsen af CDS-kontrakten.   

4.3.2. Beskyttelsesbenet 

Beskyttelsesbenet kan betragtes som et instrument, hvor man ved en kreditbegivenhed modtager et 

beløb svarende til 1 – recovery-raten (R). I formel 3.2.7. blev et lignende instrument værdifastsat 

bare med betalingen 1 i stedet for R, så beskyttelsesbenet kan prisfastsættes som: 

)),0()(,0()1(
0

 

T

sdQsGR      (4.3.2.) 

Hermed er værdien af en CDS på en betalingsdato set fra købers synsvinkel: 

).,(*)),0()(,0()1()( 0

0

TtRPVSsdQsGRtV

T

     (4.3.3.) 

Værdien på en CDS-kontrakt ved udstedelsen bliver i praksis typisk konstrueret således, at denne er 

0
20

, det vil sige, at man sørger for, at CDS-spændet har præcis det beløb, der gør, at betalingsbenet 

har samme værdi som beskyttelsesbenet.  Formel 4.3.3. illustrerer mekanismerne bag en CDS-

kontrakt, og ud fra denne kan det ses, hvordan de to ben på kontrakten kan værdifastsættes på en 

simpel og intuitiv måde. Hvorfor forståelse af denne formel øger forståelsen for CDS-kontrakten.  

4.4. Sammenligning af kreditspændet og CDS-spændet 

Tidligere i specialet blev kreditspændet beskrevet, og en sammenligning mellem kreditspændet og 

CDS-spændet er nærliggende, da de begge er et udtryk for prisen på kredit. Det har gjort, at en 

række investorer er begyndt at spekulere i forskellen mellem de to spænd. Det er dog vigtigt at gøre 

klart, at disse to spænd ikke er 100 % sammenlignelige, faktorer som skat osv. spiller ind. I kapitel 

2 blev nogle af de faktorer der gjorde, at kreditspændet ikke kunne betragtes som en ren pris for 

kredit, gennemgået. Det samme gør sig gældende for CDS-spændet, hvor faktorer som cheapest-to-

deliver-optionen og likviditet gør, at dette heller ikke er et rent udtryk for kredit. Dog er det rimeligt 

at betragte CDS-spændet som et mere rent udtryk for kredit, end kreditspændet er det. Da andelen af 

CDS-spændet, der skyldes CTD optionen, typisk vil være meget lille og CDS markedet er meget 

                                                 
20

 Som nævnt tidligere, har praksis ændret sig efter den finansielle krise. 
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likvidt (O‟Kane, 2008) Må likviditetsfaktoren også formodes at være mindre i CDS-spændet end i 

kreditspændet.   

Når man sammenligner CDS-spændet med kreditspændet, er der en række faktorer, som man skal 

være opmærksom på. Hvis en obligationsudsteder går konkurs, vil obligationen inden konkursen 

være lig med den fulde pris (dirty price), hvilket er lig med kursen (clean price) plus vedhængende 

renter. Det vil sige, at obligationsinvestor taber den fulde pris minus recovery-raten. På en CDS-

kontrakt vil udbetalingen være den nominelle værdi minus recovery-raten, og det vil sige, at 

medmindre markedsprisen på obligationen er tæt på par, vil der være en forskel, som man bliver 

nødt til at tage hensyn til, når man sammenligner de to spænd. 

En anden kontraktmæssig faktor som gør, at man skal være varsom med at sammenligne spændene, 

er, at når obligationsudsteder går fallit, vil obligationsinvestors krav mod udsteder være på den 

nominelle værdi, og alle optjente vedhængende renter vil gå tabt. På en obligationskontrakt skal 

CDS køber stadig betale CDS sælger den vedhængende præmie på konkurstidspunktet, dette burde 

sænke CDS-spændet i forhold til kreditspændet. 

I kapitel 2 blev der set på likviditetspræmien, som havde indflydelse på kreditspændet. Som 

tidligere nævnt annulleres en CDS-kontrakt, typisk ved at den part der ønsker at annullere sin 

kontrakt indgår en ny kontrakt, hvor risikoeksponeringen ligger modsat. Så likviditetsrisikoen her er 

i højere grad, om det kan lade sig gøre at indgå en kontrakt til en pris, der er rimelig i forhold til den 

kreditrisiko, der er forbundet til referenceenheden. I figuren nedenfor fremgår det gennemsnitlige 

bid-ask-spænd
21

 for CTX-indekset, som er et indeks bestående af amerikanske CDS-kontrakter. 

Bid-ask-spændet giver et billede af, hvor likvidt et papir er, og i nedenstående graf kan det ses, at 

spændet udvidede sig hen over den finansielle krise og var på sit højeste den 6. marts 2009 på over 

18 bp. Det vil sige, at det CDS-spænd, som køber tilbød, var i gennemsnit 18 bp lavere, end det, 

sælger ville have, og det var i gennemsnit. enkelte papirer i CTX-indekset havde et bid-ask-spænd 

på over 50 bp. Det tyder på, at det kan have været svært at få en rimelig pris, hvorfor markedet må 

betragtes som ikke særligt likvidt i denne periode. 

                                                 
21

 Bid og ask spændende hentes direkte fra Bloomberg, som udregner spændene ud fra bid og ask kurserne på CDS-
kontrakterne.   
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Så det tyder på, at der er en likviditetsrisiko forbundet med at investere i CDS-kontrakter. Dette 

kommer der mere om i analysen. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at likviditetsrisikoen er ens 

imellem de to spænd. Umiddelbart er likviditeten på CDS-kontrakter nok bedre, end den vil være på 

en kreditobligation, dette kan dog svinge alt efter løbetid og udstedelse. En forskel er dog, at man 

ved indgåelse af en CDS-kontrakt ikke binder nogen kapital til investeringen, hvilket man gør ved 

investering i en obligation. 

Alt i alt er kreditspændet og CDS-spændet ikke helt sammenlignelige, men ikke desto mindre må 

disse to spænd følge hinanden rimelig tæt. Med nogle enkelte antagelser kan man opstille en 

risikofri portefølje af disse to spænd (se blandt andet O‟Kane 2008). Dog kræver det, at man antager 

sig ud af nogle af de ovenstående problemstillinger, hvilket gør, at de to spænd ikke altid er 

identiske. Disse forskelle er dog kun i praksis, hvorfor der fremadrettet i specielet ikke vil skelnes 

imellem, om en model regner kreditspændet eller CDS-spændet, da de teoretisk er identiske.  

4.5. Delkonklusion 

CDS-kontrakten er det mest anvendte kreditderivat på markedet og bliver tit betragtet som en form 

for byggesten i kreditderivat markedet. Kontrakten kan opdeles i to ben, henholdsvis et 

beskyttelsesben og et præmieben. Præmiebenet består af betalinger fra sælger til køber, svarende til 

CDS-spændet. Betalingerne ophører, hvis kontrakten udløber, eller hvis der indtræffer en 

kreditbegivenhed på referenceforpligtelsen. Beskyttelsesbenet udløses, hvis der sker en 

kreditbegivenhed, hvorved sælger skal betale køber et beløb, der svarer til kurs pari minus recovery 

prisen. 
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Kilde: egentilvirkning på baggrund af data fra 
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CDS-kontrakten handles OTC, og typisk følger kontrakterne ISDA‟s standardkontrakt hvor 

referenceenhed, løbetid etc. defineres. I ISDA-kontrakten defineres også afregningsmetode, hvor 

fysisk afregning og kontant afregning er de mest udbredte afregningsformer. Samtidig bliver der i 

ISDA-kontrakten defineret, hvad en kredithændelse er, disse opdeles i bløde og hårde hændelser. 

Jarrow og Turnbulls model udvides til at værdifastsætte CDS-kontrakter. Modellen starter med at 

værdifastsætte præmiebenet, som betragtes som summen af en række risikofyldte obligationer. 

Beskyttelsesbenets værdi svarer til prisen på kreditderivatet værdifastsat i det foregående kapitel 

ganget med 1 minus recovery-raten. Hermed konstrueres en formel til værdifastsættelse af CDS-

kontrakter. Som nævnt tidligere er en fordel ved JT-modellen, at denne kan modellere spring i 

aktiverne, hvilket Mertons model ikke kan. Aktiespring har samme betydning for kreditrisiko som 

spring i aktiverne har, hvorfor disse burde have betydning for CDS-spændet. I det næste kapitel vil 

aktiespring og deres betydning for kreditrisiko blive gennemgået.  
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5. Aktiespring 

En akties kurs indeholder alle de informationer, som markedet er i besiddelse af på det pågældende 

tidspunkt. En af standard-antagelserne, der anvendes i modeller til værdifastsættelse af aktier, 

såsom CAPM- modellen er, at al information er symmetrisk, det vil sige, at alle har adgang til de 

samme informationer. I den virkelige verden er information i høj grad asymmetrisk. Man ser for 

eksempel, at virksomheder typisk ikke deler alt deres viden med markedet af frygt for, at 

konkurrenter kan misbruge dette. En virksomhed som Novo Nordisk, der bruger en stor del af deres 

budget på at forske i nye medikamenter, er selvfølgelig ikke interesseret i at dele denne information 

med konkurrenterne. Resultatet er, at de hermed heller ikke kan dele denne information med 

investorerne. Så når Novo udvikler et nyt produkt, vil de give informationen omkring dette til 

markedet drypvist, og hver gang markedet får denne information, vil aktiekursen tilpasse sig dette 

og dermed springe. 

Aktiespring vil senere i specialet, i analysen, være en af de forklarende variable for CDS-spændet. 

Dette kapitel vil kort gennemgå, hvad et aktiespring er, og hvorfor disse er relevante for CDS-

spændet. Dette gøres ved først at gennemgå den generelle teori omkring en akties bevægelse, og 

hvordan man via en poissonproces kan tage hensyn til aktiespring. Herefter gennemgås, hvordan 

dette kan have indflydelse på kreditrisikoen og hermed CDS-spændet, til dette anvendes Mertons 

model.  

Et aktiespring er, når en aktiekurs pludselig ændrer sig, på grund af at markedet kommer i 

besiddelse af nye informationer. Bag adskillige økonomiske modeller, såsom CAPM og Black 

Scholes-modellen, antages det, at aktiekursen følger en lognormal proces, hvilket kan udtrykkes 

således
22

: 

.dWSdtSdS ttt  
     (5.1.)

 

Hvor St er aktiekursen, µs er aktiens forventede afkast i procent, σ er aktiens volatilitet i procent, og 

dW er en standard wiener proces. Problemet ved denne model er, at den ikke tager hensyn til et 

pludseligt spring i kursen, da en normalproces altid vil følge en jævn kurve. For at korrigere for 

dette kan tilføjes et poissonled til ligning 5.1., og hermed vil ligningen se ud som nedenfor. 

                                                 
22

 Der antages at aktien ikke udbetaler dividender i ligning 5.1. 
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dqSJdWSdtSdS tttstjst   )(
   (5.2.)

 

Hvor Jt følger en lognormalfordeling, hvilket vil sige at log(1+ Jt ) følger en normalfordeling med 

middelværdien Log(1+µj) - 0,5σ
2

 , og standardafvigelsen σ , dq er en poissonproces med 

parameteren Λdt. Så leddet dqSJ tt  vil være udtryk for aktiespringet, da det enten vil tage værdien 0 

eller JtSt, som vil variere alt efter springets størrelse. I drift-leddet dtStjs )(    er den 

gennemsnitlige spring-størrelse, ganget med sandsynligheden for, at et spring faktisk sker, trukket 

ud af det forventede afkast. Grunden til dette er, at µs viser det samlede forventet afkast på aktien, 

hvorfor dette skal trækkes fra for at få middelværdien fra normalprocessen. Denne aktiemodel er 

meget anvendt i litteraturen
23

.  

I Mertons model antager han, at aktiverne følger en log normalproces, ligesom det også antages 

ovenfor i ligning 5.1. Hvis man ændrer antagelsen bag Mertons model
24

 således, at aktiverne følger 

samme proces som ligning 5.2, kan man udlede sammenhængende mellem de forskellige variable 

og kreditspændet. Figuren nedenfor er taget fra artiklen af Zhang et al., 2005, og viser netop disse 

sammenhænge.  

Figur 5.1

                             

Kilde: Zhang et al, 2005 

                                                 
23

 Tit ser man denne model, hvor der også tages hensyn til heteroskedacitet, således at σ følger en normalproces. 
24

 Denne måde at udlede sammenhængen mellem kreditrisiko og aktiens bevægelser, er taget fra Zhang et al 2005 



52 
 

Ovenstående figur viser, at der ifølge den modificerede Merton model er positiv sammenhæng 

mellem CDS-spændet og følgende tre variable; spring intensiteten, spring volatiliteten og aktivernes 

volatilitet. Den sidste variabel, som viser den gennemsnitlige spring størrelse, viser en ikke lineær 

sammenhæng med CDS-spændet, og i figuren kan det ses, at den middelværdi med den laveste 

effekt på spændet er nul - afvigelser fra denne værdi har en positiv påvirkning på CDS-spændet.  

Samtidig ses det, at negative spring har større indflydelse end positive spring.   

Eftersom Merton antager, at prisen på en aktie svarer til prisen på en call option på aktiverne, kan 

man via itô lemma
25

 udlede funktionen for dSt  ifølge Mertons model. Dette gør Zhang et al (2005) 

og kommer frem til, at en sammenhæng mellem kreditspændet og aktievariablerne, minder om det 

der fremgår af figur 5.1., hvorfor de ovenstående sammenhænge vil blive anvendt synonymt, uanset 

om det er aktier eller aktiverne, der tales om.  

Resultaterne i dette kapitel vil blive anvendt i det kapitel 6, hvor en lineær regression vil blive 

anvendt til at kortlægge om disse sammenhænge også ses i praksis. 

  

                                                 
25

 Da dA er en itô-proces kan itô’s lemma anvendes til at finde den afledte proces dS. 



53 
 

6. Empirisk Analyse 

I 2005 udgav Zhang, Zhou og Zhu artiklen ”Explaining Credit Default Swap with Equity Volatilty 

and Jump Risks of Individual Firms”. Denne artikels formål var at finde de forklarende variable for 

CDS-spændet, hvor en del af disse variable var forskellige mål for aktiespring. Zhang et al. kommer 

frem til, at aktiespring har en ikke ubetydelig påvirkning på CDS-spændet. Formålet med denne 

analyse er ligeledes at afdække, hvilke variable der kan have betydning for CDS-spændet. Dette 

bliver gjort ved hjælp af lineære regressioner. En del af variablerne i regressionerne er inspireret af 

Zhang et al, 2005, men inspiration er også hentet fra Ericsson et al, 2004, Benkert, 2004, med flere. 

Til at begynde med vil der i kapitlet kort opridses, hvilke variable der er valgt i regressionen, og 

begrundelsen for dette valg. Ydermere gennemgås, hvilke empiriske data der er valgt for de enkelte 

forklarende variabler, herunder hvilke datakilder der er benyttet, hvordan det er udregnet, og 

hvorfor denne udregningsmetode er anvendt. Afsnittet vil ud fra teorien opstille forventningerne til 

de enkelte forklarende variables sammenhæng med CDS-spændet. 

Herefter laves en analyse på de enkelte forklarende variable, denne gennemgår data i perioden og 

sammenligner dem med responsvariablen. Ud fra analysen ses på, hvordan hypoteserne opstillet i 

det foregående afsnit ser ud til at passe med de empiriske data. 

I afsnittet ”den lineære regression” udledes den endelige regression fra de forklarende variable. Det 

gennemgås, hvordan denne er udledt, og der tages højde for de statistiske problemstillinger, der har 

ført til den endelige regression. 

Herefter vil der i afsnittet Tolkning på resultat blive tolket på resultaterne, og disse vil blive 

sammenlignet med teorien, yderligere vil der blive draget paralleller til andre empiriske studier. 

6.1. Datagrundlag 

Som tidligere nævnt er formålet med denne analyse at belyse, hvilke variable der kan have 

betydning for CDS-spændet. I dette afsnit, gennemgås det anvendte data for regressionen, og der 

argumenteres for hvorfor netop dette data er anvendt. Ydermere opstilles der, forventninger for hver 

af de forklarende variable, sammenhæng med CDS-spændet 
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6.1.1. Data generelt 

Til regressionen er anvendt virksomheder fra CDX-indekset som er det mest likvide 

nordamerikanske CDS-indeks (O´Kane, 2008). Årsagen til, at CDX-indekset er foretrukket frem for 

det europæiske ITRAXX-indeks er, at i ITRAXX-indekset forefindes der data fra mange forskellige 

lande. Problemet med dette er, at der kan være forskellig lovgivning og skatteregler i de forskellige 

lande, hvilket kan have indflydelse på CDS-spændet. Hvis f.eks. et land beskatter CDS-kontrakter 

således, at sælger skal betale en del af CDS-spændet i skat, vil sælger selvfølgelig kræve et højere 

spænd for at påtage sig kreditrisikoen. Det vil sige, at i tilfælde af, at det var valgt at anvende 

indekset ITRAXX, ville det være nødvendigt at korrigere data for de forskellige lovgivninger på 

tværs af landene. Hvis ikke ville det give for meget støj i regressionen.  

CDX-indekset består af 125 nordamerikanske single-name CDS-kontrakter, hvor referenceenheden 

er ratede i kategorien investment grade
26

. De analyserede data er daglige observationer fra perioden 

04-01-2005 til og med 30-06-2010. 

Af de 125 virksomheder i indekset er 77 blevet udvalgt via en screening-proces. Denne har været 

baseret udelukkende på, om data har opfyldt de krav, der er nødvendige for at kunne foretage 

regressionen. Det vil sige, at alle de datatyper der bliver anvendt som forklarende variable, skal 

være tilgængelige for virksomheden. Data skal være tilgængelig for hele perioden, uden der er for 

mange manglende observationer. Denne screening har bevirket, at 48 virksomheder er blevet 

frasorteret, da disse ikke opfyldte kravene. 

Al data er herefter blevet synkroniseret således, at der er data for alle variablerne på de samme 

datoer, og eventuelle huller i data er blevet udfyldt ved lineær interpolation.  

6.1.2. Responsvariablen 

Da analysens formål er at klarlægge, hvilke variable der har indflydelse på CDS-spændet, er denne 

valgt som responsvariabel. Data er hentet fra Bloomberg og opgjort i basispunkter. Fremadrettet i 

analysen vil al data være hentet fra Bloomberg, medmindre andet er nævnt. Der er valgt CDS-

kontrakter med en løbetid på 5 år, da disse kontrakter er de mest handlede (O´Kane, 2008). For 

Bloomberg er hentet både bid- og ask-spændet, og ud fra disse er der udregnet et mid-spænd.  
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 Se kapitel 2. 
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I analysen er valgt at anvende differencerne på CDS-spændet (dCDS) frem for niveauer, årsagen til 

dette er, at de udførte test på niveauer viste, at data var ikkestationær (eng: nonstationary). Ved en 

regression, hvor data i responsvariablen er ikkestationær, kan resultaterne være falske (eng: 

spurious) (Gujararti, 2003), hvilket vil betyde, at resultaterne muligvis ikke er gyldige, selvom de 

forskellige test viser noget andet. Så derfor vælges data på differencer i bp, i stedet for på niveau. 

Den nedenstående figur viser udviklingen på det gennemsnitlige CDS-spænd for de 77 

virksomheder i perioden.
27

  

 

Figuren kan opdeles i to perioder – den første ligger før den finansielle krise og er præget af lav 

volatilitet. Den anden periode, derimod, er præget af store svingninger i CDS-spændet. I den første 

del af tidsserien ligger det gennemsnitlige CDS-spænd og svinger mellem 20 til 50 basispunkter. I 

slutningen af 2007 begynder spændet at stige voldsomt. Det var omkring på dette tidspunkt, at 

subprime-krisen begyndte at tage til efter begivenheder som BNP Baribas suspension af tre fonde i 

august 2007 og kollaps af to af Bear Sterns forvaltede hedge fonde i juni 07 (Acharya, 2009).  

Spændet topper den 10. marts 2009 hvorefter tendensen vender, og spændet falder. Det fremgår af 

grafen nedenfor, at spændet stadig er meget volatilt, efter det er toppet den 10. marts 2009. 
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 Alle figurer og tabeller i dette kapitel er konstrueret, ud fra data hentet fra Bloomberg. 
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Figur 6.1.2. viser ret tydeligt, at CDS-spændet kan opdeles i to perioder, en stabil periode før krisen, 

hvor volatiliteten var på mellem 1 og 6 bp, og en meget volatil periode, hvor den daglige volatilitet 

var helt oppe på 44 bp på et tidspunkt. Samtidig ses det i grafen, at specielt i perioden under den 

finansielle krise er der høj varians på volatiliteten, hvilket kan få betydning for regressionen 

fremadrettet. 

I analysen vil det forsøges at klarlægge, hvilke variable der har haft indflydelse på ovenstående 

udvikling i CDS-spændet. 

6.1.3. De forklarende variable 

Til at forklare CDS-spændet er valgt følgende forklarende variable: aktie-volatilitet, positive spring, 

negative spring, korrigeret aktieafkast, D/E-ration; CDS-bid-ask-spændet, S&P 500 afkast og den 

risikofrie rente. Variablerne vil blive gennemgået i det følgende.   

Aktie volatilitet:  

Volatiliteten på aktieafkastet tages med som en af de forklarende variable. Årsagen til dette er, at en 

virksomhed som udgangspunkt går konkurs, hvis aktiekursen rammer nul. Volatiliteten viser, hvor 

meget aktieafkastet svinger, så jo højere volatilitet, des større bliver sandsynligheden for, at 

aktiekurserne rammer nul. Volatiliteten på aktieafkastet må derfor have en betydning for CDS-

spændet. Ifølge Mertons model har volatiliteten på aktiverne en betydning for prisen på kredit, og 

som det blev gennemgået i Kapitel 5, vil volatilitet på aktierne ligeledes have en betydning for 

CDS-spændet. 
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Som volatilitet på aktieafkastet er anvendt den implicitte volatilitet, regnet fra en option at the 

money med en løbetid på 30 dage. Årsagen til valget af implicit volatilitet frem for historisk 

volatilitet er, at den implicitte volatilitet er markeds bud på, hvad volatiliteten vil være 30 dage 

frem
28

, hvor den historiske volatilitet er den udregnede volatilitet 30 dage tilbage. Så man kan sige, 

at den implicitte volatilitet ”kigger” frem hvor den historiske ”kigger” tilbage
29

. Der testes både 

med volatilitet på niveauer (Vol) og på differencer (dVol) i den første regression, og herefter vælges 

en metode fremadrettet ud fra dette resultat. Den implicitte volatilitet er regnet i procent af 

aktiekursen. 

Rent intuitivt forventes der en positiv sammenhæng mellem CDS-spændet og volatiliteten.  

Sandsynligheden for konkurs forventes at stige, når volatiliteten på aktien gør det samme. Som 

tidligere nævnt må sandsynligheden for, at aktiekursen rammer nul, stige, når aktieafkastet bliver 

mere volatilt. 

Mertons model forudsiger en positiv sammenhæng mellem CDS-spændet og volatiliteten på 

aktiverne. Som det blev forklaret i kapitel 5, gælder denne sammenhæng også mellem aktie 

volatiliteten og CDS-spændet.  

I den nedenstående graf fremgår sammenhængen mellem volatiliteten på aktiverne og CDS-spændet 

ifølge Mertons model. Data er regnet med en rente på 3 % og en løbetid på 5 år. 
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Dog kan man betragte den implicitte volatilitet som en form for skraldespand i BS-formlen, denne tager hensyn til 
volatiliteten + model specifikke fejl, der er i BS-formlen. 
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Det fremgår tydeligt af figur 6.1.3., at der er en positiv sammenhæng mellem CDS-spændet og 

volatiliteten, uanset hvilken af de tre gearinger den underlæggende virksomhed har. Denne 

sammenhæng vil være gældende for alle gearinger. 

Aktieafkastet: 

Som nævnt i det foregående afsnit betragtes en virksomhed som konkurs, hvis aktiekursen rammer 

nul, og afkastet på aktierne må derfor have indflydelse på kreditrisikoen og dermed CDS-spændet. 

Aktieafkastet er regnet som det logaritmiske daglige procentmæssige afkast på den enkelte aktie. Da 

en del af formålet med denne analyse er at afdække aktiespring, opdeles aktieafkastet i tre grupper 

af afkast; korrigeret afkast (KorAfk), positive spring (Pspring) og negative spring (Nspring). 

Korrigeret afkast er den del af aktieafkastet, som kan forklares med en almindelig normalfordeling, 

det vil sige den del af afkastet, der kan forklares med følgende proces: 

.
)(

)(
dWdt

tS

tdS
A   

Positive og negative spring er den del af afkastet, som ikke kan forklares ved den ovenstående 

proces, det vil sige de afkast, der afviger så meget fra middelværdien, at det med rimelighed kan 

antages, at en normalfordeling ikke kan forklare dette. Springene grupperes yderligere, alt efter om 

springets størrelse er negativt eller positivt. Årsagen til denne opdeling af afkastet er, at det ønskes 

undersøgt, om der er forskel på, hvor stor påvirkningen på CDS-spændet er, alt efter om afkastet 

kan betragtes som et spring eller ikke. Yderligere ønskes det undersøgt, om CDS-markedet reagerer 

anderledes på, om springet er af negativ eller positiv karakter, denne opdeling foretager Zhang et al. 

(2005) også i deres analyse. 

Tidligere i kapitlet blev Zhang et al.‟s regressioner gennemgået. Den metode, de anvender for at 

udlede aktiespring, antager, at der højest kan være et spring i undersøgelsesperioden, og at springet 

er den altdominerende faktor i denne periode. Da Zhang et al. havde adgang til inter-dag-data, 

kunne de sætte perioden til én dag og stadig have nok observationer til, at resultatet var anvendeligt 

i praksis. 

Antagelsen gør, at en analyse på denne form med daglige data ikke er hensigtsmæssig. For at kunne 

få et statistisk forsvarligt resultat er det nødvendigt med et vist antal observationer, hvilket vil 

betyde, at perioden ville blive ret lang. Hvis der eksempelvis benyttes data for en periode på 30 
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dage, vurderes antagelserne om kun ét spring i perioden, og at springet udgør det altdominerende 

afkast, at være for misvisende.  

Der vælges derfor en mere pragmatisk tilgang. Alle afkast, der afviger mere end 2,5 

standardafvigelser fra det forventede afkast, betragtes som et aktiespring. Det vil sige, at afkastet 

betragtes som et spring, hvis man på signifikantniveau på 99,4 %
30

 kan forkaste nulhypotesen om, 

at afkastet er normalfordelt. Aktiespringets størrelse betragtes som hele afvigelsen fra det faktiske 

afkast til det forventede afkast. I tilfælde af, at der har været et spring på dagen, sættes det 

forventede afkast som det spring-justerede afkast, og resten klassificeres som spring. Grunden til 

denne opdeling er, at man ud fra afkastet ikke kan udlede, hvilken del der skyldes spring, og hvilken 

der ikke gør, hvorved det mest sandsynlige bud må være det forventede afkast. Yderligere opdeles 

det afkast, der skyldes et spring i to grupper, alt efter om afkastet er negativt eller positivt. Det vil 

sige, at alt efter om afvigelsen fra det forventede afkast er positiv eller negativ, grupperes afkastet i 

kategorierne positive spring og negative spring. 

Nedenstående figur 6.1.4. illustrerer via tre eksempler, hvordan denne opdeling foregår. 

Eksempel 1 viser et afkast, der afviger ca. en standardafvigelse fra det forventede afkast, det vil 

sige, at der ikke er tale om et aktiespring her. Derfor bliver hele afkastet klassificeret som korrigeret 

afkast, hvilken den lilla pil illustrerer. 

Eksempel to viser et faktisk positivt afkast, der afviger med mere end 2,5 standardafvigelse fra 

forventningen. Det betyder, at afkastet bliver opdelt i korrigeret afkast og positivt spring. Den del af 

afkastet, som svarer til det forventede afkast, klassificeres som korrigeret afkast, og dette illustreres 

via den lille røde pil. Den resterende del, som er forskellen mellem det faktiske afkast og det 

forventede afkast, klassificeres som positive spring, dette ses som den store røde pil i nedenstående 

figur. 
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 Den præcise signifikant sandsynlighed ved 2,5 standardafvigelser er på 99,379%. 
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Eksempel 3 viser et negativt faktisk spring, der ligeledes afviger med mere end 2,5 

standardafvigelser fra forventningen. Metodikken her er det samme som for eksempel 2, hvor 

afkastet opdeles i korrigeret, negativt afkast og negativ spring. Det korrigerede afkast sættes til det 

forventede afkast, også selv om det forventede afkast er positivt
31

. Dette er illustreret i figuren 

ovenfor ved den orange pil der peger mod højre. Forskellen mellem det forventede afkast og det 

faktiske afkast klassificeres som et negativt spring, hvilket er illustreret ved den orange pil, der 

peger mod venstre. 

Det forventede afkast og standardafvigelsen, der anvendes til at gruppere afkastet, udregnes på data 

fra 30 dage før opgørelsestidspunktet. Det forventede afkast sættes til middelværdien af afkastet de 

sidste 30 dage, og standardafvigelsen sættes til den faktiske standardafvigelse 30 dage tilbage. I de 

data det forventede afkast og standard afvigelse regnes ud fra, fjernes alle observationer hvor der 

har været et spring på dagen. Årsagen til dette er, at havde man anvendt det samlede afkast, ville 

mange aktiespring i de 30 dage før testdatoen få standardafvigelsen til at stige. Dette kunne 

medføre, at modellen ikke forkaster et afkast som normalfordelt, som den ellers ville gøre. 

Hvis man i stedet valgte at måle middelværdi og standardafvigelse på det justerede afkast, ville 

konsekvensen være, at standardafvigelsen, hver gang der optræder et spring, ville blive mindre. Det 
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 Dette gælder for øvrigt også for de positive spring, hvis det forventede afkast skulle være negativt. 
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justerede afkast ved et spring svarer til middelværdien og dermed en standardafvigelse på 0
32

. 

Resultatet er hermed det modsatte af, hvis man måler på det samlede afkast - her ville 

standardafvigelsen falde, hver gang der kommer et spring, hvorfor modellen vil forkaste hypotesen 

om normalfordeling, hvor den ikke burde, hvorved modellen vil klassificere afkast som et spring, 

hvilket igen vil få standardafvigelsen til at falde. Til sidst vil modellen betragte alt afkastet som 

aktiespring.  

Derfor vælges det helt at fjerne de observationer med spring i den beregning, der udregner den 

standardafvigelse og middelværdi, der anvendes til at opdele afkastet. Hermed er afkastet blevet 

opdelt i tre grupper, og forventningen er, at disse tre grupper vil have forskellig indflydelse på CDS-

spændet.  

Der forventes en negativ sammenhæng mellem generelle bevægelser på aktiemarkedet, uanset 

hvordan de klassificeres, og CDS-spændet. Ydermere forventes det, at afkastet fra et aktieafkast 

med en negativ værdi har større betydning for CDS-spændet end både afkast fra et spring med en 

positiv værdi og det korrigerede afkast. Dette skal forstås således, at det forventes, at et afkast som 

klassificeres som et negativt aktiespring, vil medføre en større forventet ændring i CDS-spændet, 

end en ændring i både det korrigerede afkast og de positive spring vil medføre. Grunden til denne 

opdeling er blandt andet figur 5.1, hvor det fremgik, at hvis det gennemsnitlige spring var negativt, 

havde det større betydning for spændet, end hvis det gennemsnitligt var positivt. Figuren viste også, 

at der ikke var en lineær sammenhæng mellem det gennemsnitlige spring og spændet. I denne 

analyse er der dog ikke tale om den gennemsnitlige springstørrelse, intensitet osv. Her er det det 

faktiske spring, der kigges på, og dennes sammenhæng med de daglige ændringer i CDS-spændet. 

Derfor forventes der stadig at være en negativ sammenhæng med de positive spring og CDS-

spændet, da et positivt spring alt andet lige gør, at virksomhedens værdi stiger, og dermed vil 

virksomheden være længere væk fra en eventuel konkurs. Rent intuitivt giver det dog mening at 

negative aktiespring har en højere parameter end positive aktiespring på grund af deres 

uforudsigelige natur og størrelse. 

 

Debt/Equity-ration: 
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 Eller tæt på, alt efter hvor langt efter begivenheden man måler standardafvigelsen. 
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Debt/Equity-ration (D/E-ration) viser noget om, hvor gearet en virksomhed er. Det vil sige, hvor høj 

en andel af gæld virksomheden har i forhold til egenkapitalen. Det forventes, at dette har en 

indflydelse på CDS-spændet, da sandsynligheden for konkurs burde stige, hvis værdien af gælden 

stiger i forhold til egenkapitalen. Da egenkapitalen plus fremmedkapitalen udgør en virksomheds 

samlede aktiver, vil en stigning i D/E-ration svare til, at andelen af fremmedkapital i forhold til 

aktiverne stiger. Det vil sige, at en større del af aktiverne vil være finansieret via fremmedkapital i 

stedet for egenkapital. Dette vil resultere i, at en større andel af det afkast, aktiverne genererer, vil 

gå til afdrag på lån, hvorfor virksomheden vil være mere følsom over for svingninger i afkastet fra 

aktiverne. Da en virksomhed er konkurs, hvis ikke den kan betale sine forpligtelser, vil en øget 

Debt/Equity-ratio forstærke risikoen for dette. 

D/E-ration udregnes ved at dividere den samlede gælds værdi med den samlede værdi af udestående 

aktier. Desværre var det ikke muligt at finde den udestående gæld som markedsværdier for de 

enkelte virksomheder, hvorfor regnskabs tal benyttes her. Problemet ved brugen af regnskabstal er 

for det første, at der er tale om bogførte værdier, hvorfor gælden kan opgøres meget forskelligt. 

Derfor antages det, at regnskabsværdierne for alle virksomhederne ligger tæt op ad 

markedsværdierne. Dette er dog en antagelse, man bliver nødt til, ved tolkning af resultaterne at 

tage højde for dette. Et andet problem ved, at gælden opgøres i regnskabstal, har været, at disse 

typisk kun opgøres en gang i kvartalet. Dette problem er valgt løst ved at lineært interpolere gælden 

mellem de to datoer. Herefter er Debt/Equity-ration regnet på dataene. På grund af denne 

udregningsmetode tages niveauet af D/E-ration kun med i analysen, da den ellers vil have for stor 

korrelation med aktieafkastet. 

Der forventes, at en stigning i Debt/Equity-ration vil udløse en stigning i CDS-spændet. 

Debt/Equity-ration regnes som fremmedkapitalen over egenkapitalen, det vil sige, at den viser noget 

om gearingen på virksomheden. Jo mere gæld en virksomhed har, relativt til egenkapitalen, des 

større bliver risikoen for konkurs. 

I Mertons strukturelle model er der også en klar sammenhæng mellem virksomhedens gearing og 

CDS-spændet.  

Hvis man for eksempel kigger på figur 6.1.3., kan det ses, at virksomheden med aktiver på 99 og 

gæld på 100, altså en D/E ratio på -1/100, har et højere spænd, uanset hvad volatiliteten er, end den 

virksomhed med D/E på 40/100. Det samme gør sig gældende for figur 3.1.2. i kapitel 3.  
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Den risikofrie rente: 

Den risikofrie rente (rf) viser noget om tidsværdien af penge. Eftersom der på en CDS-kontrakt 

ligger betalinger ude i fremtiden, vil denne givetvis have betydning for værdien og dermed på CDS-

spændet. Dette er også grunden til, at den risikofrie rente indgår både i Mertons model og JTs 

model. Samtidig er det den rente plus kreditspændet, som virksomhederne låner til, hvilket vil 

betyde, at ændringer i den risikofrie rente kan betyde, at virksomheder får svært ved at refinansiere 

deres lån.  

Som den risikofrie rente er valgt den 5-årige-swap-rente, da løbetiden svarer til CDS-kontrakternes 

løbetid. Swap renten er valgt, da formen på denne minder om CDS-kontrakten, forstået på den 

måde, at der ikke bindes nogen likvider til investeringen i denne. Ifølge Hull (2004b) er swap-

renten den rente, som derivathandlere typisk benytter som den risikofrie rente. 

Mertons forudsiger en negativ sammenhæng mellem CDS-spændet og den risikofrie rente. Dette 

skyldes, at den risikofrie rente er den vækst, der forventes på aktiverne i det risikoneutrale setup. Så 

jo højere den risikofrie rente er, des hurtigere stiger aktiverne i værdi. En stigning i aktiverne 

medfører en mindre sandsynlighed for, at gældens værdi er større end aktivernes på 

indfrielsestidspunktet. JTs model viser ikke et entydigt billede på, om sammenhængen er negativ 

eller positiv, det kommer an på, hvor høj renten og hazard-raten er. Man skal huske, at denne model 

ikke kigger på sandsynligheden for konkurs, men kun benytter den risikofrie rente som 

tilbagediskonteringsrente.  

Det vil sige, at holder Mertons model, burde man se en negativ sammenhæng mellem den risikofrie 

rente og CDS-spændet. Dette giver også mening, hvis man betragter en virksomhed, hvor 

størstedelen af gælden er låst fast til de lange renter. Hermed vil en stigning i renten gøre, at 

markedsværdien af deres gæld falder, hvorfor de principielt ville kunne gå ud og købe denne tilbage 

billigere. I tilfælde af, at en virksomhed derimod har mange korte lån, kan en stigende rente gøre det 

svært for denne at refinansiere sin gæld, hvorfor kreditrisikoen stiger. Ikke desto mindre forventes 

der at være en negativ sammenhæng mellem renten og CDS-spændet. Dette baseres dels på Mertons 

formodning og dels på den betragtning, at de nationale banker ofte i kriser vælger at sænke renten 

for at få gang i økonomien. Det betyder, at mens kreditrisikoen, og dermed også CDS-spændet, 

generelt stiger på grund af en krise, så falder renten. På disse grundlag forventes der en negativ 

sammenhæng mellem den risikofrie rente og CDS-spændet. 
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Bid-ask-spændet 

Bid-ask-spændet regnes som den absolutte forskel mellem CDS-spændet i bp regnet ud fra bid-

prisen og spændet regnet ud fra ask-prisen. Grunden til, at dette medtages, er for at få en variabel, 

der viser hvor likvid den enkelte CDS-kontrakt er. Både for CDS-køber og for CDS-sælger er det 

afgørende, hvor likvid en kontrakttype er. Hvis markedet er meget illikvidt, og bid-ask-spændet 

dermed er meget udvidet, bliver resultatet, at det bliver dyrere at indgå en modsatrettet kontrakt for 

både sælger og køber. Dette betyder i praksis, at det bliver dyrere at annullere sin CDS-kontrakt. 

Der forventes at være en sammenhæng mellem bid-ask-spændet og CDS-spændet, men om 

sammenhængen er negativ eller positiv vides ikke. Bid-ask-spændet medtages både som differencer 

(dBidAsk) og niveauer (BidAsk) i den første regression, og herefter foretages en vurdering af, 

hvilken der anvendes fremadrettet. 

Standard & Poor 500-indekset: 

Standard & Poor 500-indekset (S&P 500) består af 500 af de største amerikanske aktier. Årsagen til 

at dette medtages i specialet, er for at få en variabel, der forklarer det generelle marked. Det 

forventes, at afkastet på S&P 500 har en negativ sammenhæng med CDS-spændet. 

Hypoteserne: 

Hermed er hypoteserne for analysen følgende: 

H1: Der er positiv sammenhæng mellem CDS-spændet og volatiliteten. 

H2: Der er negativ sammenhæng mellem aktieafkastet uanset klassificering og CDS-

spændet. 

H3 Afkast, der skyldes negative aktiespring, har større indflydelse på CDS-spændet end 

aktieafkast kategoriseret som positive spring og korrigeret afkast.  

H4: Debt/Equity-ration har en positiv sammenhæng med CDS-spændet. 

H5: Der er negativ sammenhæng mellem den risikofrie rente og CDS-spændet.   

H6: Der er en sammenhæng mellem bid ask spændet og CDS-spændet. 
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6.2. Analyse af data 

I dette afsnit laves en analyse på de enkelte variable. Analysen vil gennemgå data historisk og 

sammenligne dette med CDS-spændet.  

6.2.1. Aktievolatilitet 

Den gennemsnitlige volatilitet på aktierne har i perioden 04-01-2005 til 30-06-2010 ligget på 32,81 

% for de 77 virksomheder med en standardafvigelse på 19,74.  

I det foregående afsnit defineredes der en forventning om en positiv sammenhæng mellem 

volatiliteten og CDS-spændet. Dette bekræftes, når man udregner korrelationskoefficienten mellem 

differencerne på spændet og den implicitte volatilitet. Denne er på 0,076, hvilket ikke er en særlig 

høj korrelationskoefficient, men ikke desto mindre positiv. Sammenligner man differencen på den 

implicitte volatilitet med differencen på CDS-spændet, opnås en korrelationskoefficient på 0,195. 

Umiddelbart ser det ud til, at differencerne på volatiliteten forklarer differencerne på CDS-spændet, 

mere end niveauet gør det, det er dog for tidligt i analysen at konkludere noget herom. 

Hvis man via grafer analyserer på de gennemsnitlige data i perioden for volatiliteten og spændet, 

fremgår der også en tendens til, at ændringerne i de to tidsserier følger hinanden. Dette kan ses 

grafisk i den nedenstående figur 6.2.1. Der ser det ud til, at der er en sammenhæng mellem 

volatiliteten og CDS-spændet. Det skal dog bemærkes, at ikke alle udslag i CDS-spændet kan læses 

ud af volatiliteten. I grafen fremgår det, at CDS-spændet stiger fra slutningen af 2007 og topper i 

marts 2008. Dette udslag kan overhovedet ikke aflæses i volatiliteten på aktiemarkedet, ikke desto 

mindre ser det ud til, at der er en positiv sammenhæng mellem disse to parametre. 
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Implied volatilitet CDS mid spread



66 
 

6.2.2. Aktiekursen 

Aktiekursen er som nævnt opdelt i tre kategorier: korrigeret afkast, positive spring og negative 

spring. I grafen nedenfor ses det gennemsnitlige
33

 akkumulerede aktieafkast for de 77 virksomheder 

i tidsperioden. Derudover ses det korrigerede afkast og den del af afkastet, der kommer fra et 

aktiespring. Det vil sige, at summen af det korrigerede afkast og aktiespringene svarer til det 

samlede aktieafkast. 

 

Det interessante i den ovenstående figur er, hvordan aktiespringene i den første halvdel af perioden 

har en mindre betydning for det samlede afkast. I begyndelsen af år 2008, hvor subprime-krisen er 

begyndt, kommer der en stigning i aktieafkastet, som hovedsageligt skyldes spring. Efterfølgende 

begynder aktiespringene at have større indflydelse på det samlede aktieafkast. Da Lehman Brothers 

går konkurs den15. september 2008, ser det ud, som om det er aktiespringende der trækker det 

samlede afkast.   

I figur 6.2.3. ses CDS-spændet i basispunkter sammenlignet med det akkumulerede korrigerede 

aktieafkast og det akkumulerede afkast, der kommer fra aktiespring. Det ser umiddelbart ud, som 

om både det korrigerede afkast og aktiespringene har en negativ sammenhæng med CDS-spændet. 

Kigger man nærmere på grafen, ligner det, at aktiespringene har en større indflydelse på CDS 

kursen end det korrigerede afkast.   

                                                 
33

 Gennemsnittet er regnet som et aritmetisk gennemsnit af de 77 virksomheder. 
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Hvis man kigger på de tre gruppers korrelation med differencerne i CDS-spændet, bekræftes det 

billede, som den grafiske analyse viste. Det er aktiespring der har den største lineære sammenhæng 

med differencerne i CDS-spændet. Korrelationskoefficienten mellem disse er på -0,111, mens den 

kun er på -0,048 for det korrigerede afkast. Opdeles aktiespringene i positive og negative spring ses 

det, at de negative spring har den højeste lineære sammenhæng med CDS-spændet, denne er på       

-0,14, hvor korrelationskoefficienten er på -0,018 for positive spring.   

Indtil videre tyder det på, at hypotesen med, at sammenhængen mellem aktieafkastet og CDS-

spændet er korrekt. Det samme gælder hypotesen om, at betydningen for de negative spring er 

større end de to andre afkasttyper.  

I den nedenstående tabel ses middelværdi og standardafvigelse på de tre variable. Som det fremgår, 

er der i alt 19.930 spring i data ud af de 126.973 observationer. Dette viser, at spring i gennemsnit 

har optrådt med en hyppighed på næsten 16 %. Grunden til det kan være, at en stor del af data 

stammer fra perioden, hvor den finansielle krise dominerede.  
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Tabel 6.2.4. Middelværdi Standardafvigelse Min. Maks. Antal spring

Middelværdi af 

spring

Samlet spring % 0,002               1,884                      -93,381      70,593         19.930             0,010               

Positive spring % 0,276               1,288                      -             70,593         9.911               3,535               

Negative spring % -0,274              1,318                      -93,381      -               10.019             -3,477              

Korrigeret afkast % -0,001              1,321                      -22,314      20,873         
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6.2.3. De resterende forklarende variable 

I tabel 6.2.5. nedenfor ses middelværdierne og standardafvigelsen på de resterende forklarende 

variable. Det mest bemærkelsesværdige er måske D/E-ration som har en meget høj 

standardafvigelse på 3,01 mod en middelværdi på kun 0,67. Det kunne tyde på, at D/E-rations 

fordeling ikke er særlig symmetrisk. Umiddelbart er fordelingen højreskæv, da den laveste 

observation afviger mindre end en kvart standardafvigelse fra middelværdien, og samtidig afviger 

den højeste værdi med mere end 35 standardafvigelser. Dette har dog ikke den store betydning for 

regressionen, så længe residualerne kommer ud som normalfordelte. 

 

Variablernes korrelation med differencerne i CDS-spændet er alle meget små, hvilket tyder på at 

variablernes forklaringsgrad ikke er særligt høje. Specielt den risikofrie rente korrelerer næsten ikke 

med CDS-spændet, og den lille korrelation, der er, kommer samtidig ud med et positivt fortegn, 

hvilket jo ikke stemmer overens med den forventning, der blev nævnt tidligere.  

Da korrelationskoefficienten dog er så tæt på nul, kan det ikke afvises på nuværende tidspunkt, at 

der ingen sammenhæng er imellem CDS-spændet og den risikofrie rente. Både D/E-ration og S&P 

500 korrelationskoefficienten kommer ud med de forventede fortegn. Forventningen til CDS-bid-

ask spændet var, at der var en sammenhæng mellem denne og CDS-spændet. Ovenfor blev der ikke 

nævnt, hvilken sammenhæng der forventes mellem disse. Korrelationskoefficienten i den 

ovenstående tabel viser, at denne sammenhæng er positiv. Så en stigning i bid ask spændet 

resulterer umiddelbart i en stigning i CDS-spændet.  Hvilket giver god mening, da en udvidelse af 

bid-ask-spændet viser et fald i likviditeten hvilket naturligvis skal kompenseres. 

6.2.4. Multikollinearitet 

En af grundantagelserne bag en lineær regression er, at der er uafhængighed imellem de forklarende 

variable - hvis ikke lider regressionen af multikollinearitet. En regression med høj multikollinearitet 

kan være svær at tolke, man kan sige, at de forklarende variable overlapper hinanden.  

Tabel 6.2.5. Standardafvigelse Min Maks

Korrelation 

med CDS 

spændet

D/E-ratio 0,67                 3,01                        0,00           106,81         0.04733

CDS Bid ask spænd 6,65                 7,27                        1,75           299,49         0.05418

Risikofrie årlig rente 3,71                 1,36                        1,33           5,74             0.00414

S&P500 afkast % -0,00                1,28                        -9,46          10,25           -0.04615
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Det kan dog være svært helt at undgå multikollinearitet, så længe man arbejder med empiriske data, 

hvilket også kan ses af nedenstående korrelationsmatrix. Denne viser korrelationen mellem alle de 

forklarende variable gennemgået i analysen frem til nu. 

  

I den ovenstående tabel 6.2.6. fremhæves korrelationskoefficienter med grønt i matricen som har en 

absolut værdi på mere end 0,2. Som det fremgår af tabellen, er der en vis korrelation imellem de 

opdelte aktieafkast og afkast fra S&P 500-indekset. Denne korrelation måtte man også forvente, da 

en del af en akties risiko er systematisk, hvilket vil sige, at det er markedsbestemt. Derudover 

korrelerer volatiliteten også med de forskellige aktieafkast, og da volatiliteten er et vigtigt parameter 

ved værdifastsættelse af en aktie
34

, var dette også forventet.    

Det mest overraskende er den høje negative korrelationskoefficient mellem den risikofire rente og 

den implicitte volatilitet. Rent intuitivt giver det ikke meget mening, at en rentestigning resulterer i, 

at volatiliteten falder. En forklaring på dette kan være den finansielle krise, hvor volatiliteten i 

markedet steg, og samtidig valgte centralbankerne at sænke renten
35

, dette kan være en del af 

forklaringen. Hvis dette er tilfældet, er der ingen direkte sammenhæng mellem de to variable, 

hvorfor dette ikke vil give problemer, hvis man ønsker at benytte regressionen fremadrettet. Alt i alt 

ser korrelationerne pæne ud, der er ingen over 0,5, men ikke desto mindre er det vigtigt fremadrettet 

at holde for øje, at der er en vis multikollinearitet i modellen, og dette kommer typisk til udtryk som 

høj standardafvigelse på variablerne. 

                                                 
34

 Dog burde den diversificerbare risiko ikke have nogen betydning på prisen.  
38 Centralbankerne kan ændre de helt korte renter, og dermed påvirke den 5-årige rente. 

 

Diff.  

Implicit 

volatilitet

Implicit 

volatilitet

Negative 

spring

Positive 

spring

Korrigeret 

afkast

Diff. CDS 

bid ask 

spænd

D/E ratio Risikofri 

rente

S&P 500 

Diff.  implicit volatilitet 1 0,0765 -0,31917 -0,19832 -0,18621 0,05462 0,00489 0,00778 -0,2908

Implicit volatilitet 0,0765 1 -0,24952 0,22003 -0,08859 0,02463 0,32006 -0,41923 -0,0464

Negative spring -0,31917 -0,24952 1 0,0446 0,00838 -0,03009 -0,07321 0,05687 0,32146

Positive spring -0,19832 0,22003 0,0446 1 -0,0509 -0,00293 0,06655 -0,05874 0,29674

Korrigeret afkast % -0,18621 -0,08859 0,00838 -0,0509 1 -0,00201 -0,02386 0,0109 0,40219

Diff. CDS bid ask spænd 0,05462 0,02463 -0,03009 -0,00293 -0,00201 1 0,00829 0,00051 -0,0078

D/E ratio 0,00489 0,32006 -0,07321 0,06655 -0,02386 0,00829 1 -0,11296 -0,0032

Risikofri rente 0,00778 -0,41923 0,05687 -0,05874 0,0109 0,00051 -0,11296 1 0,01291

S&P 500 -0,29078 -0,0464 0,32146 0,29674 0,40219 -0,00783 -0,00324 0,01291 1

Tabel 6.2.6.  Korrelationskoefficienter
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6.3. Den lineære regression 

Efter de forskellige data er gennemgået, er specialet kommet til den første lineære regression. 

Regressionen er foretaget således, at al data opstilles i en tabel, som starter med data for virksomhed 

1 for hele tidsserien. Herefter opstilles data for den næste virksomhed nedenfor i samme kolonne, 

dette forsættes for alle 77 virksomheder. Det vil sige, at regressionen udregnes, som om det hele 

bare er tidsseriedata. Herefter køres regressionen med de nævnte variable som en test for, hvilke 

variable der skal anvendes fremadrettet.  

tttt

tttttttt

SPEDrf

BidAskdBidAskKorAfkPspringNsprngVOLdVOLdCDS









500/ 1098

76543210  

Da dette er en regression på paneldata, er der stor sandsynlighed for heteroskedasticitet i data. De 

forskellige virksomheder har højst sandsynligt ikke har samme volatilitet.  Tidligere fremgik det, at 

volatiliteten stiger voldsomt under den finansielle krise, hvilket også taler for heteroskedasticitet i 

residualerne. En White test bekræfter dette, hvorfor en heteroskedasticitets korrigerede 

kovariansmatrice anvendes til at finde T-værdierne for variablerne. Herefter testes variablerne for, 

om de er signifikant anderledes end nul på et 0,95 signifikansniveau. Testen på variablerne D/E, 

Pjump og BidAsk afviser ikke, at disse er signifikant anderledes end nul, hvorfor disse fjernes ud af 

regressionen. Derudover kommer dvol ud med en højere t værdi end Vol, hvorfor volatilitet i 

differencer anvendes fremadrettet. Hermed fås den nedenstående regression: 

tttttttt SPrfdBidAskKorAfkNsprngdVOLdCDS  500322,00554,0257,12607,0688,0475,0338,0

(6.3.1.)
 

Alle parametre i regression 6.3.1. er signifikante, T-værdier kan ses i bilag 1. Regressionen opnår 

R
2
 på 0,1368, hvilket vil sige at 13,68 % af variationerne i differencerne i CDS-spændet kan 

forklares ved hjælp af de valgte forklarende variable. Man kunne have håbet på, at 

forklaringsgraden af regressionen var højere, men eftersom dette er en regression på differencer og 

ikke niveauer, var en meget høj R
2 

værdi ikke forventet.  

Inden der tolkes på resultaterne, er det relevant at se, om modellen er fejlspecificeret. Det er 

allerede blevet udledt at volatiliteten ikke er konstant, hvorfor det må forventes, at residualerne ikke 

er helt normalfordelte, hvilket også fremgår af bilag 4, hvor det ses, at residualerne afviger for en 

normalfordeling i halerne. 
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Da det er panel-data som der arbejdes med, er der en risiko for, at der er korrelation i residualerne 

mellem virksomhederne, således at residualer for virksomhed 1 på tidspunkt t korrelerer med 

virksomhed 2 på samme tidspunkt. Måden, der testes for dette på, er ved at hjælp af Durbin 

Watsons d-test. Denne test er egentligt udviklet til at finde autokorrelation i tidsserier, men har 

samme effekt mellem virksomhederne. Data sorteres efter dato, og der testet op til 76‟erne orden, 

det vil sige, der testes på tværs af alle virksomhederne. Ingen af de 76 tests afviser nulhypotesen om 

ingen autokorrelation.  

Da regressionen er lavet på differencer i stedet for niveauer, er virksomheds-dummies ikke helt så 

relevante, da alle responsvariablerne starter på samme niveau. Ved en test med virksomheds 

dummies viser det sig også, at alle dummy-variablerne er insignifikante, hvorfor disse ikke tilføres 

regressionen. Modellen er nu blevet testet for korrelation imellem virksomhederne, men ikke for 

autokorrelation i tidsserierne, her anvendes en Durbin Watson d-test igen. Resultatet af Durbin 

Watson testen er en d-værdi på1,38 ved en test på første orden autokorrelation, hvilket vil sige, at 

det ikke er muligt, at hypotesen om ingen positiv autokorrelation i residualerne forkastes. Durbin 

Watson-testen på autokorrelation af anden orden kommer ud således, at man hverken kan acceptere 

eller afvise nulhypotesen, så muligvis er der også autokorrelation i residualerne mellem tidspunkt t 

og t-2. For at dobbelttjekke laves en Breusch-Godfrey-test for autokorrelation, denne kommer ud 

med tydeligt tegn på førsteordens autokorrelation, men umiddelbart ingen tegn på autokorrelation i 

residualerne to led tilbage. En analyse af residualerne grafisk, viser også tegn på positiv 

autokorrelation. Nedenfor ses et plot af residualerne for virksomheden Avnet Inc. med data fra 

2010
36

. Her ses et klart billede af positiv autokorrelation mellem residualerne. Det ser ud til, at 

ligger residual til tid t-1 over nul, er sandsynligheden større for, at residualen til tidspunkt t gør det 

samme.  

 

 

 

 

                                                 
36

 Grunden til, at kun en lille andel af det samlet residual plot er medtaget, er, at der simpelthen er for meget data til 
at medtage det hele, alt i alt er der 127.050 observationer i datasættet. 
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Figur 6.3.1. 

 

Autokorrelation i tidsserierne gør, at resultaterne i modellen skal tolkes varsomt, hvorfor det er at 

foretrække, hvis modellen kan ændres således, at autokorrelationen forsvinder. En grund til 

autokorrelation i residualerne kan være, at der mangler en forklarende variabel i modellen. For at 

teste, at det ikke er en firmaspecifik variabel, såsom en rente eller et benchmark, der mangler i 

modellen, opstilles en ny regression. Denne har samme forklarende variabel som regression 6.3.1., 

bortset fra de to ikke-firmaspecifikke variabler S&P500 og rf
37

. Yderligere tilføjes der 1.650 

tidsdummies- en dummy-variabel for hver dag i datasættet. På den måde burde disse dummy-

variable tage hensyn til, alt ikke-firmaspecifikt. Resultatet er desværre, at der stadig er 

autokorrelation i tidsserien, og det kan dermed konkluderes, at hvis der mangler en forklarende 

variabel i regressionen, er det en firmaspecifik variabel.  

I et forsøg på at finde en model uden autokorrelation i fejlledende tilføjes alle de forklarende 

variable nu som laggede værdier. Disse tilføjes for at se, om CDS-spændet muligvis reagerer senere 

end de forklarende variable. Yderligere tilføjes alle variablerne opløftet i anden og som logaritmen 

af disse. Dette gøres for at se, om sammenhængen muligvis ikke er lineær mellem de forklarende 

variable og responsvariablen. Desuden tilføres de frasorterede variable i regressionen igen på de nye 

former. Herefter sorteres alle de variable fra, der ikke er signifikante, og regressionen køres igen. På 

                                                 
37

 Disse har ingen betydning, da de er identiske på tværs af de 77 virksomheder hvorfor tidsdummyerne vil fange 
deres bevægelser. 
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den nye regression sorteres ikke-signifikante variable fra igen, og sådan forsættes der, indtil alle 

variable i modellen er signifikante. Hermed fås en model der ser således ud: 

tt
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De heteroskedasticitets korrigerede T-værdier kan ses i bilag 4. Denne model har en R
2 

på 0,192, 

hvilket vil sige, at denne model forklarer en større andel af variationen, end det var tilfældet med 

den tidligere model. En Durbin Watson-test viser desværre stadig tegn på positiv autokorrelation, 

selv om det er blevet bedre end med den anden model. For at tage hensyn til autokorrelationen i 

modellen, tilføres en autoregressiv variabel, det vil sige, at modellen nu kommer til at se således ud: 

tt
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(6.3.2)
 

hvor 

1326,0  ttt
  

Denne korrektion justerer for autokorrelationen i fejlleddene, dette bekræftes af Durbin Watsons d-

test. Et problem ved denne korrektion er, at den laggede residual kommer til at køre på tværs af 

virksomhederne. Det vil sige, at køres regression for tidspunkt 1 for virksomhed 2, vil den laggede 

residual være fra tidspunkt 1.650 for virksomhed 1. Dette er selvfølgelig en fejl i modellen, men da 

der er data fra 1.650 dage per virksomhed i regressionen, og kun en af disse vil være forkert, burde 

påvirkningen på det samlede resultat være marginal.  Regression 6.3.2. har en R
2
 på 0,27, en F-test 

viser at parametrene samlet set er signifikant anderledes end 0. I den nedenstående tabel ses de 

estimerede parametre og de dertilhørende T-værdier: 

  
  

Tabel. 6.3.2. Skæring dVOL(t) dVOL(t-1) KorAfk(t-1) Nspring(t-1) dBidAsk(t) dBidAsk(t-1) rf(t) AR1

Estimat -0,39621 0,49531 0,279839 -0,2361078 -0,8228066 1,0389424 0,36940269 0,06015418 0,3257297

T-værdi korrigeret for 

heteroskedasticitet -34,3807 25,1856 34,61059 -49,6077342 -16,34645801 12,693024 8,33054211 202,581341 61,091605
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6.4. Tolkning på resultater 

Inden regressionen blev regnet, blev der opstillet følgende hypoteser: 

H1: Der er positiv sammenhæng mellem CDS-spændet og volatiliteten. 

H2: Der er negativ sammenhæng mellem aktieafkastet uanset klassificering og CDS-

spændet. 

H3 Afkast, der skyldes negative aktie-spring, har større indflydelse på CDS-spændet end 

aktieafkast kategoriseret som positive spring og korrigeret afkast.  

H4: Debt/Equity-ratio har en positiv sammenhæng med CDS-spændet. 

H5: Der er negativ sammenhæng mellem den risikofrie rente og CDS-spændet. 

H6: Der er en sammenhæng mellem bid ask spændet og CDS-spændet. 

Nedenfor vil de enkelte hypoteser blive gennemgået, og sammenlignet med de resultater, der er 

fundet ud fra det empiriske data. De empiriske data vil blive forklaret, og forsøgt kædet sammen 

med teorien, der blev gennemgået tidligere i specialet. Ud fra denne analyse forkastes eller 

bekræftes de enkelte hypoteser. 

Den første hypotese var, at den forventede sammenhæng mellem volatiliteten på aktier og CDS-

spændet var positiv. Kigger man på parameteret tilknyttet variablen dvol, bekræfter den 

formodningen. En positiv ændring på en procent i den implicitte volatilitet, har givet en positiv 

ændring på cirka et halvt basispunkt på CDS-spændet. En yderligere analyse af dette resultat vil 

blive foretaget senere i afsnittet. 

Den anden hypotese der blev opstillet var, at der er en positiv sammenhæng mellem aktieafkastet, 

uanset hvordan det blev klassificeret og ændringerne i CDS-spændet. Hvis man analyserer på 

parametrene tilknyttet variablerne, det laggede korrigerede afkast og de laggede negative spring, 

bekræftes denne sammenhæng. Mertons model kommer frem til denne sammenhæng, og rent 

intuitivt giver det også mening, hvilket kan vises med følgende eksempel; Betragt en virksomheds 

aktiver som de investeringer selskabet har foretaget. Disse kan finansieres gennem fremmedkapital 

eller egenkapital, det vil sige igennem udstedelse af aktier eller udstedelse af obligationer. Alle tab 

på investeringerne vil altid ramme aktionærerne først, for først når aktierne er værdiløse, og 
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virksomheden er konkurs, vil obligationsholder miste hele eller en del af sin hovedstol.  Hvis der 

kommer et fald i aktivernes værdi, vil dette fald komme til udtryk i markedsværdien på de 

udestående obligationer og aktier. På grund af strukturen hvor aktionærerne dækker tabene før 

obligationsholderne, vil størstedelen af faldet typisk komme til udtryk i aktierne. Hvis 

virksomhedens aktiver har en værdi, der er lavere end den nominelle værdi på gælden, kan det 

forekomme, at en ændring i aktiverne, har en større absolut påvirkning på obligationerne end på 

aktierne
38

. I en sådan situation vil aktiernes værdi dog være så meget lavere end gælden, at den 

procentmæssige ændring på aktierne stadig vil være større end den procentmæssige ændring på 

obligationerne. Et fald i obligationskursen vil betyde, at spændet på obligationen vil stige, og 

omvendt vil en stigning i kursen betyde, at spændet vil falde
39

.  

Resultatet af regressionen viser, at et fald i det korrigerede afkast på 1 % i perioden har givet en 

stigning i CDS spændet på 0,24 basispunkter. Dette vil svare til et procentmæssigt fald i 

markedsværdien på en obligation med en løbetid på 5 år på 0,012 %
40

 . Så resultatet stemmer 

overens med forventningen om, at en procentmæssig ændring i aktiekursen betyder en mindre 

procentmæssig ændring i den udestående gæld. Løbetiden på de udestående obligationer skal være 

større end 400 år før, at en ændring på 0,24 bp. vil give en ændring på 1 % i værdien af 

obligationerne.  

Regressionen bekræftede yderligere den første hypotese omkring en positiv sammenhæng imellem 

volatiliteten på aktierne og spændet. Tidligere i specialet blev det vist, at der ifølge Mertons model 

er en positiv sammenhæng imellem volatiliteten på aktiverne og kreditspændet. Ovenfor blev det 

beskrevet, hvordan en ændring i aktiverne blev fordelt mellem egenkapitalen og fremmedkapitalen. 

Det blev vist, at en ændring i aktiverne på 1 % har en påvirkning på aktierne, der er større end eller 

lig med 1 %, hvorfor en ændring i volatiliteten på aktiverne vil komme til udtryk som en større 

ændring i volatilitet på aktierne. Dette gør, at en 1 % ændring i volatiliteten på aktierne ikke vil 

have samme betydning på spændet, som en 1 % ændring på aktiverne ville have haft. Så hvis man 

undersøgte sammenhængen mellem volatiliteten på aktiverne og CDS-spændet, ville parametrene 

have en højere værdi, end det er tilfældet i regression 6.3.2. Både Zhang el al. (2005) og Ericsson et 

al (2004) kommer frem til samme, sammenhæng mellem volatiliteten og CDS-spændet.. 

Parameteret for volatilitet og aktieafkast kommer ud som det var forventet. 
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 Strukturelle ændringer internt i virksomheden kan også give denne effekt. 
39

 Dette er gældende med mindre ændringen i kursen skyldes ændringer i den risikofrie rente. 
40

 Så længe at der regnes i kontinuerlig tid vil den procentmæssige ændring ikke være påvirket af den risikofrie rente. 
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Det var dog ikke forventet, at de laggede variables parametre kom ud som signifikante. For 

volatiliteten viste, at både den laggede variabel og den ikke-laggede variable havde indflydelse på 

CDS-spændet. På aktieafkastet viste, højst overraskende, kun de laggede variable at have en 

signifikant indflydelse på CDS-spændet. I artiklen “The Co-movement of Credit Default Swap, 

Bond and Stock Markets: an Empirical Analysis” af Lars Norden og Martin Weber fra år 2009 

udledes det, at CDS markedet reagerer senere end aktiemarkedet, hvilket stemmer overens med 

resultaterne i regression 6.3.2. I teorien skulle man forvente, at markedet ville tilpasse sig 

øjeblikkeligt, således at CDS markedet reagerer samtidig med aktiemarkedet. En del af forklaringen 

på forskellen mellem teori og det observerede kan være, at aktiemarkedet er mere likvidt end CDS 

markedet. Dette vil naturligvis bevirke, at aktiemarkedet reagerer før CDS markedet, hvorfor de 

laggede værdier kan have indflydelse på ændringerne i CDS-spændet.  

Denne regression er estimeret med brug af daglige observationer, hvilket betyder, at de laggede 

observationer er hele 24 timer ældre end de ikke laggede observationer. Man må gå ud fra, at CDS 

markedet er så likvidt, at nye informationer ikke tager en hel dag at prissætte, hvorfor at 

forklaringen om forskellig likviditet i markederne ikke kan forklare hele denne effekt. Dog kan der 

være eksempler, hvor en aktiekurs ændrer sig lige før lukketid, og CDS markedet måske ikke når at 

tilpasse sig, hvorfor dette først sker den efterfølgende dag. Derfor vil aktieafkastet for dagen før 

have betydning på CDS spændet den følgende dag, men dette kan dog ikke forklare, at aktieafkastet 

til tidspunkt t-1 forklarer CDS spændet til tidspunkt t bedre, end aktieafkastet til tidspunkt t gør det.  

Forklaringen med at aktiemarkedet er mere likvidt, og derfor reagerer før CDS markedet, kan heller 

ikke forklare, hvorfor den laggede implicitte volatilitet har en betydning, da denne er udledt fra 

aktieoptioner og ikke aktier. Så regressionen 6.3.2. viser, at der er en sammenhæng imellem de 

laggede variable og CDS-spændet, hvilket kunne tyde på, at aktiemarkedet reagerer før CDS-

markedet. Men der kan ikke gives nogen rigtig god forklaring på, hvorfor dette sker. 

Den tredje hypotese var, at afkastet der skyldes negative spring havde en større indflydelse på 

ændringerne i CDS-spændet, end både det korrigerede afkast og afkastet med positive spring. 

Parameteret for de positive spring kunne ikke påvises at afvige signifikant fra nul, hverken på de 

laggede data eller de ikke-laggede data, hvorfor både det korrigerede afkast og de negative spring i 

perioden har haft en større indflydelse på ændringer i CDS-spændet end de positive spring. De 

estimerede parametre for det korrigerede afkast og de positive spring er på henholdsvis -0,24 og -
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0,82, altså er parameteren for negative spring mere end 3 gange større ende parameteren for det 

korrigeret afkast, så regressionen bekræfter hypotese 3. 

I kapitel 5 i figur 5.1. blev det vist via en udvidet Merton model, at der var en ikke lineær 

sammenhæng mellem den forventede værdi på aktiespring og CDS-spændet. I regression 6.3.2. 

tages der i1kke hensyn til den forventede værdi af aktiespring, men i stedet ses der på hver enkelt 

springs indflydelse på CDS-spændet. Ikke desto mindre ses der en tendens til, at negative 

aktiespring har en væsentlig større betydning for CDS-spændet end positive aktiespring, hvilken 

figur 5.1 også indikerede, at den ville. De negative aktiespring ser ud til, at have en ret høj 

indflydelse på CDS-spændet når de forekommer. Den gennemsnitlige ændring i CDS-spændet er på 

0,06 bp. Samtidig er det gennemsnitlige negative aktiespring på 3,44 %, hvilket ifølge regression 

6.3.2. giver en forventet ændring i CDS spændet på 2,82 bp. Så set i forhold til middelværdien er 

det rimeligt at konkludere, at negative aktiespring har en ret stor betydning for CDS-spændet.  

Dette stemmer overens med Zhang et al (2005) resultater, som viser, at de negative spring har en 

større betydning for CDS-spændet end de positive. Forskellen er, at der Zhang el al kommer frem til 

at positive spring har en signifikant indflydelse på CDS-spændet, hvilket denne analyse ikke gør. 

Grunden til denne forskel kan være flere ting, den mest oplagte er nok, at aktiespring er estimeret 

meget forskelligt i de to analyser, hvorfor resultaterne ikke er sammenlignelige.  

En anden forklaring kunne være at Zhang et al.‟s regression er estimeret på data, fra en periode hvor 

den finansielle krise ikke er inkluderet. Det blev vist i figur 5.1. at springintensiteten havde en 

positiv sammenhæng, med CDS-spændet. Under krisen steg intensiteten
41

 man kunne forstille sig at 

dette har udlignet det fald, i CDS-spændet, som et positivt spring ellers ville have givet. Denne 

virkning blev muligvis styrket af at markedets risikopræferencer ændrede sig under krisen.  

Den fjerde hypotese var at D/E ration havde en positiv sammenhæng med CDS-spændet, men dette 

afkræfter den endelige regression. Ifølge den, har D/E ration slet ingen sammenhæng med CDS-

spændet, da det ikke kan påvises, at parameteret er signifikant anderledes end nul.  

Både i teorien og i praksis er det umuligt at komme uden om, at gearingen på en virksomhed har en 

betydning for kreditrisikoen og dermed CDS-spændet. Jo større en del af ens aktiver som er 

finansieret via fremmedkapital, jo mindre en ændring skal der til, før selskabet ikke kan møde sine 
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 Spring intensitet var på 12% i gennemsnit for 2005, 2006 og 2007, I 2008 var den på 20%. 
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forpligtelser. Så dette resultat skal nok mere ses i lyset af, hvordan D/E-ration er udregnet, end at 

denne ikke har betydning for ændringerne i CDS-spændet.  

Som det blev beskrevet tidligere, er equity delen i D/E-ration udregnet som værdien af det samlede 

antal udestående aktier. Gælden derimod, var som nævnt kun muligt at få som regnskabstal på 

kvartalsbasis, og for at udfylde hullerne i observationerne, blev der foretaget lineær interpolation. 

Denne fremgangsmåde betyder reelt, at man på tidspunkt t kan forudsige værdien af gælden på 

tidspunkt t+1, så længe man befinder sig imellem regnskabsdage. Så hvis man betragter 

egenkapitalen som konstant, vil der være en perfekt lineær sammenhæng mellem D/E-ration på 

tidspunkt t og t+1 på 59 ud af 60 dage
42

. Dette er selvfølgelig problematisk, da ændringer på gælden 

bliver fanget meget dårligt i regressionen. Derfor er der kun den samlede aktieværdi tilbage, som 

kan bidrage til regressionen, og denne er allerede repræsenteret via aktieafkastet. 

Tidligere sås det, at korrelationskoefficienten mellem D/E-ration og den implicitte volatilitet var 

0,32. Grunden til denne høje korrelation er, at volatiliteten på en aktie også viser noget om, hvor høj 

en gearing en virksomhed har. Det vil sige, at regressionen allerede, via volatiliteten, implicit tager 

højde for gearingen. Alle disse ting gør, at D/E-ration bliver insignifikante. 

Forventningen til sammenhængen mellem den risikofrie rente og ændringerne i CDS-spændet blev 

defineret i hypotese fem. Her blev opstillet en forventning om, at der var en negativ sammenhæng 

mellem renten og CDS-spændet. Regression 6.3.2. afkræfter dog denne hypotese. Regressionen 

viser en positiv sammenhæng mellem den risikofrie rente og ændringerne i CDS-spændet. Med 

parameteren 0,06 har renteændringer ikke haft den store betydning for CDS-spændet i perioden, 

men ikke desto mindre kommer renten ud som yderst signifikant. Ifølge regressionen betyder en 

renteændring på et procentpoint en ændring på 0,06 bp. på CDS spændet, så påvirkningen på CDS-

spændet af en renteændring ser ud til at være meget lille. En forklaring på den positive værdi kan 

være, at en stigende rente gør det dyrere for selskaber at optage nye lån. Så hvis en virksomhed 

mangler likviditet her og nu, bliver det dyrere at låne sig til denne. Samtidig er det jo kun den 

femårige rente der er medtaget i regressionen. Hvis man forstiller sig, at en virksomhed hvor 

fremmedkapitalen er finansieret via lange nulkuponer, vil markedsværdien på selskabets gæld være 

styret af de lange renter. Hvis selskabets investeringer alle løber i fem år, hvor hele afkastet bliver 

udbetalt, vil aktivernes værdi være styret af den fem årige rente. For denne virksomhed vil en 
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 Der antages 20 handelsdage på en måned.   
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ændring i den 5 årige rente, mens den lange rente holdes fast, betyde at aktiverne vil falde i værdi, 

mens gælden vil forblive konstant. Resultatet bliver, at risikoen for konkurs stiger, da aktivernes 

værdi nu er tættere på værdien af gælden. Dette eksempel er selvfølgelig meget søgt, men det viser, 

at den risikofrie rente kun kan forudsige noget om kreditrisikoen på en virksomhed, hvis man 

samtidig tager hensyn til en masse andre interne variable. Faktorer som kapitalstruktur og aktiv / 

passiv styring er afgørende for, hvilken betydning en renteændring har for den enkelte virksomheds 

kreditrisiko. 

Den sidste hypotese forudsagde en sammenhæng mellem CDS-spændet og Bid ask spændet.  

Grunden til, at der i hypotesen ikke blev opstillet nogen forventning til, om denne sammenhæng var 

positiv eller negativ, var, at både køber og sælger af en CDS-kontrakt bliver ramt, når likviditeten 

falder. I regression 6.3.2. vises det, at der i perioden har været en positiv sammenhæng imellem 

CDS-spændet og bid-ask-spændet. Faktisk er sammenhængen tæt på en til en. Når bid-ask-spændet 

udvider sig med et bp., stiger CDS- spændet med et bp.  

En ting man skal være opmærksom på ved variablen bid-ask-spændet er, at den udregnes ved hjælp 

af de samme variable som responsvariablen. Bid-ask-spændet regnes som ask – bid, hvor CDS 

spændet udregnes som (bid + ask) / 2. Selvom disse to udregnes fra de samme variable, er de udtryk 

for to vidt forskellige begivenheder. Hvor CDS-spændet viser kreditrisikoen på referenceenheden, 

viser bid-ask-spændet noget om likviditeten på CDS kontrakten.  På trods af dette kan det dog være 

problematisk at de er regnet ud fra de samme data, da en datafejl i enten bid eller ask spændet, i 

regressionen vil ses som om der er en lineær sammenhæng mellem disse. Der er dog to argumenter 

for, at resultatet i regression 6.3.2. ikke skyldes datafejl. Det første argument er, at der i 

regressionen er et højt antal observationer, og alt efter datafejlens karakter kan sammenhængen 

mellem bid-ask-spændet og CDS-spændet komme ud som positiv eller negativ. Disse to 

begivenheder er umiddelbart lige sandsynlige, hvorfor det er sandsynligt at de nogenlunde udligner 

hinanden. Desuden ville en sådan datafejl aldrig gøre at parameteret, vil blive 1, da mid-prisen jo 

regnes som (bid + ask) / 2 vil en ændring på et basispunkt i eksempelvis ask spændet kun resultere i 

en ændring på et 0,5 basispunkt i CDS-spændet. Derfor er det specialets opfattelse, at forklaringen 

på denne sammenhæng ikke skal findes i datafejl.  

En CDS kontrakt har som beskrevet i kapitel 4, to ben - præmiebenet og beskyttelsesbenet. 

Præmiebenet består af faste betalinger, og den eneste risiko tilknyttet hertil er, hvis 

beskyttelsesbenet bliver udløst, hvorved betalingerne ophører. Beskyttelsesbenet er derimod meget 
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risikofyldt, da det udelukkende består af en betaling, hvis referenceenheden går konkurs. Som køber 

af en CDS-kontrakt er man kort i kreditrisiko, mod at man betaler et fast beløb hvert år i CDS-

kontraktens løbetid
43

.  Det vil sige, at man som køber ikke er eksponeret mod de helt store risici, da 

man aldrig kan tabe mere end værdien af CDS-spændet. Som sælger derimod er man meget 

eksponeret mod kreditrisiko. Så hvis kreditrisikoen pludseligt stiger voldsomt i markedet, er det 

vigtigt for sælger, at kunne lukke sin kontrakt i tilfælde af, at værdien pludselig stiger kraftigt. Dette 

kan forklare, hvorfor sælger kræver en højere præmie for likviditetsrisiko, end køber gør. En anden 

grund kunne være, at likviditeten på en CDS-kontrakt generelt er korreleret med kreditrisikoen, 

hvilket givetvis, ville gøre at regressionen estimere en positiv sammenhæng. Disse forklaringer 

rationaliserer den positive sammenhæng mellem ændringerne i bid-ask-spændet og ændringerne i 

CDS-spændet. 

Den mest overraskende parameter i regressionen er det laggede bid-ask-spænd. Denne er yderst 

signifikant, men rationelt meget svær at forklare. At forskellen mellem hvad køber bød og hvad 

sælger krævede i går, skulle have betydning for CDS-spændet i dag, er meget svært at forklare via 

klassisk teori. En forklaring kan være, at man under den finansielle krise så, at bid-ask-spændet 

udvidede sig, samtidig med at CDS-spændet steg, og da så krisen begyndte at vende, indsnævrede 

bid-ask-spændet sig, mens CDS-spændet faldt. Eftersom disse tendenser fortsatte over længere tid, 

har de laggede variable også kunne forklare CDS-spændet. Denne forklaring er dog kun et bud, og 

man kan undre sig over, hvad de laggede variable har kunnet forklare, som de ikke-laggede variable 

ikke kunne. Forklaringen omkring likviditet i de forskellige markeder som blev anvendt på aktierne, 

kan ikke anvendes her, da der er tale om to nøgletal fra det samme marked. Så her er der tale om et 

parameter, som ikke kan forklares via den gængse teori - måske er forklaringen at markedet ikke er 

efficient i semistærk forstand. 

Regressionen har som tidligere nævnt en forklaringsgrad (R
2
) på 0,27. Forklaringsgraden viser hvor 

stor en del af variationen i responsvariablen, der kan udledes via de forklarende variable. R
2
 -

værdien viser, at der er en del af bevægelserne i CDS-spændet, som ikke bliver fanget af de 

udvalgte variable. Der blev tidligere i analysen testet for, om der var en markedsbestemt variabel 

der manglede i regressionen, og resultatet var, at der ikke kunne findes en markedsbestemt variabel, 

der øgede forklaringsgraden mærkbart. Derfor tyder det på, at det er nogle virksomhedsspecifikke 

variable, der mangler i regressionen.  
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En dybdegående analyse af kreditrisiko tilknyttet den enkelte virksomhed, kræver kendskab til både 

virksomhedens passiv side og aktiv side. Samtidig er det nødvendigt, at have kendskab til 

korrelationen mellem aktiverne og passiverne. En sådan aktiv-passiv analyse på bare en enkelt 

virksomhed kan være et helt speciale i sig selv. Formålet med denne analyse har i højere grad været, 

at anvende variable der er let anvendelige på tværs af selskaberne til at forklare CDS-spændet 

hvorfor R
2 

værdien naturligvis ikke er på 1.  

Man kunne i analysen have valgt at inkludere kreditspændet som en variabel, da denne bliver 

handlet i markedet, og vil givetvis øge forklaringsgraden på regressionen. Grunden til, at 

kreditspændet ikke er med som en forklarende variabel er, at denne med nogle enkelte undtagelser 

er et udtryk for det samme som CDS-spændet. Derfor vil det, at tilføje kreditspændet som en 

forklarende variabel ikke øge forståelsen for hvilken variable der påvirker CDS-spændet, hvilket er 

specialets formål. På trods af at regressionen ikke kan forklare alle bevægelserne i CDS-spændet, 

viser den stadig, at variable som volatilitet på aktierne, aktiespring, aktiespringkorrigeret afkast, 

likviditet og den risikofrie rente alle har betydning for bevægelserne i CDS-spændet. 
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7. Konklusion 

Begrebet kreditrisiko dækker over den risiko som långiver påtager sig i forbindelse med at yde et 

lån. Mere specifikt dækker begrebet over risikoen for, at låntager ikke er i stand til at overholde sine 

forpligtelser, og långiver dermed lider et tab.  For en investor i eksempelvis obligationer er det 

essentielt at kende kreditrisikoen forbundet med den mulige investering. Hvis ikke 

obligationsinvestor er opmærksom på kreditrisiko, vil han værdifastsætte obligationen for højt, og 

dermed ikke få et afkast der godtgør for den ekstra risiko, som investor påtager sig. 

Derfor er det vigtigt at være i stand til at værdifastsætte kreditrisiko, hvis man som investor er 

interesseret i virksomhedsobligationer, eller andre former for investeringer hvor man eksponerer sig 

mod kredit. Derfor er der igennem tiderne udviklet adskillige modeller, der forsøger at 

værdifastsætte dette.  Modellerne kan opdeles i to ”type” modeller; de strukturelle modeller og de 

intensitetsbaserede modeller. I 1974 udgav Robert C. Merton den første strukturelle model. 

Modellen antager, at et selskab er konkurs, hvis gælden på indfrielsestidspunktet er mindre værd 

end aktiverne. Ud fra en antagelse om en meget forsimplet kapitalstruktur, kan en virksomhedsgæld 

værdifastsættes ved hjælp af BS-formlen. Denne model er anerkendt som den første model til 

værdifastsættelse af kreditrisiko. Nyere intensitetsbaserede modeller som for eksempel Jarrow og 

Turnbulls model fra 1995, betragter fallit som den første hændelse i en poisson proces. I denne 

model bliver både fallitsandsynligheden og recovery raten indregnet endogent. 

Hvor kreditrisiko før hovedsageligt var noget, der blev handlet via obligationer skete der en 

udvikling i 90‟erne, hvor kreditderivater begyndte at blive handlet i markedet. Det mest populære af 

disse var CDS-kontrakten. CDS-kontrakten indgås mellem to parter, hvor den ene part går kort i 

kreditrisiko og den anden part går lang i kreditrisiko. Instrumentet kan derfor anvendes til at flytte 

kreditrisiko fra den ene part til en anden. Fordelen ved CDS-kontrakten er, at den udtrykker et 

rimeligt rent udtryk for kredit, og er derfor et oplagt redskab til undersøgelse af kreditrisiko.  

I specialet blev det vist, hvordan man ved hjælp af Jarrow og Turnbulls model kunne værdifastsætte 

en CDS kontrakt. Dette gøres ved, at prisfastsætte de to ben som CDS-kontrakten består af hver for 

sig. Hele CDS-kontrakten, set fra købers synsvinkel værdi, vil svare til en lang position i 

beskyttelsesbenet og en kort position præmiebenet. 

I den empiriske analyse blev der testet hvilke variable der havde betydning for bevægelserne i CDS-

spændet. Det blev kortlagt, at variablene aktievolatilitet og den risikofrie rente begge har en 
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betydning for CDS-spændet. Disse to variable er begge en del af Mertons model. Hvor den 

risikofrie rente optræder eksplicit i modellen, er aktievolatiliteten ikke direkte repræsenteret, men 

kan betragtes som en afledt funktion af aktivernes volatilitet, som optræder eksplicit i modellen. 

Resultatet af regressionen er, at der ses en positiv lineær sammenhæng mellem aktievolatiliteten og 

CDS-spændet, hvilket stemmer overens med Mertons model. Den risikofrie rente vises også, at 

have en positiv sammenhæng med CDS-spændet, hvilket ikke stemmer overens med Mertons 

model, som indregner en negativ sammenhæng mellem den risikofrie rente og CDS-spændet. 

Grunden til at regressionen kommer frem til en positiv sammenhæng kan være mange. Generelt kan 

det siges, at det vil være forskelligt fra selskab til selskab, hvordan renten påvirker deres risiko for 

konkurs.  

En anden variabel der også optræder implicit i Mertons model er aktieafkastet, dog kun den del af 

afkastet der kan forklares via en normalfordeling. Derfor opdeles afkastet i regressionen i tre 

grupper, det korrigerede afkast, negative aktiespring og positive aktiespring.  Det korrigerede afkast 

kan udledes af Mertons model, og denne forudsiger en negativ sammenhæng mellem CDS-spændet 

og aktieafkastet, hvilket regressionen også bekræfter. De positive aktiespring kan ikke vises at have 

en signifikant betydning på CDS-spændet, hvorimod de negative aktiespring viser sig at være meget 

signifikante. Og med et parameter der er estimeret mere end tre gang så stort som parameteret for 

det korrigerede aktieafkast, kan det ses, at de negative spring har en stor negativ påvirkning på 

CDS-spændet, på de dage hvor de forekommer.  

Det sidste variabel der viser sig, at have betydning for CDS-spændet er likviditeten og denne 

medtages i regressionen via variablen bid-ask-spændet. Sammenhængen mellem denne og CDS-

spændet viser sig at være positiv - en udvidelse i bid-ask-spændet svarer til, at kontrakten bliver 

mindre likvid. Så når likviditeten falder, så stiger CDS-spændet, og dette tyder på, at sælger af 

CDS-kontrakten tager en præmie for likviditet, der er højere end den præmie køber vil betale. Dette 

kan forklares med de risikoeksponeringer henholdsvis sælger og køber påtager sig. Hvor køber har 

en allerede kendt forpligtelse i kontraktens løbetid, er sælgers betalinger meget mere usikre. Sælger 

har derfor et større behov for at kunne lukke en kontrakt før udløb. 

Det mest overraskende ved den endelige regression er, de laggede variables betydning for CDS-

spændet. Ud fra en antagelse om et semi-efficient marked, kan der ikke argumenteres for, at de 

laggede variable forklarer det ikke laggede CDS-spænd. Endnu mere overraskende er det, at for 

aktieafkastet viser de laggede variable at forklare CDS-spændet bedre end de ikke laggede variable, 
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som i regressionen ikke kan vises at afvige signifikant fra nul. Norden og Weber (2009) kommer 

frem til, at aktiemarkeder generelt fører CDS-markedet, forstået på den måde at aktiemarkedet 

reagerer før CDS-markedet. En forklaring på denne tendens kan være, at aktiemarkedet er mere 

likvidt end CDS-marked er, hvorfor nye informationer hurtigere bliver tilpasset i aktiemarkedet. 

Dette forklarer dog ikke hvorfor, at den laggede likviditet også har betydning på bevægelserne i 

CDS-spændet. Dette spørgsmål er ikke blevet besvaret fyldestgørende i specialet, og en dybere 

redegørelse vil kræve flere undersøgelser af denne tendens.  

Regressionen opnår samlet set en R
2
 på 0,27, hvilket skal ses i forhold til, at regressionen er lavet på 

differencer i stedet for niveauer. Resultatet viser, at der stadig er en del af variansen i CDS-spændet, 

som variablerne ikke er i stand til at forklare. Grunden til dette er, at der i specialet ikke er lavet en 

dybdegående analyse af hver virksomhed, men i stedet er CDS-spændet forsøgt forklaret med 

lettere tilgængelige variable.  

Regressionen viser, at determinanter som negative aktiespring, spring korrigeret afkast, den 

risikofrie rente og likviditeten på CDS kontrakten alle har betydning for bevægelserne i CDS-

spændet. Yderlige vises det, at de laggede variable også påvirker CDS-spændet. Disse variable er 

dog ikke fyldestgørende nok til at forklare alle bevægelser, hvorfor yderlige studier indenfor 

området er nødvendige. 

  



85 
 

8. Perspektivering 

I dette afsnit udvides perspektivet, og fokus lægges på, hvilke yderlige problemstillinger der kunne 

være interessante at analysere. 

Igennem analysen er data blevet undersøgt på tværs af hele perioden. Det kunne være interessant at 

udvide analysen således, at man opdelte data i to perioder - dette kunne være før krisen og efter / 

under krisen. Dette bygger på en forestilling om, at de to estimerede regressioner ville være meget 

forskellige alt efter hvilken periode de er estimeret på. En interessant analyse kunne endvidere være, 

hvilke omstændigheder der gjorde, at de to regressioner var forskellige. En anden mulighed er 

selvfølgelig, at regressionerne ikke ville være signifikant forskellige fra hinanden, hvilket ville være 

en indikator på, at de variable der er anvendt i analysen, uanset miljøet, har samme betydning for 

CDS-spændet.  

Yderlige kunne det være interessant, at udvide med nogle variable der fangede den enkeltes 

virksomheds passiv side bedre, dette kunne eksempelvis være udestående obligationer. Men hvis 

man medtager udestående obligationer, på en eller anden form, vil det være vigtigt at fjerne 

kreditkomponenten fra disse, da man ellers både havde kreditrisiko i responsvariablen, i form af 

CDS-spændet, og i de forklarende variable. Man kan også udvide regressionen med en estimeret 

recovery rate, hvis man har adgang til dette. Disse variable burde umiddelbart øge 

forklaringsgraden af regressionen, hvorfor resultaterne af en sådan udvidet analyse ville være 

relevant. 

En anden analyse der kunne være spændene, er følgende; At tage udgangspunkt i JTs model, og se 

om man kunne modellere hazard raten. Dette kunne gøres med udgangspunkt i Mertons teori 

omkring aktiverne i forhold til gælden. Hvis man betragter hazard raten som en normalproces 

tilføjet et poisson led, kunne det være, at man via aktiekurser og udestående obligationer kunne 

modellere en hazard rate proces, der passer på den enkelte virksomhed. Det vides ikke om dette 

studie allerede er foretaget, men resultaterne af det kunne være yderst interessante. 

Ovenstående kunne være spændende emner til en videregående undersøgelse af kreditrisiko, og de 

kan derfor eventuelt danne grundlag for en diskussion til det mundtlige forsvar. 
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10. Bilag 

Bilag 1: Første regression 

Linear Regression Results  

The REG Procedure 
 

Model: Linear_Regression_Model 
 

Dependent Variable: diff CDS spread bp  
 

Number of Observations Read 126896 

Number of Observations Used 126896 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 6 1503419 250570 3352.41 <.0001 

Error 126889 9484093 74.74323     

Corrected Total 126895 10987512       
 

Root MSE 8.64542 R-Square 0.1368 

Dependent Mean 0.06186 Adj R-Sq 0.1368 

Coeff Var 13977     
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity Consistent 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 -0.33828 0.07104 -4.76 <.0001 0.13485 -2.51 0.0121 

diff implied vol % 1 0.47571 0.00876 54.30 <.0001 0.12575 3.78 0.0002 

Negative Jump 1 -0.68755 0.02040 -33.71 <.0001 0.27799 -2.47 0.0134 

jump corrected return % 1 -0.26070 0.02041 -12.77 <.0001 0.07655 -3.41 0.0007 

Diff cds BidAsk spread 1 1.25743 0.01094 114.92 <.0001 0.32356 3.89 0.0001 

Rf % årlig rente 1 0.05540 0.01784 3.11 0.0019 0.02026 2.73 0.0062 

SP500 % 1 0.34240 0.02230 15.35 <.0001 0.13646 2.51 0.0121 
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Bilag 2: Endelig regression uden AR  

Linear Regression Results  

The REG Procedure 
 

Model: Linear_Regression_Model 
 

Dependent Variable: diff CDS spread bp  
 

Number of Observations Read 126819 

Number of Observations Used 126819 
 

Analysis of Variance 

Source DF 
Sum of 

Squares 
Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 7 2108809 301258 4302.82 <.0001 

Error 126811 8878576 70.01425     

Corrected Total 126818 10987386       
 

Root MSE 8.36745 R-Square 0.1919 

Dependent Mean 0.06146 Adj R-Sq 0.1919 

Coeff Var 13613     
 

Parameter Estimates 

Variable DF 
Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Heteroscedasticity Consistent 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

Intercept 1 -0.41490 0.06873 -6.04 <.0001 0.10878 -3.81 0.0001 

diff implied vol % 1 0.52745 0.00786 67.13 <.0001 0.12773 4.13 <.0001 

Lag(dVol) 1 0.30589 0.00844 36.22 <.0001 0.08512 3.59 0.0003 

Lag(jump corrected return) 1 -0.35856 0.01818 -19.73 <.0001 0.06960 -5.15 <.0001 

Lag(negative Jump) 1 -0.86589 0.01900 -45.58 <.0001 0.21414 -4.04 <.0001 

Diff cds BidAsk spread 1 1.30989 0.01094 119.72 <.0001 0.31139 4.21 <.0001 

Lag(dBidAsk) 1 0.64127 0.01087 59.00 <.0001 0.21718 2.95 0.0032 

Rf % årlig rente 1 0.06159 0.01727 3.57 0.0004 0.01816 3.39 0.0007 
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Linear Regression Results  

The REG Procedure 
 

Model: Linear_Regression_Model 
 

Dependent Variable: diff CDS spread bp  
 

Heteroscedasticity Consistent Covariance of Estimates 
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Variable Intercept 

diff 
implied 

vol % 
Lag(dVol

) 

Lag(jum
p 

correcte
d return) 

Lag(neg
ative 

Jump) 

Diff cds 
BidAsk 
spread 

Lag(dBid
Ask) 

Rf % 
årlig 

rente 

Intercept 0.011833
9587 

0.000808
8768 

-
0.002062

596 

-
0.000631

176 

0.015445
8896 

-
0.008888

157 

-
0.006406

08 

-
0.001812

944 

diff implied vol % 0.000808
8768 

0.016315
1004 

0.002286
1344 

0.003273
6668 

-
0.001579

324 

0.003770
1992 

-
0.004838

106 

-
0.000319

974 

Lag(dVol) -
0.002062

596 

0.002286
1344 

0.007245
8222 

0.003777
285 

-
0.009018

24 

0.001792
8532 

0.001483
6679 

0.000011
2647 

Lag(jump 
corrected return) 

-
0.000631

176 

0.003273
6668 

0.003777
285 

0.004843
6591 

-
0.004475

339 

0.001005
0848 

-
0.001329

23 

-
0.000092

9 

Lag(negative 
Jump) 

0.015445
8896 

-
0.001579

324 

-
0.009018

24 

-
0.004475

339 

0.045858
0576 

-
0.010257

582 

-
0.011715

794 

-
0.001303

037 

Diff cds BidAsk 
spread 

-
0.008888

157 

0.003770
1992 

0.001792
8532 

0.001005
0848 

-
0.010257

582 

0.096962
4961 

0.025284
0343 

0.001249
9491 

Lag(dBidAsk) -
0.006406

08 

-
0.004838

106 

0.001483
6679 

-
0.001329

23 

-
0.011715

794 

0.025284
0343 

0.047168
045 

0.000823
4655 

Rf % årlig rente -
0.001812

944 

-
0.000319

974 

0.000011
2647 

-
0.000092

9 

-
0.001303

037 

0.001249
9491 

0.000823
4655 

0.000329
675 
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Bilag 3: endelig regression (T-værdier er ikke korrigeret) 

Regression Analysis with Autoregressive Errors  

The AUTOREG Procedure 
 

Dependent Variable diff CDS spread bp 
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Regression Analysis with Autoregressive Errors  

The AUTOREG Procedure 
 

Ordinary Least Squares Estimates 

SSE 8878576.42 DFE 126811 

MSE 70.01425 Root MSE 8.36745 

SBC 898798.459 AIC 898720.455 

MAE 2.13623142 AICC 898720.456 

MAPE 1924.25353 Regress R-Square 0.1919 

    Total R-Square 0.1919 
 

Durbin-Watson Statistics 

Order DW 

1 1.4009 

2 1.8060 

3 1.9431 

4 2.0224 

5 1.9844 

6 2.0475 

7 2.0354 
 

Variable DF Estimate Standard Error t Value 
Approx 
Pr > |t| 

Intercept 1 -0.4149 0.0687 -6.04 <.0001 

diff implied vol % 1 0.5275 0.007858 67.13 <.0001 

Lag(dVol) 1 0.3059 0.008445 36.22 <.0001 

Lag(jump corrected return) 1 -0.3586 0.0182 -19.73 <.0001 

Lag(negative Jump) 1 -0.8659 0.0190 -45.58 <.0001 

Diff cds BidAsk spread 1 1.3099 0.0109 119.72 <.0001 

Lag(dBidAsk) 1 0.6413 0.0109 59.00 <.0001 

Rf % årlig rente 1 0.0616 0.0173 3.57 0.0004 
 

Estimates of Autocorrelations 

Lag Covariance Correlation 

-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  
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0 70.0098 1.000000 |                    |********************| 
 
 

 
1 

20.9702 0.299532 |                    |******              | 
 

 
 

 

Preliminary MSE 63.7286 
 

Estimates of Autoregressive Parameters 

Lag Coefficient Standard Error t Value 

1 -0.299532 0.002679 -111.80 
 

Algorithm converged. 
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Regression Analysis with Autoregressive Errors  

The AUTOREG Procedure 
 

Unconditional Least Squares Estimates 

SSE 8010910.47 DFE 126810 

MSE 63.17255 Root MSE 7.94812 

SBC 885768.66 AIC 885680.905 

MAE 1.96941726 AICC 885680.907 

MAPE 1661.91966 Regress R-Square 0.1483 

    Total R-Square 0.2709 
 

Durbin-Watson Statistics 

Order DW 

1 2.0178 

2 1.9373 

3 1.9997 

4 2.0869 

5 1.9542 

6 2.0293 

7 2.0150 
 

Variable DF Estimate Standard Error t Value 
Approx 
Pr > |t| 

Intercept 1 -0.3962 0.0962 -4.12 <.0001 

diff implied vol % 1 0.4953 0.007391 67.01 <.0001 

Lag(dVol) 1 0.2798 0.007855 35.63 <.0001 

Lag(jump corrected return) 1 -0.2361 0.0168 -14.06 <.0001 

Lag(negative Jump) 1 -0.8228 0.0178 -46.21 <.0001 

Diff cds BidAsk spread 1 1.0389 0.0100 103.74 <.0001 
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Lag(dBidAsk) 1 0.3694 0.009914 37.26 <.0001 

Rf % årlig rente 1 0.0602 0.0243 2.48 0.0132 

AR1 1 -0.3257 0.002686 -121.29 <.0001 
 

Autoregressive parameters assumed given. 

Variable DF Estimate Standard Error t Value 
Approx 
Pr > |t| 

Intercept 1 -0.3962 0.0962 -4.12 <.0001 

diff implied vol % 1 0.4953 0.007391 67.01 <.0001 

Lag(dVol) 1 0.2798 0.007854 35.63 <.0001 

Lag(jump corrected return) 1 -0.2361 0.0168 -14.06 <.0001 

Lag(negative Jump) 1 -0.8228 0.0178 -46.26 <.0001 

Diff cds BidAsk spread 1 1.0389 0.009924 104.69 <.0001 

Lag(dBidAsk) 1 0.3694 0.009874 37.41 <.0001 

Rf % årlig rente 1 0.0602 0.0243 2.48 0.0132 
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Linear Regression Results  

The REG Procedure 
 

Model: Linear_Regression_Model 
 

Dependent Variable: diff CDS spread bp  

 

Heteroscedasticity Consistent Covariance of Estimates 

Variable Intercept 

diff 
implied vol 

% 
Negative 

Jump 

jump 
corrected 
return % 

Diff cds 
BidAsk 
spread 

Rf % årlig 
rente SP500 % 

Intercept 0.0181845
654 

0.0008007
082 

0.0293607
963 

0.0049126
51 

-
0.0055943

85 

-0.0025281 -
0.0098481

23 

diff implied vol % 0.0008007
082 

0.0158129
434 

-
0.0018840

77 

0.0028366
029 

0.0046197
796 

-
0.0003403

68 

0.0103362
734 

Negative Jump 0.0293607
963 

-
0.0018840

77 

0.0772805
926 

0.0109031
775 

-
0.0058048

09 

-
0.0028541

51 

-
0.0285785

38 

jump corrected 
return % 

0.0049126
51 

0.0028366
029 

0.0109031
775 

0.0058596
385 

-
0.0005447

93 

-
0.0005970

1 

-
0.0036237

72 

Diff cds BidAsk 
spread 

-
0.0055943

85 

0.0046197
796 

-
0.0058048

09 

-
0.0005447

93 

0.1046925
128 

0.0008440
16 

0.0076908
402 

Rf % årlig rente -0.0025281 -
0.0003403

68 

-
0.0028541

51 

-
0.0005970

1 

0.0008440
16 

0.0004104
296 

0.0007880
01 

SP500 % -
0.0098481

23 

0.0103362
734 

-
0.0285785

38 

-
0.0036237

72 

0.0076908
402 

0.0007880
01 

0.0186209
362 
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Bilag 4:  Residual-plot 
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