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Executive Summary 
The literature concerning real options is filled with appraisals of how the real option method enables the 

user to capture the value of flexibility. The use of real options as a managerial tool seems to be in focus, 

and the literature gives only a little attention to the real options approach as an equity research tool. 

This master thesis investigates the applicability of real options as an appropriate tool in equity research on 

pharmaceutical companies, by testing the following two hypotheses. (1) Real options as an add-on to the 

traditional DCF-model isn’t used by analysts. (2) In practice is it possible to use real options for quantifying 

flexibility when valuing companies.      

A literature review of real options in general and its transition from financial options, has been conducted. 

The review concludes that the lack of market data due to the projects illiquidity makes the quality of the 

input estimates questionable. Especially the estimation of value of the underlying real asset and its 

volatility needs careful attention. This combined with the models showing a high sensitivity to changes in 

these variables makes the results even less reliable. 

H. Lundbeck A/S is used as case company, as the literature mentions the pharmaceutical industry as an 

obvious industry for the use real options. The industry is recognized by its high level of R&D spending, 

patents and uncertainty about the success of each development phase. The analysis finds evidence that the 

characteristics of the pharmaceutical industry causes the options to move deep-in-the-money and thereby 

making the real options approach redundant. It is suggested that a similar analysis is also conducted for 

other industries, where real options might be useful, in order to make a general statement of the 

applicability of real options as an equity research tool. 

The final conclusion is that the real option approach can help quantify the value of flexibility, if the 

approach and the models are fitted correctly with the estimates, the model will be precise. Another 

conclusion is, that it is possible to conduct a real options analysis with public information as the only 

source. The downside is, that it is not certain that it will ever be possible to estimate a satisfying input. 

Hence, the results will be imprecise. On top modelling the real options is also very time consuming and it 

might very well be, that the time of the analysts is spend better on other tasks. 
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1. Introduktion 

1.1 Indledning 

En investor placerer sine penge i aktier med forventningen om, at investeringen vil generere et positivt 

afkast. Formålet med bankernes investeringsrådgivning og fremstilling af aktieanalyser er, at hjælpe 

investoren med at forstå forholdet mellem risiko og afkast. Investoren har derefter mulighed for at 

sammensætte en portefølje af aktier, der på et informativt grundlag afspejler den enkeltes investors 

risikovillighed. Aktieanalysen skal med andre ord sikre at vurderingen af investeringerne, baseres på 

kvalificerede undersøgelser af aktivets markedsværdi og forventningen til virksomhedens evne til generere 

pengestrømme i fremtiden. Aktieanalyserne og den tilhørende rådgivning, er dermed en vigtig del af den 

service bankerne tilbyder de af deres kunder, som ønsker at investere i værdipapirer. 

I en virksomheds daglige drift, opstår der naturligt en række muligheder for fleksibilitet. Denne fleksibilitet 

indgår i virksomhedens løbende beslutningsprocesser. Muligheden for at agere fleksibelt er værdifuld, da 

den giver mulighed for at virksomheden løbende kan tilpasse sig den aktuelle situation. Udfordringen i 

forbindelse med fleksibilitet og værdiansættelse, består i præcist at kvantificere, hvor værdifuld denne 

fleksibilitet er.  

Behovet for at værdisætte denne fleksibilitet opstår, for en virksomhedsledelse, i forbindelse med 

planlægningen og vurderingen af virksomhedens investeringsmuligheder. Ligeledes opstår der et behov for 

at værdiansætte fleksibilitet, når aktieanalytikere skal værdiansætte en virksomhed i sin helhed. Den 

information aktieanalytikeren har til rådighed begrænser sig til den offentligt tilgængelige information. 

Informationsgrundlaget er derfor mindre, end det virksomhedens ledelse har til rådighed. En meget 

udbredt metode blandt aktieanalytikere til værdiansættelse af aktier, er DCF-modellen. Denne model er 

både intuitiv, enkel at forstå og anvende. DCF-modellen har dog en svaghed i forhold til at kvantificere 

værdien af den ledelsesmæssige fleksibilitet.  

I nogle tilfælde ses en kløft mellem markedsprisen for handlede aktier, og den værdi der fremkommer ved 

at værdiansætte virksomheden efter DCF-metoden (Mauboussin 1999 s. 4). Denne kløft kan forklares ved, 

at DCF-modellen værdiansætter aktivet ved hjælp af de forventede fremtidige pengestrømme. Modellen 

tager derfor ikke højde for, at ledelsen i virksomheden har mulighed for at ændre på et projekt undervejs, i 
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takt med at flere informationer bliver tilgængelige. Dette kan resultere i, at nogle projekter bliver 

værdiansat uden hensyn til den fleksibilitet de indeholder, hvilket kan forårsage en undervurdering af 

virksomheden. Konsekvensen kan være at aktieanbefalingen ikke bliver retvisende. 

Realoptionstankegangen er udsprunget af optionsteorien, der har finansielle aktiver som det underliggende 

aktiv. Litteraturen foreslår at realoptionsmetoden anvendes som værktøj til at kvantificere fleksibilitet. Ved 

at modellere fleksibiliteten, som realoptioner, kan der sættes værdi på den fleksibilitet der er til stede i 

virksomheden. Virksomhedens samlede værdi kan anskues som en sammensætning af en basisværdi 

baseret på DCF-modellen plus værdien af den ledelsesmæssige fleksibilitet beskrevet ved en portefølje af 

realoptioner. På denne måde kan kløften mellem markedsprisen og den beregnede DCF værdi mindskes.  

Flere steder i litteraturen bliver der stillet spørgsmålstegn ved den kløft, der er mellem teori og praksis i 

forhold til realoptioners anvendelse i forbindelse med værdiansættelse. Teorien gør klart at anvendelsen af 

realoptioner til værdiansættelse, vil være et alternativ der kan imødegå nogle af de kritikpunkter der er ved 

DCF-metoden. Der er ikke noget der tyder på, at metoden er udbredt som værktøj i aktieanalysen. I 

litteraturen er det bedst beskrevne område, realoptioner anvendt ved værdiansættelse af projekter fra et 

ledelsesmæssigt synspunkt. I denne forbindelse vurderes det, at en implementering af realoptionsmetoden 

vil være nyttig.  

Der er flere steder i den dominerende litteratur indikationer på at medicinalbranchen vil være en oplagt 

branche at værdiansætte fleksibiliteten ved hjælp af realoptioner (Mun 2002 s. 28)(Trigeoris 1999 s. 

12.)(Copeland & Antikarov 2003 s. 322). Derfor vil denne afhandling beskæftige sig med at afdække 

hvorvidt der er belæg for at aktieanalytikerne kan anvende realoptioner til værdiansættelse. Til dette 

formål anvendes et praktisk case eksempel på medicinalvirksomheden H. Lundbeck A/S, hvor der trækkes 

paralleller til medicinalbranchen som helhed. 

1.2 Problemformulering 

I hvilket omfang vil realoptionsmetoden være i stand til at fungere som en værdifuld tilføjelse til DCF-

modellen, set fra en aktieanalytiker perspektiv?  

I denne forbindelse kan der opstilles tre hypoteser som testes gennem afhandlingen.  

Hypotese 1: Realoptionsmetoden som tilføjelse til DCF-modellen, anvendes ikke af aktieanalytikerne på 

nuværende tidspunkt.  

Hypotese 2: Det er hensigtsmæssigt, i praksis, at anvende realoptioner til kvantificering af fleksibilitet ved 

værdiansættelse af aktier. 
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For at sikre behandlingen af disse hypoteser opstilles en række undersøgelsesspørgsmål. 

1.2.1. Undersøgelsesspørgsmål 

Hvad er ledelsesmæssig fleksibilitet? 

Hvilken metode anvendes af aktieanalytikere til værdiansættelse af virksomheder med mulighed for 

ledelsesmæssig fleksibilitet?  

Hvad har betydning for analytikernes valg af model? 

Hvordan fungerer realoptioner som værktøj til at værdiansætte ledelsesmæssig fleksibilitet? 

I hvilket omfang er det muligt at anvende realoptionsmetoden til værdiansættelse ved aktieanalyse, hvor 

offentlig tilgængelig information er den eneste kilde?  

1.3. Fokus og afgrænsning 

For at fokusere på afhandlingens problemformulering, har det været nødvendigt at foretage nogle 

afgrænsninger. Først og fremmest er afhandlingens fokus specifikt anvendelse af realoptionsteorien som 

tillæg til en DCF-model, at der i denne afhandling ikke vil blive fokuseret på elementer fra den traditionelle 

værdiansættelsesmetode, såfremt disse ikke bidrager til konklusionen eller forståelsen af realoptionernes 

anvendelse. Som udgangspunkt antages det, at de elementer der indgår i den traditionelle 

værdiansættelsesteori eller værdiansættelsesanalyse, er accepterede og estimeres på en tilfredsstillende 

vis. 

Afhandlingen er yderligere afgrænset fra at beskæftige sig med følgende: 

1.3.1. Validering af estimater 

Det er ikke afhandlingens formål at estimere et endeligt mål for kursen på aktier i case virksomheden H. 

Lundbeck A/S. Derfor bliver der ikke foretaget en validering af resultaterne af estimaterne for hver af de 

enkelte variable i modellerne. Afhandlingen fokuserer i stedet på at behandle forudsætningerne for 

estimaterne, og undersøge om der er grundlag for dannelsen af gode estimater for disse input.  

Eksempelvis vil det ikke blive diskuteret, hvorvidt den risikofrie rente er 2 pct. eller 5 pct., men blot om der 

findes et acceptabelt datagrundlag (obligationsdata) for at opnå et tilfredsstillende estimat. Forfatterne 

erkender dermed at der kan være variation i estimaterne analytikerne i mellem. I denne forbindelse 

vurderes det at det er op til analytikeren at validere disse estimater. 



 

 
 

9 

1.3.2. Strategiske analyser 

Den strategiske analyse, regnskabsanalysen og forberedelse af de prognoser som danner grundlag for DCF-

metodens input, vil ikke blive gennemgået dybere i denne opgave. Det forudsættes at der er kendskab til 

hvorledes disse analyser foretages. I denne forbindelse gælder det, som tidligere nævnt at det er op til den 

enkelte analytiker at skabe grundlag for de endelige estimater der anvendes i værdiansættelsen.  

1.3.3. Løbetiden 

Afhandlingen afgrænses fra at lave en følsomhedsanalyse af optionernes løbetid. Denne afgrænsning 

foretages fordi, der ved ændringer i løbetiden (eks. udsættelse af en fase) ændres grundlæggende på 

projektet. En ændring i løbetiden, vil ændre grundlæggende på forudsætningerne i budgetperioden, da det 

ikke uden videre er muligt at flytte pengestrømmene mellem forskellige perioder. Årsagen til at dette ikke 

kan lade sig gøre skyldes den særlige patentstruktur i medicinalbranchen. Undersøgelsen af følsomheden 

overfor denne variabel, vil derfor kræve en helt ny analyse, der ikke vil kunne sammenlignes med den 

tidligere situation, grundet de ændrede forhold. Derfor er det valgt at fokusere udelukkende på 

følsomheden overfor de øvrige variable i realoptionsanalysen. 

1.3.4. Brancher 

For at kunne undersøge hvorvidt realoptionsteorien generelt kan anvendes til aktieanalyse, er det 

nødvendigt at undersøge  alle de brancher, hvor der er indikationer for at metoden vil være oplagt at 

anvende. Da de forhold der gør sig gældende i den ene branche, ikke nødvendigvis gør sig gældende i andre 

brancher og omvendt.  

I afhandlingen er der fokuseret på anvendelse af realoptionsmetoden til aktieanalyse i medicinalbranchen. 

Medicinalbranchen er nævnt flere steder i litteraturen, som et oplagt eksempel. Grunden til at denne 

afgrænsning er foretaget, bunder i at der eksisterer et ønske om at have mulighed for at undersøge 

metoden i dybden på en praktisk case. Med henvisning til omfangsbegrænsningen, har det ikke været 

muligt at undersøge særlige kendetegn ved flere brancher.  

1.3.5. Lovgivning 

I opgaven er det valgt, at se bort fra de eventuelle lovmæssige krav der måtte have indflydelse på 

analytikerens valg af model. Det antages at realoptionsmetoden ikke giver anledning til at de regler der 

måtte gælde ikke kan overholdes.  

1.3.6. DCF-modellen 

I denne afhandling tages der ikke kritisk stilling til, hvorvidt det bør undersøges om selve DCF-modellen helt 

bør erstattes af en eventuelt mere passende model. Derfor er gennemgangen af DCF-modellen og kritikken 
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af denne kun målrettet mod, at skabe et overblik over DCF-modellens styrker og svagheder, i forhold til 

relevansen af modellens eventuelle samarbejde med realoptionsmetoden. 

1.4. Metode 

Metoden for undersøgelsen af problemstillingen i denne opgave, bygger på den deduktive metode. (Riis 

2005 s. 29) Med udgangspunkt i et teoretisk område testes hypoteser i praksis. Realoptioner beskrives 

grundigt i litteraturen, som et ledelsesværktøj der kan kvantificere fleksibiliteten der findes i mange 

projekter. Udbredelsen af realoptioner i forbindelse med aktieanalyse, synes ikke at have vundet indpas. 

Dette skisma testes gennem en litteraturgennemgang samt et praktisk casestudie. 

Problemstillingen deles op i to hypoteser. Første hypotese går på at realoptioner endnu ikke finder 

anvendelse i aktieanalysen. Anden hypotese er at realoptionerne vil kunne gavne aktieanalytikerens 

arbejde med værdiansættelse af fleksibilitet i virksomheder. 

Den første del af opgaven beskæftiger sig med at teste hypotesen om at aktieanalysen ikke er udbredt i 

branchen af aktieanalytikere. Denne undersøgelse, er baseret på et studie af et udpluk af aktieanalyser fra 

tre banker. Desuden er der anvendt to undersøgelser på baggrund af data indsamlet af Imam et. al. (2008) 

og Demirakos et al (2004). Undersøgelserne beskæftiger sig med britiske aktieanalytikeres anvendelse af 

værdiansættelsesmodeller. I denne forbindelse forudsættes det, at metoderne til værdiansættelse er 

nogenlunde sammenlignelige på tværs af landegrænser i Europa og USA og derfor antages det, at dette 

studie kan anvendes som indikator for tendensen generelt. Til slut er der foretaget en kvalitativ analyse i 

form af et interview med en praktiker, Thomas Winther Sørensen Head of Global Equity Research hos 

Nordea Markets (Herefter TWS). Samtalen med TWS er optaget og transskriberet og analysen af 

interviewet er foregået efter analysemetoden meningskondensering (Kvale 2007 s. 188-191). Det vil sige at 

pointerne fra den lange samtale er kondenseret og anvendt direkte. Af litteratur er anvendt Valentine 

(2011) en praktisk guide om best practise for aktieanalytikere. Dette er en certificeret CFA's bud på hvordan 

han mener den bedste måde at udføre jobbet som equity analyst på Wall Street ser ud. Denne bog er 

derfor ikke anvendt som teoretisk litteratur, men på linje med et interview med en praktiker, kan denne 

anvendes som et kvalitativt indblik i hvad der er praksis i branchen.     

Efterfølgende er der lavet et oprids af DCF-modellens funktion, og kritikken af denne. Dette gøres med 

henblik på at afdække modellens svagheder. Samt at undersøge hvordan denne model kan fungere som 

udgangspunkt for en realoptionsanalyse. I denne forbindelse er der anvendt hovedlitteratur fra Plenborg et 

al. (2004) samt Plenborg (2000) og Koller et al (2010).  
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Derefter er der foretaget et litteraturstudie af realoptionslitteraturen. Den applikation af 

realoptionsanalysen, som denne afhandling forsøger at behandle er ikke udbredt. Derfor har det kun været 

muligt at finde enkelte artikler der behandler realoptioner i forhold til aktieanalyse. Disse artikler tager ikke 

udgangspunkt i at teorien har været anvendt til værdiansættelse i aktieanalysen. Derimod giver disse 

artikler udtryk for at forfatterne bag, ser muligheder i en eventuel anvendelse for aktieanalyse (Mauboussin 

1999 s. 4)(Chance & Peterson 2002 s. 5-6). Litteraturstudiet er derfor primært baseret på litteratur, der 

behandler realoptioner ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv. I denne forbindelse har tilgangen været 

hermeneutisk, idet forfatterne af opgaven ud fra deres verdensforståelse har forsøgt at tolke litteraturen 

på realoptionsområdet, og overføre denne til en anvendelse ved aktieanalyse. (Kvale 2007 s. 56-61) 

Udgangspunktet har været i en række bøger og kritiske artikler. 

For at teste hypotesen om hvorvidt realoptioner vil være hensigtsmæssige som tillæg til DCF-modellen i 

aktieanalysen. På grunde af en mangel på realistiske og praktiske eksempler, er der i denne afhandling 

foretaget et praktisk case studie. Dette har været nødvendigt eftersom litteraturstudiet kun er i stand til at 

bekræfte at metoden er teoretisk mulig. Idet en aktieanalytiker kun har offentlig information til rådighed, 

skaber dette yderligere behov for en praktisk case der tager højde for dette.  

I case studiet har forfatterne testet realoptionsmetoden på projektniveau i H. Lundbeck A/S. Den komplette 

værdiansættelse vil kræve en behandling af alle projekter, hvis kumulerede fleksibilitetsværdi lægges til 

virksomhedens basisværdi. Det er valgt at foretage en partiel analyse af problemet. Derfor er projektet LU 

AE58054 udvalgt som case. Dette grunder i forfatternes overbevisning om at simpliciteten i første omgang 

vil fremme forståelsen.  

Kilderne til den praktiske case har været oplysninger om selskabet, produktet og Alzheimers markedet fra 

H. Lundbecks årsrapport, to selskabs- og markedsrapporter (Marketline Company Profile - Lundbeck 2012) 

(World Alzheimers Report 2009) og desuden er grundlaget for DCF-modellens input hentet fra en 

markedsanalyse foretaget af Banken UBS's aktieanalyseafdeling (Aktieanalyse UBS 12. apr. 2013). Det 

antages at disse kilder er pålidelige og retvisende. Udover den praktiske case på H. Lundbeck A/S, har det 

været nødvendigt at opstille to fiktive eksempler. Disse eksempler tager stadig udgangspunkt i 

medicinalbranchens karakteristika, og kaldes Projekt X og Projekt Y. Disse er fremstillet til formålet at 

uddybe undersøgelsen af den praktiske anvendelse af realoptionen på et generelt niveau. Case studiet skal 

gennem et konkret eksempel tjene til at skabe viden om et generelt emne. (Rendtorff 2007 s. 242)  
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2. Fleksibilitet og usikkerhed 

I denne afhandling sondres der mellem begreberne usikkerhed og fleksibilitet. Formålet med at undersøge 

hvorvidt realoptionstilgangen er et hensigtsmæssigt redskab for aktieanalytikere, er at forbedre 

analytikernes nuværende udgangspunkt for at værdiansætte virksomheder der agerer under usikkerhed, og 

med mulighed for ledelsesmæssig fleksibelt. Idet den ledelsesmæssige fleksibilitet indeholder en værdi som 

er uhåndgribelig for de traditionelle NPV-metoder, er det væsentligt at få skabt en forståelse for hvad disse 

begreber dækker over. Samtidig skal der skabes forståelse for hvad begreberne betyder for værdien af et 

projekt og dermed en virksomhed, samt hvorledes der sondres mellem begreberne. 

Usikkerhed er den primære driver for at der bruges ressourcer på sofistikerede værdiansættelser. Dette kan 

både være i forbindelse med vurdering af projekter, eller som denne opgave vil belyse ved analyse af en 

aktie. Hvis der ikke eksisterer usikkerhed om de pengestrømme et projekt forventes at indbringe, er der 

ingen grund til at forsøge at forudsige investeringens pengestrømme i fremtiden. Da disse vil være sikre, og 

værdien af projektet i dag kan bestemmes ved at tilbagediskontere værdierne. 

Usikkerhed kan beskrives som et ulige forhold mellem den information der er tilgængelig, kontra den 

information der er nødvendig for at evaluere om projektet eller investeringens udfald vil blive som 

forventet. Usikkerheden skaber afvigelser i de forventede pengestrømme, hvilket betegnes som 

volatiliteten. Jo mindre andel af den nødvendige information der er til rådighed, jo større usikkerhed er der 

til stede. Volatiliteten afgør derefter hvor store udsving denne usikkerhed vil have som konsekvens for 

værdien på investeringen eller projektet.  

Ledelsesmæssig fleksibilitet, er en virksomhedsledelses mulighed for at reagere i forhold til de situationer 

der opstår i løbet af investeringens/projektets levetid. Det er de opståede situationer der afslører mere af 

den nødvendige information om investeringens/projektets fremtidige pengestrømme (Mun 2002 s. 150). 

Det vil sige, at den ledelsesmæssige fleksibilitet i virkeligheden er et produkt af den usikkerhed der er om 

fremtidens udvikling i forhold til en investering/projekt. 

2.1. Hvorfor er fleksibilitet værdifuld? 

Kombinationen af usikkerhed og ledelsesmæssig fleksibilitet i beslutningsprocessen, skaber en værdi som 

er uhåndterbar for de traditionelle NPV-metoder. Disse metoder har som udgangspunkt kun mulighed for 



 

at anskue et projekt som en slags black box, med et udgangspunkt i t=0 og e

forventede pengestrømme vil se ud i fremtiden. Alle de fremtidige 

På grund af usikkerheden, vil alle de forventede 

eller mindre end den forventede værdi

(Mun 2002 s. 147).  

DCF-modellen bygger på en antagelse om

information der tilgår i løbet af et projekts levetid

virksomhed har ofte i høj grad mulighed for at tage strategiske beslutninger undervejs i 

beslutningsprocessen, i forhold til hvordan situa

mulighed for at ledelsen undervejs kan påvirke størrelsen

resulterer i, at der via muligheden for fleksibilitet eksisterer en form for værdi

metoden ikke er i stand til at indfange. 

værdi.  

Størrelsen på værdien af fleksibiliteten kan gøres overskuelig ved hjælp af 

usikkerhed der er om den information der vil tilgå omkring situationen i fremtiden

større mulighed ledelsen har for at agere i forhold til denne information

fleksibiliteten.  

2.2. Fleksibilitetens betydning i aktieanalysen

Da muligheden for fleksibilitet har betydning for værdien af de enkelte pr

også have betydning for en virksomheds samlede værdi

af DCF-modellen, jævnfør afsnittet om aktieanalytikernes arbejde
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at anskue et projekt som en slags black box, med et udgangspunkt i t=0 og en forventning til hvord

vil se ud i fremtiden. Alle de fremtidige pengestrømme er 

å grund af usikkerheden, vil alle de forventede pengestrømme have mulighed for at være enten større 

eller mindre end den forventede værdi. Disse udsving i værdien forklares ved hjælp af

modellen bygger på en antagelse om, at ledelsen i en virksomhed ikke agerer i forhold til den 

information der tilgår i løbet af et projekts levetid. I virkeligheden ser dette anderledes ud. Ledelsen i en 

virksomhed har ofte i høj grad mulighed for at tage strategiske beslutninger undervejs i 

i forhold til hvordan situationen ændrer sig (Koller et al 2010 s. 679)

undervejs kan påvirke størrelsen på projektets endelige 

at der via muligheden for fleksibilitet eksisterer en form for værdi. Dette er en værdi

metoden ikke er i stand til at indfange. Fleksibilitetsværdien vil dog have betydning for projektets 

Størrelsen på værdien af fleksibiliteten kan gøres overskuelig ved hjælp af nedenstående figur 

usikkerhed der er om den information der vil tilgå omkring situationen i fremtiden. Sammenholdt

større mulighed ledelsen har for at agere i forhold til denne information, når den tilgår

Fleksibilitetens betydning i aktieanalysen 

Da muligheden for fleksibilitet har betydning for værdien af de enkelte projekter i virksomheden, vil dette 

også have betydning for en virksomheds samlede værdi. De fleste virksomheder værdiansættes ved hjælp 

modellen, jævnfør afsnittet om aktieanalytikernes arbejde senere i opgaven

 

forventning til hvordan de 

er faste i DCF-modellen. 

have mulighed for at være enten større 

udsving i værdien forklares ved hjælp af volatilitetsbegrebet 

at ledelsen i en virksomhed ikke agerer i forhold til den 

anderledes ud. Ledelsen i en 

virksomhed har ofte i høj grad mulighed for at tage strategiske beslutninger undervejs i 

(Koller et al 2010 s. 679). Dette skaber 

projektets endelige pengestrømme. Dette 

. Dette er en værdi NPV-

e betydning for projektets samlede 

nedenstående figur 2.1. Jo større 

. Sammenholdt med at jo 

når den tilgår. Jo større værdi har 

 

ojekter i virksomheden, vil dette 

e fleste virksomheder værdiansættes ved hjælp 

i opgaven. Derfor kan der være 
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tilfælde hvor denne værdi ikke bliver regnet med. Som det ses af figur 2.1, kan der være tilfælde hvor 

værdien af fleksibilitet har større eller mindre betydning, derfor vil aktieanalytikere kunne overse værdifuld 

fleksibilitet ved kun at anvende DCF-modellen, for virksomheder der agerer under høj usikkerhed og med 

mulighed for fleksibilitet.  

Der er nogle særlige områder der skal tages hensyn til i denne forbindelse. Værdiansættelse af 

fleksibiliteten vil kun være relevant i den forbindelse, at den har en effekt på pengestrømmen i 

virksomheden. Derfor skal analytikeren være i stand til at definere de sæt af beslutningsmuligheder, 

ledelsen har til sin rådighed. Samtidig skal analytikeren kunne opstille den effekt de forskellige beslutninger 

vil have for virksomhedens pengestrøm (Koller et al 2010 s. 559). Dette vil ofte være tilfældet i 

virksomheder, som eksempelvis i medicinalindustrien, hvor en stor del af virksomhedens pengestrømme 

ligger mange år ude i fremtiden og den forventede værdi af disse er behæftet med stor risiko i forhold til 

om projektet opnår endelig godkendelse.  

Samtidig skal ledelsen, for at fleksibiliteten skal have værdi, ikke alene have muligheden for at agere 

fleksibelt. Ledelsen skal også have viljen og kompetencen til at tage den rette beslutning, i forhold til de 

events der opstår undervejs i det enkelte projekts levetid. F.eks. kan der være tilfælde hvor ledelsen er 

følelsesmæssigt forbundet til særlige projekter. Dette kan medføre  at ledelsen ikke tager beslutningen om 

at forlade et ikke rentabelt projekt, der burde have været lukket (Mun 2002 s. 150). Et andet eksampel kan 

være at et ikke rentabelt projekt får lov at leve videre idet projektet har en afledt positiv værdi et andet 

sted i virksomheden. Det er handlinger, som disse eksempler viser, der kan gøre værdien af fleksibiliteten 

mere uhåndgribelig. 
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3. Aktieanalytikeren & Aktieanalysen 

For at undersøge hvorvidt realoptionsmodellen som tillæg til DCF-metoden kan hjælpe aktieanalytikerne 

med at indfange den ellers uhåndgribelige fleksibilitet. Som blev defineret i forrige afsnit. Vil følgende afsnit 

undersøge, hvordan aktieanalytikerne arbejder og hvorledes behandlingen af fleksibilitetens værdi 

håndteres i dag. Samtidig ønskes det at klarlægge hvilke krav der stilles i forbindelse med valg af den ideelle 

værdiansættelsesmodel til formålet.  

3.1. Analytikerens fokus 

Analytikeren benytter sig af værdiansættelsesmodeller for at teste markedsværdien af en aktie, mod den 

forventede værdi af aktiens fremtidige pengestrømme. Dette skal afhjælpe at analysens modtagere, 

investorerne, kommer til at købe aktier for dyrt, eller sælge dem for billigt (Penman 2010 s. 8-10). Bankerne 

lever blandt andet af gebyrer i forbindelse med værdipapirshandel, eksempelvis transaktionsomkostninger 

og depotomkostninger. Derfor går sikringen af bankens forretningsgrundlag ud på at tiltrække og fastholde 

kunder, samt at øge disse kunders handelsaktivitet gennem investeringsrådgivning. Rådgivningen sker med 

udgangspunkt i bankens aktieanbefalinger og investeringsanalyser. Rapporterne fra analyserne gøres 

tilgængelige for bankens kunder. For en analytiker, ansat i en bank, gælder det derfor om at opdage 

markedets fejlvurderinger af de aktier vedkommende overvåger. Formålet er at give bankens 

investeringsrådgivere det bedst mulige udgangspunkt for at hjælpe bankens kunder. Investeringsrådgiverne 

hjælper kunderne med at opnå den bedst mulige forrentning på deres formue i forhold til deres individuelle 

risikoprofil.  

Aktieanalysens primære attribut er selve anbefalingen. Analysen giver en indikation for hvilken værdi 

virksomhedens aktier har, holdt op imod markedsværdien på tidspunktet for analysen. Dette ender ud i 

den specifikke anbefaling til enten at købe, holde eller sælge en given aktie. Det resterende indhold i 

analysen har til formål at underbygge argumenterne for anbefalingen, samt redegøre for anvendelsen af 

analysemetoder (Valentine 2011 s. 1-67).  

Aktieanalytikeren befinder sig i en position som, alt andet lige, gør vedkommende bedre stillet end den 

almene investor, i forhold til at oversætte de offentligt tilgængelige informationer om en virksomhed. Ud 

fra de offentlige informationer skal det tolkes, hvilke muligheder virksomheden har for at generere 
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fremtidig indtjening. På denne baggrund kan værdien af virksomhedens aktier estimeres. 

Aktieanalytikerens særlige position består af en kombination af følgende egenskaber (Penman 2010 s. 10).  

• Relevant uddannelse 

• Et netværk i og et tæt samarbejde med virksomhederne 

• Tæt overvågning af data og information vedrørende virksomhederne  

• Adgang til og viden om relevante analysemodeller og værktøjer  

• Kommunikationskanaler og -evne der gør analytikeren i stand til at udbrede sit budskab om 

vurderingen af virksomhedens aktier. 

Det er analytikerens evne til at anvende dette sæt egenskaber på den mest hensigtsmæssige måde, der 

potentielt skaber værdi for bankens kunder. Analytikerens fokus ligger dermed på at skabe den bedst 

mulige aktieanbefaling. Denne skabes gennem anvendelse af den relevante uddannelse, netværket og 

evnen til at fremskaffe informationer. I samspil med dette skal de mest hensigtsmæssige analysemodeller 

og kommunikationsværktøjer udvælges. Så analytikerens konklusion på analysen kan formidles til bankens 

kunder.  

3.2. Analysens elementer 

For at kaste lys over om der er mulighed for at analytikeren kan forbedre sin performance ved hjælp af 

realoptionsteorien. Vil det følgende afsnit gå dybere ind i hvad analysearbejdet består af.  

Som det fremgår af figur 3.1, kan arbejdet med analysen af de overvågede aktier deles op i fem 

underkategorier. Disse vil herunder blive gennemgået for at skabe forståelse for hvilke krav de specifikke 

arbejdsgange stiller til analytikerens valg af model. 



 

3.2.1. Identifikation og overvågning af kritiske faktorer

Analytikeren identificerer og overvåger 

fremtidige indtjening. Til dette formål er analytikerens evne til informationsindsamling væsentlig. 

Analytikeren skal være i stand til at overvåge og sortere i 

analyserede virksomhed.  

Wansleben (2012) har rangordnet informationskildernes væsentlighed fra et analytikerperspektiv 

(Wansleben 2012 s. 256). Jævnfør denne rangordning fremgår det, at de informationer analytikeren anser 

som vigtigst i forhold til værdiansættelsen

virksomheden. Det må derfor antages at analytikeren prioriterer at bruge meget tid på at indsamle denne 

type af information, og at en højt vurderet evne må være

virksomhed på en måde, så analytikeren får den maksimale mængde vigtig information ud af 

virksomheden. I forhold til valg af værdiansættelsesmetode, vil det 

indsamlingen af data. Modellens behov

faktorer. Desuden vil det være væsentligt at modellen er i stand til at indfange betydningen af den data der 

indsamles og overvåges. 

3.2.2. Finansielle prognoser 

Den indsamlede information, vedrørende de kritiske faktorer for virksomhedens indtjening

herefter til at producere finansielle prognoser

hvorledes virksomhedens indtjening vil se ud fremover
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1. Identifikation og overvågning af kritiske faktorer 

Analytikeren identificerer og overvåger kritiske faktorer, der kan have betydning for virksomhedens 

fremtidige indtjening. Til dette formål er analytikerens evne til informationsindsamling væsentlig. 

skal være i stand til at overvåge og sortere i informationsstrømmen

Wansleben (2012) har rangordnet informationskildernes væsentlighed fra et analytikerperspektiv 

(Wansleben 2012 s. 256). Jævnfør denne rangordning fremgår det, at de informationer analytikeren anser 

diansættelsen, er den information der opnås ved direkte kontakt med 

virksomheden. Det må derfor antages at analytikeren prioriterer at bruge meget tid på at indsamle denne 

type af information, og at en højt vurderet evne må være, at være i stand til at int

så analytikeren får den maksimale mængde vigtig information ud af 

virksomheden. I forhold til valg af værdiansættelsesmetode, vil det være relevant at

indsamlingen af data. Modellens behov for input kan i sig selv være med til at 

faktorer. Desuden vil det være væsentligt at modellen er i stand til at indfange betydningen af den data der 

vedrørende de kritiske faktorer for virksomhedens indtjening

herefter til at producere finansielle prognoser. Dette er prognoser dannet på baggrund af

hvorledes virksomhedens indtjening vil se ud fremover, samt en forventning til udviklingen i den omverden 

 

 

der kan have betydning for virksomhedens 

fremtidige indtjening. Til dette formål er analytikerens evne til informationsindsamling væsentlig. 

informationsstrømmene der vedrører den 

Wansleben (2012) har rangordnet informationskildernes væsentlighed fra et analytikerperspektiv 

(Wansleben 2012 s. 256). Jævnfør denne rangordning fremgår det, at de informationer analytikeren anser 

er den information der opnås ved direkte kontakt med 

virksomheden. Det må derfor antages at analytikeren prioriterer at bruge meget tid på at indsamle denne 

at være i stand til at interviewe ledelsen af en 

så analytikeren får den maksimale mængde vigtig information ud af 

være relevant at modellen understøtter 

for input kan i sig selv være med til at sætte fokus på kritiske 

faktorer. Desuden vil det være væsentligt at modellen er i stand til at indfange betydningen af den data der 

vedrørende de kritiske faktorer for virksomhedens indtjening, anvendes 

. Dette er prognoser dannet på baggrund af forventningen til 

udviklingen i den omverden 
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virksomheden agerer i. De finansielle prognoser udvikles med det formål, at de skal danne input til den 

værdiansættelsesmodel analytikeren vælger at anvende. Derfor vil det, som det også blev beskrevet i punkt 

1, i forhold til indsamling og overvågning af data, have betydning at modellen er i stand til at beskrive 

tilstanden i den verden prognoserne bliver lavet på.  

3.2.3. Valg af værdiansættelsesmetode 

De mest hensigtsmæssige værdiansættelsesmetoder anvendes til at opnå et estimat for, hvad prisen på 

aktien bør være. Værdiansættelsesmetoden udvælges på baggrund af forskellige kriterier. Disse vil blive 

gennemgået senere i opgaven. Dette specifikke område er fokus for denne afhandling. Formålet er at 

danne klarhed over, om der eksisterer situationer hvor realoptionsmetoden vil være den mest 

hensigtsmæssige tilgang, til udvikling af værdiestimat for en aktieanalytiker.  

De fire aktieanalyser der har været tilgængelige for denne afhandling, nævner alle at DCF-modellen lægger 

til grund for deres estimat. Alle analyserne bruger desuden multipelanalyse som tillæg til DCF-modellen. 

UBS har som den eneste medtaget en scenarieanalyse, for at kvantificere usikkerheden. Usikkerhederne 

modelleres kun gennem de forventede værdier og indregner ikke fleksibiliteten. Alle analyserne har med 

ord beskrevet de usikkerheder, som er væsentlige for Lundbecks værdiansættelse. (Aktieanalyse UBS april 

2013) (Aktieanalyse Nordea april 2013) (Aktieanalyse ABG april 2013) (Aktieanalyse Nordea maj 2013). 

3.2.4. Rapporten udarbejdes 

Rapporten, der skal råde investoren til hvorledes denne bør forholde sig til den specifikke aktie, udarbejdes. 

Til dette formål vil valget af værdiansættelsesmodel spille en stor rolle. Dette er fordi 

værdiansættelsesmodellens evne til at give et så retvisende resultat som muligt, afgør kvaliteten af 

rapporten. Den rapport, der i sidste ende munder ud i en konkret anbefaling af, om investoren bør øge sin 

position i aktien, forholde sig neutralt eller mindske sin position i aktien.  

Desuden vil det have betydning, for valget af værdiansættelsesmodel, hvilken model der i stand til at 

underbygge strukturen for rapporten optimalt. Samt hvor mange argumenter modellen vil kunne 

kvantificere i anbefalingen. 

3.2.5. Kommunikation 

Til slut skal aktieanbefalingen kommunikeres ud til bankens klienter. Rapporterne produceres typisk med 

det formål at oplyse en bredere kreds af bankens kunder. Dermed retter de sig ikke mod specifikke klienter. 

Nordea Markets offentliggør eksempelvis aktierapporter til både store finansielle institutioner og små 

private investorer. De samme rapporter er tilgængelige for alle i de forskellige kundesegmenter (Interview 

TWS 23. apr. 2013). Spredningen i de segmenter analysen henvender sig til, stiller krav til analytikerens 



 

evne til at formidle komplekst materiale

bred gruppe af investorer på forskellige niveauer. Hvilket betyder at en værdiansættelsesmodel

hjælpe til at lette kommunikationen af anbef

analytikerens krav til værdiansættelsesmodeller

kvantificere den indsamlede kvalitative data

facilitere den bedst mulige samtale i det tilfælde at rådgivningen er personlig

Figur 3.2 viser et overslag over hvordan aktieanalytikerne prioriterer at anvende deres tid på forskellige 

opgaver. Heraf fremgår det at arbejdet med værdiansættelsesmodell

5 % af analytikernes arbejdstid. Dette er den mindste af de forskellige kategorier. Dette kan tyde på, at det 

ikke er arbejdet med modellerne der lægges vægt på af analytikerne. Disse er måske snarere værktøjer der 

ikke må fylde for meget, men dog er det altafgørende at de er præcise ved korrekt 

udtryk for Valentines (2011) subjektive syn på hvordan opgaverne bliver prioriteret med baggrund i hans 

egne erfaringer, samt interviews med andre prakt

videnskabeligt bevis for at dette er et generelt billede. Modellen kan alligevel anvendes som indikator for 

tilstanden i branchen. 

3.3. Rating af aktieanalytikerne

Aktieanalytikerens performance bedømmes 

aktie bør have og hvorvidt den er vurderet korrekt i markedet

en faglig stolthed, og se sig selv som ambassadører for de bedste metoder til væ
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materiale. Materialet skal kommunikeres på en måde

af investorer på forskellige niveauer. Hvilket betyder at en værdiansættelsesmodel

hjælpe til at lette kommunikationen af anbefalingernes argumenter, vil være værdifuld. 

analytikerens krav til værdiansættelsesmodeller, vil dette give anledning til et behov for at kunne 

kvantificere den indsamlede kvalitative data. Dette sker med formålet at lette kommunikationen

facilitere den bedst mulige samtale i det tilfælde at rådgivningen er personlig. 

viser et overslag over hvordan aktieanalytikerne prioriterer at anvende deres tid på forskellige 

opgaver. Heraf fremgår det at arbejdet med værdiansættelsesmodellen, jævnfør det blå felt, tager omkring 

5 % af analytikernes arbejdstid. Dette er den mindste af de forskellige kategorier. Dette kan tyde på, at det 

ikke er arbejdet med modellerne der lægges vægt på af analytikerne. Disse er måske snarere værktøjer der 

kke må fylde for meget, men dog er det altafgørende at de er præcise ved korrekt 

udtryk for Valentines (2011) subjektive syn på hvordan opgaverne bliver prioriteret med baggrund i hans 

egne erfaringer, samt interviews med andre praktikere. Denne figur kan derfor ikke anses som et 

videnskabeligt bevis for at dette er et generelt billede. Modellen kan alligevel anvendes som indikator for 

af aktieanalytikerne 

bedømmes på baggrund af deres evne til at bestemme

er vurderet korrekt i markedet. Professionelle aktieanalytikere

en faglig stolthed, og se sig selv som ambassadører for de bedste metoder til væ

 

på en måde, der kan forstås af et 

af investorer på forskellige niveauer. Hvilket betyder at en værdiansættelsesmodel, der kan 

vil være værdifuld.  I forhold til 

dette give anledning til et behov for at kunne 

at lette kommunikationen, og 

 

viser et overslag over hvordan aktieanalytikerne prioriterer at anvende deres tid på forskellige 

en, jævnfør det blå felt, tager omkring 

5 % af analytikernes arbejdstid. Dette er den mindste af de forskellige kategorier. Dette kan tyde på, at det 

ikke er arbejdet med modellerne der lægges vægt på af analytikerne. Disse er måske snarere værktøjer der 

kke må fylde for meget, men dog er det altafgørende at de er præcise ved korrekt input. Figur 3.2 er et 

udtryk for Valentines (2011) subjektive syn på hvordan opgaverne bliver prioriteret med baggrund i hans 

ikere. Denne figur kan derfor ikke anses som et 

videnskabeligt bevis for at dette er et generelt billede. Modellen kan alligevel anvendes som indikator for 

evne til at bestemme, hvilken værdi en 

Professionelle aktieanalytikere kan drives af 

en faglig stolthed, og se sig selv som ambassadører for de bedste metoder til værdiansættelse (Penman 



 

2010 s. 10). Samtidig bliver aktieanalytikerne og bankerne hvert år 

de mest retvisende og brugbare analyser af aktierne i markedet. 

Der findes forskellige udbydere der 

fra Økonomisk Ugebrev. Dette er en velrenommeret

Danmark. Af figuren fremgår bankernes samlede performance på forskellige områder. 

også individuelle ratings af den enkelte analytiker.  

Rating af analytikere og en banks samlede team, har betydning for dennes evne til at tiltrække klienter

Bankerne anvender i høj grad en god rating

(Interview TWS 23. apr. 2013). Den

tidligere nævnt af at genere omsætning via gebyrer fra handel med værdipapirer. Derfor gælder det for 

bankerne om at tiltrække investorer der vil handle via dem. Jo bedr

førnævnte sæt af egenskaber til at gennemgå
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amtidig bliver aktieanalytikerne og bankerne hvert år rangordnet efter deres evne

analyser af aktierne i markedet.  

Der findes forskellige udbydere der rangordner børsmæglere, til eksempel vises i figur 

Ugebrev. Dette er en velrenommeret undersøgelse til sammenligning af analytikere

Danmark. Af figuren fremgår bankernes samlede performance på forskellige områder. 

gs af den enkelte analytiker.   

Rating af analytikere og en banks samlede team, har betydning for dennes evne til at tiltrække klienter

god rating, som et tungt salgsargument for deres 

. Den bank eller børsmæglervirksomhed analytikeren er ansat i, lever som 

tidligere nævnt af at genere omsætning via gebyrer fra handel med værdipapirer. Derfor gælder det for 

om at tiltrække investorer der vil handle via dem. Jo bedre en analytiker er til at anvende det 

til at gennemgå de forskelle arbejdsprocesser

 

efter deres evne, til at skabe 

vises i figur 3.3 et ratingskema 

undersøgelse til sammenligning af analytikere i 

Danmark. Af figuren fremgår bankernes samlede performance på forskellige områder. Der foretages dog 

 

Rating af analytikere og en banks samlede team, har betydning for dennes evne til at tiltrække klienter. 

for deres investeringsfunktion 

bank eller børsmæglervirksomhed analytikeren er ansat i, lever som 

tidligere nævnt af at genere omsætning via gebyrer fra handel med værdipapirer. Derfor gælder det for 

e en analytiker er til at anvende det 

de forskelle arbejdsprocesser, jo bedre ratings vil 



 

analytikeren få (Wansleben 2012 s. 262)

for analytikerne og banken generelt

Valget af metode til værdiansættelse af aktien er

og en god placering. Derfor vægtes

forhold til tidsforbrug og kompleksitet. 

vejen prioritere, at bruge mere tid på en analyse

kommer tættere på virkeligheden. Dog peger 

enkelte analyse ikke må blive for høj i forhold til, at banken gerne skulle have en fornuftig forretning ud af 

deres investeringsrådgivning. Som det fremgår af 

prisen på analysen i forhold til kvaliteten af rapporten.

3.4. Valget mellem de tilgængelige 

Figur 3.4 viser Plenborg & Petersens (2003) overblik over de modeller

forbindelse med værdiansættelse.  

3.4.1. Krav til modeller 

I forbindelse med undersøgelsen af hvorvidt der vil være en fordel i at anvende realoptioner til 

værdiansættelse ved aktieanalyse, er det væsentligt at undersøge hvad der ligger til grund 

mest hensigtsmæssige model. I forbindelse med en teoretisk vurdering af den mest optimale 
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analytikeren få (Wansleben 2012 s. 262). Rangordningen fungerer med andre ord, som

banken generelt. Derfor væsentligt at opnå en god placering.  

Valget af metode til værdiansættelse af aktien er desuden væsentlig, for at opnå de b

placering. Derfor vægtes modellens evne til at give korrekte værdiansættels

forhold til tidsforbrug og kompleksitet. Ifølge TWS (Interview TWS 23. apr. 2013) 

at bruge mere tid på en analyse med lavere brugervenlighed, 

Dog peger han på, at der stadig er et trade-off mellem

må blive for høj i forhold til, at banken gerne skulle have en fornuftig forretning ud af 

Som det fremgår af figur 3.3 er et af kriterierne, bankerne bedømmes ud fra

prisen på analysen i forhold til kvaliteten af rapporten. 

ilgængelige værdiansættelsesmodeller 

viser Plenborg & Petersens (2003) overblik over de modeller der jævnfør teorien er  tilgænge

 

I forbindelse med undersøgelsen af hvorvidt der vil være en fordel i at anvende realoptioner til 

værdiansættelse ved aktieanalyse, er det væsentligt at undersøge hvad der ligger til grund 

I forbindelse med en teoretisk vurdering af den mest optimale 

 

Rangordningen fungerer med andre ord, som et kvalitetsstempel 

væsentlig, for at opnå de bedst mulige resultater 

korrekte værdiansættelser ofte tungere i 

 vil Nordea langt hen ad 

, hvis resultatet derved 

off mellem at prisen på den 

må blive for høj i forhold til, at banken gerne skulle have en fornuftig forretning ud af 

bankerne bedømmes ud fra, 

 

der jævnfør teorien er  tilgængelige i 

 

I forbindelse med undersøgelsen af hvorvidt der vil være en fordel i at anvende realoptioner til 

værdiansættelse ved aktieanalyse, er det væsentligt at undersøge hvad der ligger til grund for valget af den 

I forbindelse med en teoretisk vurdering af den mest optimale 



 

værdiansættelsesmodel,  har  Plenborg (2000)

værdiansættelsesmodellers karakteristika. Her ops

sammenlignes ud fra.  

Der skelnes mellem fundamentale krav, der sikrer hensigtsmæssig investeringsadfærd og kosmetiske krav 

der dækker de brugermæssige funktioner ved en given model

Det er klart at de fundamentale krav er de vigtigste at opfylde i denne forbindelse, idet det er disse der 

sikrer at prisestimatet bliver så korrekt som muligt.

analytikerne. Der vil dog altid eksistere et trade

ressourceforbrug til udførelse af værdiansættelsen, vil spille ind i forhold til hvilken 

anvende (Plenborg 2000 s. 1-4). Dette stemmer overens med

fundamentale krav og gerne vil bytte et mere korrekt estimat mod lidt lavere brugervenlighed

kosmetiske krav stadig ikke er uvæsentlige i forhold til at køre en rentabel forretning

apr. 2013). 

Imam et al (2008) vurderer i 

værdiansættelsesmodeller, at analytikernes ræsonnement for valget af modeller til

overordnet kan deles op i et sæt af tekniske og kontekstuelle faktorer: 

De tekniske faktorer relaterer sig til virksomhedens branche

modellens tekniske egenskaber og forudsætninger. 
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Plenborg (2000) opstillet et sammenligningsstudie af de mest anvendte 

værdiansættelsesmodellers karakteristika. Her opstilles og systematiseres en række krav, som modellerne 

Der skelnes mellem fundamentale krav, der sikrer hensigtsmæssig investeringsadfærd og kosmetiske krav 

der dækker de brugermæssige funktioner ved en given model. I figur 3.5 ses en oversigt over kravene. 

Det er klart at de fundamentale krav er de vigtigste at opfylde i denne forbindelse, idet det er disse der 

sikrer at prisestimatet bliver så korrekt som muligt. Hvilket som tidligere nævnt

dog altid eksistere et trade-off i forhold til de kosmetiske krav, da f.eks. 

forbrug til udførelse af værdiansættelsen, vil spille ind i forhold til hvilken 

Dette stemmer overens med TWS's udsagn om at 

bytte et mere korrekt estimat mod lidt lavere brugervenlighed

kosmetiske krav stadig ikke er uvæsentlige i forhold til at køre en rentabel forretning

et al (2008) vurderer i et praktisk studie af britiske analytikeres anvendelse af 

værdiansættelsesmodeller, at analytikernes ræsonnement for valget af modeller til

deles op i et sæt af tekniske og kontekstuelle faktorer:  

relaterer sig til virksomhedens branche- eller forretningsmæssige karakteristika, samt 

og forudsætninger. De kontekstuelle faktorer baserer sig på analytikerens 

 

et sammenligningsstudie af de mest anvendte 

tilles og systematiseres en række krav, som modellerne 

Der skelnes mellem fundamentale krav, der sikrer hensigtsmæssig investeringsadfærd og kosmetiske krav 

oversigt over kravene.  

 

Det er klart at de fundamentale krav er de vigtigste at opfylde i denne forbindelse, idet det er disse der 

som tidligere nævnt vægtes tungest af 

off i forhold til de kosmetiske krav, da f.eks. 

forbrug til udførelse af værdiansættelsen, vil spille ind i forhold til hvilken model en analytiker bør 

 Nordea vil prioritere de 

bytte et mere korrekt estimat mod lidt lavere brugervenlighed. Men de 

kosmetiske krav stadig ikke er uvæsentlige i forhold til at køre en rentabel forretning (Interview TWS 23. 

studie af britiske analytikeres anvendelse af 

værdiansættelsesmodeller, at analytikernes ræsonnement for valget af modeller til aktieanalyse 

eller forretningsmæssige karakteristika, samt 

baserer sig på analytikerens 
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overvejelser om målgruppen for analysen. I denne forbindelse er det vigtigt for analytikeren hvilke 

præferencer for modeller deres store kunder har, som eksempelvis investeringsinstitutionerne. Valget af 

model er især baseret på at målgruppen skal finde rapporterne troværdige og anvendelige, og at 

målgruppen skal være i stand til at forstå indholdet og baggrunden for dem (Imam et al 2008 s. 530-531). 

Demirakos et al (2004) og Wansleben (2012) understøtter de tekniske faktorer som grundlag for valget af 

værdiansættelsesmodel, og konkluderer at et bredt felt af analytikere lader rammen for analysen og valget 

af model være afhængigt af hvilken industri den analyserede virksomheds befinder sig i.  

Ifølge Winroth et al (2010) er aktieanalytikernes målgruppe mindre interesserede i selve produktet, 

aktieanalysen, end de er i de antagelser, argumenter, forudsætninger og historier der ligger bag analysen. I 

det hele taget mener Winroth et al (2010) at valget af værdiansættelsesmodel i rapporten bygger på 

hvilken metode der bedst vil facilitere en samtale med klienten, end deres evne til at beregne den objektive 

værdi. 

3.4.2. Baggrund for modelvalg 

Den dygtige og professionelle aktieanalytiker vil kontinuerligt stille spørgsmålstegn ved hvad der er gode og 

mindre gode teknikker til aktieanalyse. Den dygtige analytiker vil samtidig konstant forsøge at komme på 

forkant i forhold til sine konkurrenter. Dette gælder både i forhold til at kunne give den mest 

virkelighedsnære analyse med henblik på at få en god rating, men også i forbindelse med at give bankens 

kernekunder det der er værdifuldt for dem. Udover de krav der ligger til grund for modelvalget, som er 

nævnt ovenfor, kan der være andre baggrundsmæssige årsager til at analytikerne bliver inspireret til at 

vælge de modeller de gør. 

Analytikerens uddannelsesmæssige baggrund kan have en indflydelse på hvordan analytikeren får 

inspiration til valg af modeller (Wansleben 2012 s. 254). Det er altså væsentligt hvilken type modeller 

analytikeren har modtaget undervisning i under sin uddannelse, og dermed føler sig tryk ved at anvende. 

Ifølge Børsmæglerforeningen, er der en tendens til at flere og flere aktieanalytikere har baggrund i en 

økonomisk kandidatuddannelse, men ellers ses der også analytikere med en rådgiveruddannelse opnået 

gennem et pengeinstitut eller en bachelor i økonomi med en senere HD. specialisering. Ud fra forfatterne af 

denne afhandlings egen erfaring fra BSc. Polit, HA-Almen og Cand.Merc.FIR bliver de forskellige 

kapitalværdimetoder samt substansværdi-modellerne grundigt gennemgået i den obligatoriske 

undervisning. Hvorimod begrebet realoptioner kun bliver gennemgået overfladisk. En mere dybdegående 

indføring i emnet tilbydes i nogle tilfælde som valgfag. At begrebet ikke bliver gennemgået dybere i 

undervisningen på de nævnte uddannelser, kan være en medvirkende faktor til at det endnu ikke er 

udbredt som analyseværktøj i aktieanalytikerbranchen.  
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Børsmæglerforeningens medlemmer er bredt repræsenteret blandt de danske finansielle institutioner, og 

jævnfør denne forening er det et krav for medlemmerne at deres analytikere ansat efter 1. januar 2005, 

skal være certificeret med Børsmæglerforeningens certifikat (http://www.dbmf.dk). Dette betyder at 

analytikerne ansat efter 2005 er eksamineret i:  

• Værdipapirhandelsloven samt relevante dele af EU-lovgivningen  

• MiFID relateret lovgivning  

• Bekendtgørelse om markedsmisbrug  

• Markedspladser og disses regulering  

• Bekendtgørelse om investeringsanalyser  

• Krav til værdipapirhandlere og virksomhedsetik  

• Rådgiveransvar  

• Børsmæglerforeningens anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investment banker  

• Hvidvask.  

Børsmæglerforeningens certifikat, har ikke direkte fokus på valget af modeller, men sætter analytikeren ind 

i relevant lovgivning på området. Det skal hjælpe til at investeringsrådgivningen bliver så redelig som 

muligt. 

En anden certificering er CFA - CFA Institute er en kvasi-akademisk institution med hovedsæde på 

University of Virginia. Institutionen arbejder for et fælles kodeks og professionalisme blandt sine 

medlemmer og stræber efter at overholde de højeste etiske og professionelle standarder. At være 

indehaver af CFA titlen, indebærer at man opfylder en række krav til erfaring, samt at man har bestået en 

uddannelse på 3 niveauer. Til forskel fra Børsmæglerforeningens certifikat, bygger CFA uddannelsen ikke 

kun på en eksaminering i lovgivning og etik, men deltagerne bliver også undervist i metoder og teori. CFA-

titlen er ikke minimumskrav for ansættelse. Til trods for dette kan CFA uddannelsens sammensætning af 

pensum stadig have en vis påvirkning af den anvendte praksis i finansanalytikerbranchen, idet dens formål 

er at medlemmerne skal fungere som rollemodeller indenfor finansiel analyse. På nuværende tidspunkt 

undervises der dog ikke i realoptionsmetoden på et højere niveau på CFA-uddannelsen end det 

obligatoriske tilbud en studerende får på en af de relevante uddannelser gennem det danske 

uddannelsessystem (http://www.finansanalytiker.dk).  
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3.4.3 Aktieanalytikernes foretrukne model 

I forbindelse med undersøgelsen af, om det vil være hensigtsmæssigt for aktieanalytikere at anvende 

realoptioner til værdiansættelse, er det væsentligt at få klarlagt hvorledes og hvilke modeller der er 

udbredt blandt aktieanalytikere. 

Jævnfør undersøgelser foretaget af Plenborg og Petersen (2003), er den mest udbredte 

værdiansættelsesmodel den kapitalværdibaserede DCF-model, mens relative værdiansættelsesmodeller 

som eksempelvis multipel-analysen ofte bliver anvendt som sikkerhedstjek (Plenborg & Petersen 2003 s. 

24-34).  

Gennem undersøgelsen af britiske aktieanalytikeres anvendelse af værdiansættelsesmodeller, som er 

baseret på interviews med en række analytikere, samt indholdsanalyser af analytikernes rapporter, 

konkluderer Imam et al (2008) også at især DCF-metoden har større og større vigtighed, og at analyserne 

stadig er under indflydelse af substansværdibaserede modeller, som multipler, særligt P/E. Imam et al 

(2008) finder evidens for at modellerne ofte anvendes i kombination med hinanden. P/E vil ofte finde 

anvendelse som kommunikationsværktøj, men ikke så meget som værdiansættelsesmodel for sig selv. 

Samtidig giver Imam et al (2008) udtryk for, at subjektive vurderinger og simpel mavefornemmelse, også 

indgår i vurderingen af aktier jævnfør undersøgelsens resultater. (Imam et al 2008 s. 503)   

3.4.4. Aktieanalytikernes behandling af ledelsesmæssig fleksibilitet 

Specifikt i forbindelse med det område hvor DCF-metoden ikke er i stand til at tage højde for værdien af 

fleksibiliteten. Er der i litteraturen en indikation på at der ofte anvendes scenarioanalyser og DTA-analyse, 

til at synliggøre DCF-metodens mangler i forhold til at kvantificere fleksibiliteten. (Nicolaou 2000) (Leslie & 

Michaels 1997) (Copeland & Antikarov 2001 s. 5-13) 

Ifølge TWS, er det også normal praksis i Nordea at man anvender DCF-metoden til værdiansættelse, og ved 

virksomheder der agerer under særlig usikkerhed, eller hvor ledelsen er i besiddelse af muligheden for at 

agere fleksibelt, anvendes scenarieanalyser og DTA-analyse (Interview TWS 23. apr. 2013).  

3.5. Delkonklusion 

Det primære formål for analytikeren er, at sikre sine klienters mulighed for at generere det højest mulige 

afkast ved deres investeringer. Derfor leder analytikeren efter aktier der er fejlvurderet af markedet. 

Analytikerens "produkt" er analyserapporten der munder ud i en konkret anbefaling af om investoren bør 

købe, holde eller sælge den pågældende aktie.  
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Analytikeren anvender sin relevante uddannelse, sit netværk og sin evne til at fremskaffe informationer i 

samspil med udvalgte hensigtsmæssige analysemodeller og værktøjer. Dette skal sikre effektiv formidling af 

analytikerens konklusion på analysen til bankens kunder. Analyserne produceres som en del af bankens 

service overfor sine kunder og tjener det formål at tiltrække kunder og samtidig oplyse disse bedst muligt. 

Af ovenstående afsnit fremgik det, at evnen til at kunne indsamle informationer blev vurderet højt. Disse 

informationer bruges, som input i modellerne, og kvaliteten af modellens resultat afhænger af de input 

analytikeren anvender. Derfor har det højeste prioritet at sikre kvaliteten af disse input. 

Kvaliteten af den enkelte analytikers arbejde vurderes ud fra årlige officielle ratings på forskellige 

parametre. Både bankernes samlede teams, men også den enkelte analytiker vurderes her. Den 

professionelle aktieanalytiker er derfor interesseret i konstant at forbedre sin teknik til vurdering af 

aktiernes værdi, for at levere bedre estimater end konkurrenterne.  

I følge Plenborg (2000) vurderer praktikerne værdiansættelsesmodellerne ud fra en række fundamentale- 

og kosmetiske krav. Disse forholder sig henholdsvist til modellens præcision og brugervenlighed. De 

fundamentale krav vejer tungest, men de kosmetiske har også betydning for det endelige valg. Jævnfør 

denne vurdering ligger der et trade-off mellem detaljeringsgraden og ressourceforbruget til analysen. En 

aktieanalytiker vil ønske at finde et fornuftigt forhold mellem disse to. Det vil sige en analyse der svarer 

bedst muligt til virkeligheden, uden at være så omfattende at den bliver for omkostningstung i forhold til 

hvad den kan sælges for.  

Der er ikke noget i litteraturen, de undersøgte aktieanalyser eller interviewet med TWS, der tyder på at 

realoptioner i skrivende stund anvendes til værdiansættelse i branchen. Den mest udbredte metode er 

stadig DCF-modellen, ofte i kombination med multipler for krydstjek, eller til kommunikative formål. Ved 

virksomheder der agerer i markeder med stor usikkerhed, eller hvor ledelsen har mulighed for at være 

fleksible på områder der har betydning for virksomhedens værdi, anvendes i dag scenarieanalyser eller 

DTA-analyse. Dermed er der belæg for en dybere undersøgelse af om realoptionerne vil have en 

berettigelse i form af en forbedring af estimaterne i forbindelse med usikkerhed og fleksibilitet. 

  



 

4. DCF-Modellen

Formålet med dette kapitel, er at skabe et overblik over hvorledes aktieanalytikerbranchens bredest 

anvendte værdiansættelsesmodel fungerer

relevant i forhold til at forståelsen af

kunne imødegå nogle af DCF-metodens mangler. Desuden er det nødvendigt at skabe klarhed 

modellens funktion, idet den danner grundlaget for det eventuelle

4.1. DCF-modellens funktion

DCF modellen kan illustreres ved hjælp 

pengestrømme og deles op i fire stadier. 

4.1.1. Step 1: Nutidsværdien af pengestrømme

I første omgang beregnes værdien af driften

strategiske analyse og regnskabsanalysen. Dette 
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Modellen 

er at skabe et overblik over hvorledes aktieanalytikerbranchens bredest 

anvendte værdiansættelsesmodel fungerer, samt hvilke fordele og ulemper modellen måtte have. Dette er 

elsen af på hvilke områder der vil være grundlag for at realoptionsteorien vil 

metodens mangler. Desuden er det nødvendigt at skabe klarhed 

modellens funktion, idet den danner grundlaget for det eventuelle realoptions tillæg

modellens funktion 

DCF modellen kan illustreres ved hjælp af figur 4.1. Metoden tager udgangspunkt i virksomhedens frie 

e stadier.  

pengestrømme fra driften  

værdien af driften. Denne beregning foretages med baggrund i 

strategiske analyse og regnskabsanalysen. Dette gøres jævnfør figur 4.1 ved at virksom

 

er at skabe et overblik over hvorledes aktieanalytikerbranchens bredest 

hvilke fordele og ulemper modellen måtte have. Dette er 

hvilke områder der vil være grundlag for at realoptionsteorien vil 

metodens mangler. Desuden er det nødvendigt at skabe klarhed over DCF-

tillæg. 

 

Metoden tager udgangspunkt i virksomhedens frie 

med baggrund i input fra den 

ved at virksomhedens fremtidige 
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forventede indtjening estimeres for en budgetperiode og en terminalperiode. Der efterfølgende 

tilbagediskonteres.  

For budgetperioden estimeres en række specifikke forventede pengestrømme og for terminalperioden 

estimeres en forventet uendelig vækst på baggrund af pengestrømmen for det sidste år af budgetperioden. 

Alle de fastlagte pengestrømme i budgetperioden og terminalperioden tilbagediskonteres, med 

virksomhedens WACC som diskonteringsfaktor, denne er vist i formlen nedenfor (Plenborg & Petersen 

2004) (Koller et al 2010 s. 104-108). 
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4.1.1.1. Estimering af budgetperiode samt terminalperiode  

De frie pengestrømme estimeres via en analyse af virksomhedens regnskaber og ud fra analytikerens 

prognoser for udviklingen. På denne baggrund fastlægges en række specifikke pengestrømme. Længden på 

budgetperioden defineres efter det tidsperspektiv, der vil give mening, i forhold til de karakteristika der er 

ved den pågældende virksomhed. Det er i budgetperioden, at analytikeren har mulighed for, at tage højde 

for atypiske høje eller lave vækstrater.  

For terminalperioden, fastsætter analytikeren en vækstrate. Denne vækstrate er den uendelige vækst for 

virksomheden i al fremtid. Terminalperioden defineres ud fra budgetperiodens sidste estimerede 

pengestrøm. Det er derfor vigtigt, at den sidste pengestrøm ligger på et normaliseret niveau. Da 

analytikeren ellers baserer sin uendelige vækst, på en baggrund der vil kunne betyde at værdiestimatet 

bliver for højt eller lavt, da terminalperioden står for en stor andel af det samlede værdiestimat. 

4.1.1.2. Estimatet for Weighted Average Cost of Capital 

De frie pengestrømme tilbagediskonteres med WACC. Begrebet WACC dækker over et vægtet gennemsnit 

af både ejernes og långivernes afkastkrav. Formlen for WACC for en virksomhed der kun finansieres via 

gæld og egenkapital1 ser ud som følger: 

( ) emd k
ED

E
Tk

ED

D
WACC ⋅

+
+−⋅

+
= 1  

                                                           
1 Alternative finansieringsformer kan f.eks. være konvertible obligationer. 
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Hvor (D) er markedsværdien af virksomhedens rentebærende gæld, (E) er markedsværdien af 

virksomhedens egenkapital, (kd) er fremmedkapitalomkostningerne, (ke) er ejernes afkastkrav og (Tm) er 

den marginale skattesats. 

I praksis anvendes oftest en fast kapitalstruktur i forbindelse med WACC. Dette er ikke helt konsistent med 

virkeligheden, idet det ikke er muligt at holde kapitalstrukturen fuldstændig fast. Denne afvigelse 

accepteres dog, med argumentet at afvigelserne er små i det omfang virksomheden sigter efter at bevare 

den samme langsigtede kapitalstruktur. Af denne grund er det vigtigt, at analytikeren sikrer at den 

anvendte kapitalstruktur er konsistent med virksomhedens langsigtede mål for kapitalstrukturen. Kan det 

ikke lade sig gøre at efterleve et nogenlunde fast mål for kapitalstrukturen, må alternative metoder2 til 

værdiansættelse tages i brug (Plenborg & Petersen 2004). 

Kapitalomkostningerne baserer sig på den risikofrie rente, og et risikomål for virksomheden. I praksis 

anvendes ofte den toneangivende 10årige statsobligation, som estimat for den risikofrie rente, hvilket er 

accepteret som en tilfredsstillinde proxy. For fremmedkapitalomkostningerne kan det 

virksomhedsspecifikke risikotillæg estimeres ved hjælp af virksomhedens kreditvurdering eller 

virksomhedens låneomkostninger. Ved ejernes afkastkrav sker estimatet for det virksomhedsspecifikke 

risikotillæg, på baggrund af Capital Asset Pricing Model (CAPM-modellen). CAPM-modellen indeholder 

aktivets kovarians med markedet, den risikofrie rente og afkastet på markedsporteføljen. I forbindelse med 

CAPM er det vigtigt, at gøre opmærksom på, at dette er en model vis forudsætninger ikke holder i 

virkeligheden. Modellen er dog alligevel accepteret som et redskab til estimering af ejernes afkastkrav. 

(Plenborg & Petersen 2004) (Koller et al 2010 s. 104-108) 

Kapitalomkostningerne reguleres for den marginale skattesats, idet de frie pengestrømme har fået fjernet 

skatteskjoldet. Da skatteskjoldet har en værdi, skal det med i værdiansættelsen. Grunden til at denne 

regnes med her, er at de frie pengestrømme uden skatteskjoldet giver et klarere billede til sammenligning 

over tid og virksomheder imellem. 

4.1.2. Step 2: Enterprise value defineres  

Efter værdien af driften er fundet. Findes enterprise value ved at markedsværdien af ikke-driftsmæssige 

aktiver identificeres og lægges til. De frie pengestrømme indeholder alene pengestrømme fra driften, men 

da analytikeren ønsker at kende værdien af hele virksomhedens egenkapital, skal markedsværdien af de 

ikke driftsmæssige aktiver selvsagt også indregnes i værdien.  

                                                           
2 Eksempelvis vil APV-metoden kunne anvendes (Adjusted Present Value) 
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4.1.3. Step 3. Markedsværdien af den rentebærende gæld  

Herefter identificeres markedsværdien af virksomhedens rentebærende gæld. Den rentebærende gæld er 

på nuværende tidspunkt indeholdt i de frie pengestrømme fra driften, idet disse både dækker over 

pengestrømme til ejere og långivere.  

4.1.4. Step 4 Markedsværdien af virksomhedens egenkapital  

Da analytikeren, som tidligere nævnt, kun er interesseret i at finde værdien af virksomhedens egenkapital, 

trækkes den rentebærende gæld fra enterprise value. Herved fremkommer den forventede markedsværdi 

af virksomhedens egenkapital, på baggrund af analytikerens forudsætninger. For at finde den estimerede 

værdi af den enkelte aktie divideres værdien af egenkapitalen med antallet af aktier (Plenborg & Petersen 

2004) (Koller et al 2010 s. 104-108). 

I praksis anvendes DCF-modellen sjældent alene. Ved de fleste værdiansættelser fortages samtidig en 

multipel-analyse eller en EVA-analyse for at krydstjekke resultatet (Koller et al 2010 s. 101). Grunden til at 

dette kan være nødvendigt, er at DCF-modellen er følsom overfor vægten af terminalperioden, samt de 

input der anvendes i modellen. Dette aspekt vil blive behandlet i kritikken af DCF-modellen. 

4.2. Kritik af DCF-modellen 

Forudsætningerne bag DCF-modellen er grundlæggende realistiske, og modellen er ikke særligt kompleks. 

Dette gør den nem at anvende, og gør den til et værktøj med et godt udgangspunkt for videreformidling af 

resultater. Oveni er der et udbredt kendskabet til modellen. En anden fordel ved DCF-metoden er, at den 

på grund af anvendelsen af frie pengestrømme er uafhængig af den anvendte regnskabspraksis. Hvilket er 

en fordel hvis det ønskes at sammenligne en udvikling  over tid eller i forhold til andre virksomheder 

(Plenborg & Petersen 2003 s. 30).  

Disse styrker, har været med til at danne grundlaget for, at DCF-modellen har vundet indpas som den 

foretrukne værdiansættelsesmodel blandt aktieanalytikere. Dog gælder det, som i mange andre 

henseender, at hvis input i modellen er af dårlig kvalitet, vil outputtet blive derefter. Der er derfor nogle 

områder analytikeren bør være særligt opmærksom på, når modellen anvendes til analyse af aktier. særligt  

er der elementer, der er vigtige at få kommunikeret videre til modtageren af aktieanalysen. Således 

investoren er i stand til at tage en kvalificeret beslutning på baggrund af analysen. I det følgende vil 

modellens svagheder blive gennemgået. 

4.2.1. Tolkning af pengestrømme 

I forbindelse med analyse via DCF-modellen, er det vigtigt at analytikeren gør opmærksom på den 

virkelighed der ligger bag de pengestrømme der anvendes som input. Det er vigtigt, at der bliver taget 
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separat stilling til forskellige aspekter. Eksempelvis kan høje positive frie pengestrømme både betyde, at 

virksomheden har en høj rentabilitet, men det kan også betyde at virksomheden har negativ vækst i sine 

investeringer. Hvilket senere vil kunne betyde nedgang i væksten. Denne analyse kan ske via en separat 

nøgletalsanalyse.  

4.2.2. Tidskrævende 

Et af DCF-modellens kritikpunkter går på, at det er tidskrævende at udarbejde et budget af høj kvalitet, der 

kan lægge grund for værdiansættelsen. Samtidig kræver dette et meget indgående kendskab til 

virksomheden og dennes branche. I forbindelse med aktieanalyse, bruger aktieanalytikeren størstedelen af 

sin arbejdstid, på at skabe indsigt i netop dette. Desuden fremgik det af afsnittet om aktieanalytikernes 

arbejde, at værdien af at de resultater en analytiker når frem til, er så tæt på virkeligheden som muligt, 

vejer relativt tungere end at modellen er hurtig at anvende. Derfor er dette område af kritikken ikke noget 

der har den store betydning for denne opgave. 

4.2.3. Geninvestering/udbytte 

DCF-modellen bygger på en forudsætning om, at alle fremtidige pengestrømme enten udloddes, eller 

geninvesteres i projekter med et afkast svarende til afkastkravet (Plenborg & Petersen 2003 s. 28). For at 

DCF-modellen kan anvendes til at give et retvisende billede af virksomheden, skal dette gøre sig gældende 

for virksomheden. Udlodning og geninvestering er dog et område virksomhederne generelt er 

opmærksomme på. Da overskudslikviditet ikke forrentes og derfor bliver "dødvægt" for virksomheden. 

Derfor er denne del af DCF-kritikken heller ikke noget der vil have nogen videre betydning for denne 

opgave. 

4.2.4. Følsomhed overfor terminalperiode og inputs 

Et problematisk område i forbindelse med DCF-modellen er, at en stor del af værdiestimatet befinder sig i 

terminalperioden. Derved kan små ændringer i parametrene betyde en stor ændring i værdien (Mun 2002 

s. 55-77)(Copeland & Antikarov 2001 s. 73-78.). DCF-modellens resultat er især følsomt overfor størrelsen 

på diskonteringsrenten WACC. Hvilket yderligere kompliceres af, at WACC er det parameter der er sværest 

at estimere korrekt. Grunden til at WACC er en kompleks størrelse at arbejde med, bunder , at der kan 

stilles spørgsmålstegn til en del af dens input. Eksempelvis er ejernes afkastkrav som tidligere nævnt, 

baseret på CAPM, som igen er defineret på baggrund af virksomhedens betaværdi, som er meget svær at 

beregne korrekt. Beta er en sensitivitetsfaktor der måler bevægelserne mellem virksomhedens markedspris 

på egenkapitalen og markedet, hvilket kan svinge meget. I denne opgave, hvor det primære fokusområde i 

første omgang er realoptionernes anvendelse i medicinalbranchen, vil terminalperiodens effekt ikke være 

af større betydning. Dette skyldes at medicinalbranchens patentstruktur skaber mulighed for at opbygge en 
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budgetperiode der stort set tager højde for alle pengestrømmene ved projektet og terminalperioden vil stå 

for en lille andel af den samlede værdi. Problematikken omkring WACC'ens estimater vil dog stadig 

eksistere.  

Ved anvendelse af DCF-modellen på projektniveau, hvilket er denne måde modellen anvendes i denne 

opgave, kan arbejdet med at estimere beta også skabe udfordringer. Hvis aktivet ikke er offentligt handlet 

kan det være svært at finde en korrekt beta, og det anbefales ikke, at der anvendes andre aktiver som 

proxy, da det vil være stort set umuligt at danne et sammenligningsgrundlag på syntetisk vis(Plenborg & 

Petersen 2003). I nogle tilfælde vil en analytiker komme omkring dette problem, ved at anvende 

virksomhedens generelle WACC, derved undgås problemet med estimering af beta. 

4.2.5. Specifikt om DCF-modellens problemer med fleksibilitet  

Et andet kritikområde for DCF-modellen er, at den bygger på en antagelse om, at alle beslutninger er taget 

på forhånd (t=0) og er irreversible i hele projektets levetid. Yderligere antages det at alle udfald er faste og 

at der ikke er nogen fluktuationer i virksomheden eller omverdenen. Derfor vil DCF-modellen ikke lægge 

nogen værdi i en eventuel mulighed for fleksibilitet. Af denne årsag vil DCF-metoden i nogle tilfælde 

fejlvurdere værdien af et projekt eller en virksomhed. Dette sker ved virksomheder med usikkerhed 

omkring vækstraten af deres pengestrømme. F.eks. virksomheder der ikke har eksisteret længe nok til at 

der kan laves en prognose, der indeholder et stabilt udtryk for de fremtidige pengestrømme. 

Fejlvurderingen kan også ske i forhold til virksomheder der agerer med stor fleksibilitet, i forhold til 

beslutninger der vil påvirke virksomhedens pengestrømme. Eksempelvis virksomheder der arbejder med 

projekter med høj risiko, men samtidigt et stort potentiale. Det er ofte i denne forbindelse at ledelsen har 

muligheden for at agere fleksibelt i forhold til den information der opstår undervejs. DCF-metoden vil i 

disse tilfælde ofte undervurdere projektet, og dermed den virksomhed der ejer projektet (Trigeoris 1999, 

s.1) (Mun 2006 s.18). 

Problemet i denne forbindelse er, at denne tilgang ikke afspejler virkelighedens dynamiske 

beslutningsproces, hvor beslutninger løbende evalueres og ændres i takt med at ny information frigives. 

DCF-metodens antagelser stemmer dermed ikke overens med virkeligheden, og især indenfor visse 

brancher har virksomhedens ledelsesmæssige fleksibilitet stor betydning for dennes værdi (Copeland & 

Antikarov 2003).  

4.3. Alternativer til behandling af fleksibilitet 

Det er sjældent at en værdiansættelsesmodel der anvendes på en hel virksomhed er i strand til at tage 

højde for fleksibiliteten (Koller et al 2010 s. 559). For at kunne tage højde for denne fleksibilitet er 
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analytikeren nødt til at kunne identificere de muligheder en virksomhedsledelse har for at agere fleksibelt. 

Samtidig skal analytikeren være i stand til at vurdere hvilken indflydelse dette vil have på pengestrømmen.  

Som nævnt i afsnittet om hvilke værdiansættelsesmodeller der anvendes i praksis, anvendes 

scenarioanalyse ofte til at synliggøre DCF-metodens mangler i forhold til fleksibilitet og usikkerhed. 

Scenarieanalysen formår dog ikke at sætte værdi på denne fleksibilitet. Scenarieanalysen er kun i stand til 

at vise at der eksisterer en mulighed for fleksibilitet. Herved kan analytikeren gøre investoren klar over at 

der er et område denne bør tage højde for (Nicolaou 2000 s. 1-10) (Leslie & Michaels 1997)( Copeland & 

Antikarov 2001 s. 5-13). 

DTA-analyse er en anden mulighed for at behandle fleksibilitet. DTA-analysen skaber overblik over ved 

hvilke events værdien af et projekt vil bevæge sig. Analysen giver samtidig mulighed for at danne et 

overblik over de mulige udfald der måtte være for værdien af projektet. Dog viser DTA analysen kun et lille 

udpluk af det virkelige spektrum værdien kan bevæge sig over (Brealey et al 2010 s. 288). Metoden viser sig 

derfor fattig i forhold til det udbytte man vil kunne få af en realoptionsanalysen, hvis denne viser sig at 

være mulig at implementere i en grad der skaber valide resultater. DTA-analysen er desuden kritiseret for 

sin kompleksitet (Brealey et al 2010 s. 288) hvilket skal sættes i forhold til realoptionsanalysen som måske 

er endnu mere kompleks. Det skal vurderes hvor meget ekstra arbejde der vil være i at anvende 

realoptionerne frem for DTA-analysen. Det er ikke sikkert at den ekstra arbejdsbyrde er stor i forhold til 

hvor meget tættere analytikeren vil nå et retvisende resultat for aktiens værdi, men det modsatte kan også 

gøre sig gældende, at der ligger en stor arbejdsbyrde ved realoptionen, som kun giver en lille ekstra værdi 

for aktieanalysen. TWS påpeger i interviewet, at Nordea anvender DTA-analyse, ved værdiansættelse af 

virksomheder med mulighed for fleksibilitet, de er dog klar over problematikken ved modellens svagheder 

(Interview TWS 23. apr. 2013). 

4.4. Delkonklusion 

De traditionelle værdiansættelsesmetoder formår ikke at kvantificere værdien af fleksibiliteten i 

beslutningsprocessen. Dette medfører at de traditionelle modeller har tendens til at undervurdere den 

reelle værdi af projekter der indeholder fleksibilitet. Dermed nuanceres det faktiske forhold mellem risiko 

og afkast ikke optimalt.  

DCF-modellen er den mest anvendte værdiansættelsesmodel til aktieanalyse. De styrker og svagheder ved 

DCF-modellen, der er blevet behandlet ovenfor, er derfor det udgangspunkt analytikeren har for sin 

analyse. DCF-modellen er velkendt samt nem at forklare og anvende. I forhold til modellen gælder "garbage 

in - garbage out" princippet, som det gør ved de fleste modeller. Dette skal holdes for øje under hele 
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aktieanalysen og vil gælde for alle der anvender DCF-metoden til værdiansættelse. Derfor er det vigtigt at 

modellens inputvariable estimeres med så stor præcision som muligt. Dette passer med at 

aktieanalytikerne jævnfør konklusionen på afsnittet om aktieanalysen og aktieanalytikerne, giver 

indsamlingen af information højeste prioritet. 

Den generelle kritik af DCF-modellen går på, at den er særligt følsom overfor inputvariablerne; 

terminalperioden og WACC og at disse kan være behæftet med en fejlmargin idet mange af 

forudsætningerne der ligger til grund for anvendelsen af disse må bøjes for at passe til virkeligheden. Disse 

problematikker behandles ikke yderligere i denne opgave, da det jævnfør afsnittet om aktieanalytikernes 

valg af model, stod klart at DCF-modellen er den mest udbredte værdiansættelsesmetode blandt 

aktieanalytikere, og at det derfor må forudsættes at disse forbehold er blevet vurderet og accepteret samt 

at der tages højde for disse i analyserne.  

I dag anvendes en række alternative tillæg til DCF-modellen, i forsøget på at sætte et værdiestimat på den 

fleksibilitet der er til stede. Disse alternativer formår heller ikke at kvantificere et korrekt estimat for denne 

værdi. Dette betyder at der stadig er grundlag for at søge efter en model der er i stand til at gøre dette. I 

denne forbindelse vil en undersøgelse af realoptionsmetoden være relevant. 
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5. Realoptioner 

Realoptionsanalysen fungerer ikke som en universel værdiansættelsesmetode. Værdiansættelse ved hjælp 

af realoptioner betragtes som et tillæg til de traditionelle NPV-metoder, og meningen er at modellen skal 

gøre den samlede værdiansættelse af et projekt eller en virksomhed mere retvisende. Dette skal ske ved at 

optionsværdien indeholder værdien af den ledelsesmæssige fleksibilitet. Metoden fungerer ved at værdien 

af realoptionerne indeholder en basis NPV-værdi samt værdien af en eventuel mulighed for ledelsesmæssig 

fleksibilitet (Mun 2006 s. 103)(Copeland & Antikarov 2006 s.219).  

For at undersøge om realoptionsanalysen vil være hensigtsmæssig som tillæg til DCF-modellen, fra en 

aktieanalytikers perspektiv, er det i første omgang vigtigt at få skabt overblik over hvad begrebet 

realoptioner dækker over og hvordan teorien finder anvendelse. Derfor vil følgende kapitel behandle 

emnet realoptioner og afdække hvilke teknikker der kan anvendes i forbindelse med at værdiansætte en 

realoption. 

5.1. Oprindelse & Eksistensgrundlag 

I erkendelse af, at den mest udbredte metode til værdiansættelse, DCF-modellen, har svært ved at 

kvantificere værdien af fleksibilitet. I den forbindelse har det vist sig, at man med fordel kan overføre 

teorien fra de finansielle optioner til værdiansættelse af reelle aktiver. Der er endda indikationer på at 

realoptionerne ikke kun har relevans for værdiansættelse af markedshandlede aktiver men også kan 

benyttes i nærmest alle henseender hvor det er muligt at beregne NPV på det underliggende projekt 

(Schulmerich 2010 s. 21-23).  

Realoptioner som begreb blev første gang introduceret af Stewart Myers i 1977. Myers (1977) opfordrede 

til en ændring af opfattelsen af investeringsmuligheder. Ifølge Myers (1977) burde disse ses som 

vækstoptioner (Myers 1977 s. 22). Teorien er sidenhen blevet videreudviklet, og i dag er der omfangsrig 

litteratur på området. Idéen bag realoptionsmetoden er, at det er muligt at anskue værdien af eksempelvis 

et investeringsprojekt ved at se de forskellige muligheder for at ændre projektet undervejs som optioner. 

Der giver retten men ikke pligten til at udføre en given handling. Ved hjælp af optionsteorien er det muligt 

at værdiansætte disse optioner. Dermed kan værdien af fleksibiliteten kvantificeres. Traditionelle NPV 

værdiansættelsesmetoder kritiseres jævnfør afsnittet om DCF-modellen for, at anskue et fleksibelt projekt 
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som værende statistisk. Herved medregnes værdien ikke, af den mulighed virksomhederne har for at 

handle fleksibelt (Trigeoris 1999 s. 1)(MUN, 2006 s. 65)(Copeland & Antikarov 2003 s. 5).  

Af disse årsager har realoptionsteorien vundet indpas i litteraturen, som et ledelsesmæssigt 

beslutningsværktøj der kan nuancere værdiansættelsen af fleksibilitet og risiko på projektniveau (Copeland 

& Antikarov 2001 s. 23-24). Litteraturen på realoptionsområdet er ganske omfattende, men begrebet har 

tilsyneladende ikke vundet indpas, som et standardværktøj for aktieanalytikerne, trods de umiddelbare 

teoretiske fordele. Dette bekræftes af undersøgelsen af den anvendte praksis ved aktieanalyse tidligere i 

opgaven. Det følgende afsnit vil behandle teorien på realoptionsområdet med henblik på at undersøge om 

det teoretisk vil give mening at anvende realoptionsmetoden som værktøj i aktieanalysen.  

5.2. Realoptionernes Funktion 

Realoptionstilgangen bygger på det teoretiske fundament fra finansielle optioner. Teori og metode omkring 

finansielle optioner overføreres næsten direkte til reelle aktiver. Derfor tager også værdiansættelsen af 

realoptioner udgangspunkt i værdiansættelsen af finansielle optioner. Det følgende afsnit vil kort beskrive 

hvordan optioner opfører sig, for at danne grundlag for en dybere undersøgelse af hvordan denne teori kan 

anvendes i forbindelse med værdiansættelse af fleksibilitet. 

5.2.1. Grundlæggende Traditionel Finansiel Optionsteori 

Helt grundlæggende findes der to typer optioner. De giver henholdsvis indehaveren retten, men ikke 

pligten til at købe (call) eller sælge (put) et underliggende aktiv af/til udstederen. Købet eller salget foregår 

til en forudbestemt kurs (exercise).  

Yderligere kan standardoptionerne inddeles i to underkategorier. Underkategorierne defineres på 

baggrund af tidspunktet for hvornår erhververen, har mulighed for at gøre anvendelse af sin rettighed 

(exercise optionen). Der kan enten være tale om en europæisk- eller en amerikansk option. Europæiske 

optioner giver kun mulighed for at exercise optionen ved optionens udløb. Hvorimod amerikanske optioner 

giver mulighed for udnyttelse i hele optionens løbetid (Brealey, Meyers & Allen 2011 kap. 20). 



 

De fire typer af standardoptioner er skitseret i 

af optioner med forskellige karaktertræk. Eksempelvis kan nævnes optioner med diskrete 

udnyttelsesmuligheder, en variabel 

relevante for den grundlæggende forståelse af optioner, og vil derfor ikke blive behandlet dybere her.

5.2.1.1. Værdien af en option 

Det interessante ved en option er, at erhververen opnår en 

given handling. Det betyder, at en option aldrig kan have negativ værdi for erhververen

vedkommende vil undlade at udnytte optionen og blot lade den udløbe

givne handling ikke vil være profitabel.

fleksibelt, i takt med at ny information tilgår vedrørende det

værdi.  

Figur 5.2 illustrerer optionernes værdi på exerci

(E) er mindre end markedskursen (S

Ejeren af en call-option kan udnytte sin ret og købe aktivet til 

markedskursen for derefter at sælge aktivet i markedet til markedskursen med fortjeneste. I tilfælde af at 

markedskursen på aktivet er mindre end 

sig noget, og at lade optionen udløbe.

stadig gå i markedet og købe aktivet til markedskursen, som er mindre end den kurs, der opnås gennem 

udnyttelse af optionen. Så længe exercise

money. 
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De fire typer af standardoptioner er skitseret i figur 5.1. Herudover findes der en række forskellige varianter 

af optioner med forskellige karaktertræk. Eksempelvis kan nævnes optioner med diskrete 

udnyttelsesmuligheder, en variabel exercisekurs m.fl.. Disse kaldes for eksotiske optioner, men er ikke 

relevante for den grundlæggende forståelse af optioner, og vil derfor ikke blive behandlet dybere her.

Det interessante ved en option er, at erhververen opnår en rettighed, men ikke en pligt til at udføre en 

, at en option aldrig kan have negativ værdi for erhververen

vedkommende vil undlade at udnytte optionen og blot lade den udløbe, i tilfælde af

være profitabel. Erhververen af optionen har dermed en mulighed

i takt med at ny information tilgår vedrørende det underliggende aktiv. 

illustrerer optionernes værdi på exercise tidspunktet. En call-option har værdi, når 

S) på det underliggende aktiv. Dette kaldes at optionen er in

option kan udnytte sin ret og købe aktivet til exercisekursen, som er m

markedskursen for derefter at sælge aktivet i markedet til markedskursen med fortjeneste. I tilfælde af at 

markedskursen på aktivet er mindre end exercisekursen, vil indehaveren af optionen vælge ikke at foretage 

løbe. Dette kaldes at optionen er out-of-the-money.

stadig gå i markedet og købe aktivet til markedskursen, som er mindre end den kurs, der opnås gennem 

exercisekursen og markedskursen har samme værdi, er op

 

 

. Herudover findes der en række forskellige varianter 

af optioner med forskellige karaktertræk. Eksempelvis kan nævnes optioner med diskrete 

kurs m.fl.. Disse kaldes for eksotiske optioner, men er ikke 

relevante for den grundlæggende forståelse af optioner, og vil derfor ikke blive behandlet dybere her. 

rettighed, men ikke en pligt til at udføre en 

, at en option aldrig kan have negativ værdi for erhververen. Idet 

af at det viser sig, at den 

har dermed en mulighed for at agere 

 Denne mulighed har en 

option har værdi, når exercisekursen 

Dette kaldes at optionen er in-the-money. 

kursen, som er mindre end 

markedskursen for derefter at sælge aktivet i markedet til markedskursen med fortjeneste. I tilfælde af at 

kursen, vil indehaveren af optionen vælge ikke at foretage 

money. Indehaveren kan 

stadig gå i markedet og købe aktivet til markedskursen, som er mindre end den kurs, der opnås gennem 

har samme værdi, er optionen at-the-



 

Omvendt er en put-option in-the-

exercisekursen. Når markedskursen er mindre end 

et aktiv billigt i markedet og ved u

med fortjeneste. Put-optionen er out

Den indre værdi, som er optionens værdi ved 

exercisepris og markedskurs og kan beskrives ved følgende udtryk: 

Call

Put

Udover den indre værdi ved udnyttelsestidspunktet har optionen 

kan eller bør udnyttes. Denne del af optionens samlede værdi kaldes tidsværdien. 

realoptionsteorien, spiller denne værdi en 

udnyttelsestidspunkt og tidspunktet for væ

underliggende aktiv ikke udbetaler dividende påvirkes værdien af følgende parametre; 

markedsprisen på det underliggende aktiv. 

prisen på det underliggende aktiv kan nå at ændre sig i

aktiv. Den tendens prisen har til at ændre sig.

optionsværdi kan beskrives ved udtrykket nedenfor.

optionsværdi = indre
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-money og har værdi, når markedskursen på aktivet er mindre en

kursen. Når markedskursen er mindre end exercisekursen, kan indehaveren af en put

et aktiv billigt i markedet og ved udnyttelse af optionen, efterfølgende sælge det til optionens udsteder 

optionen er out-of-the-money når markedsprisen er højere end 

Den indre værdi, som er optionens værdi ved exercisetidspunktet, er afhængig af de to 

kan beskrives ved følgende udtryk:  

Call-option: max(markedskurs-exercise;0) 

Put-option: max(exercise-markedskurs;0) 

Udover den indre værdi ved udnyttelsestidspunktet har optionen også en værdi, selvom

enne del af optionens samlede værdi kaldes tidsværdien. 

realoptionsteorien, spiller denne værdi en særlig rolle, idet der sjældent er sammenfald mellem optionens 

udnyttelsestidspunkt og tidspunktet for værdiansættelsen af realoptionen. For en

underliggende aktiv ikke udbetaler dividende påvirkes værdien af følgende parametre; 

markedsprisen på det underliggende aktiv. (E) er den aftalte exercisepris. (T) er tid til udløb

kan nå at ændre sig i. (σ) er volatiliteten for prisen på det underliggende 

Den tendens prisen har til at ændre sig. (rf) er den risikofrie rente (Hull 2011 s. 227

optionsværdi kan beskrives ved udtrykket nedenfor. 

optionsværdi = indre værdi + tidsværdi 

 

 

værdi, når markedskursen på aktivet er mindre end 

kursen, kan indehaveren af en put-option købe 

efterfølgende sælge det til optionens udsteder 

money når markedsprisen er højere end exerciseprisen.   

er afhængig af de to første parametre 

også en værdi, selvom den endnu ikke 

enne del af optionens samlede værdi kaldes tidsværdien. I forbindelse med 

rolle, idet der sjældent er sammenfald mellem optionens 

ttelsen af realoptionen. For en option, hvor det 

underliggende aktiv ikke udbetaler dividende påvirkes værdien af følgende parametre; (S0) er 

er tid til udløb, den periode 

r volatiliteten for prisen på det underliggende 

(Hull 2011 s. 227-231). Den samlede 



 

Tidsværdien bliver illustreret i figur 5.3

optionens samlede værdi, mens den stiplede linje angiver den indre værdi. Tidsværdien er forskellen 

mellem den fuldt optegnede og 

underliggende aktiv i løbetiden, når at stige

risiko for tab (optionen udnyttes ikke ved tab), vil en øget volatilitet også medføre en større tidsvær

(Chance & Brooks 2008 s. 62). Optionsværdien påvirkes yderligere af størrelsen på gevinsten/tabet på de 

indre værdier. Det har derfor en betydning om optionen er in

money. Jo, større gevinsten eller tabet er, jo 

yderligere tab/gevinst og tidsværdien 

tættere mod nul vil optionens delta 

money, eller lig med 0 hvilket betyder at optionen er deep

hvor meget optionsværdien ændrer sig i forhold til ændringen

Figur 5.4 viser en option deep-in-the
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figur 5.3 ved hjælp af en call-option. Den fuldt optegnede linje angiver 

mens den stiplede linje angiver den indre værdi. Tidsværdien er forskellen 

mellem den fuldt optegnede og den stiplede linje. Tidsværdien afspejler muligheden for

underliggende aktiv i løbetiden, når at stige yderligere. Da optioner per definition har fjernet den nedre 

risiko for tab (optionen udnyttes ikke ved tab), vil en øget volatilitet også medføre en større tidsvær

(Chance & Brooks 2008 s. 62). Optionsværdien påvirkes yderligere af størrelsen på gevinsten/tabet på de 

betydning om optionen er in-the-money, at-the-

money. Jo, større gevinsten eller tabet er, jo mindre er sandsynligheden også for, at der påføres et 

yderligere tab/gevinst og tidsværdien konvergerer mod nul. I takt med at optionen

mod nul vil optionens delta blive enten lig med 1 hvilket betyder at optionen 

, eller lig med 0 hvilket betyder at optionen er deep-out-of-the-money. Optionens delta 

hvor meget optionsværdien ændrer sig i forhold til ændringen i det underliggende aktiv

the-money. 

 

 

Den fuldt optegnede linje angiver 

mens den stiplede linje angiver den indre værdi. Tidsværdien er forskellen 

afspejler muligheden for, at det 

yderligere. Da optioner per definition har fjernet den nedre 

risiko for tab (optionen udnyttes ikke ved tab), vil en øget volatilitet også medføre en større tidsværdi 

(Chance & Brooks 2008 s. 62). Optionsværdien påvirkes yderligere af størrelsen på gevinsten/tabet på de 

-money eller out-of-the-

mindre er sandsynligheden også for, at der påføres et 

ens tidsværdi bevæger sig 

enten lig med 1 hvilket betyder at optionen er deep-in-the-

money. Optionens delta er udtryk for 

i det underliggende aktiv (Hull 2011 s. 278). 
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Der er nogle fundamentale forskelle mellem finansielle optioner og realoptioner, som udfordrer 

modellernes grundlæggende antagelser. Disse vil blive belyst i det følgende afsnit. 

5.2.2. Finansielle optioner vs. Realoptioner 

Et af de finansielle optioners eksistensgrundlag, er at en option fungerer som en metode til at overføre 

risiko fra én investor der ikke ønsker denne, til en investor der gerne vil påtage sig risikoen. Udstederen af 

en option, har en forpligtigelse til at fyldestgøre optionen i tilfælde af at erhververen ønsker at udnytte 

denne. Derfor vil udstederen, mod at tilbyde denne mulighed, kræve en præmie for at udstede optionen. 

Udsteder tjener præmien, hvis optionen ikke udnyttes, men taber derimod den indre værdi, hvis optionen 

udnyttes. Finansielle optioner er derfor et nulsumsspil, hvilket betyder at der flyttes risiko fra en part til en 

anden part (Brealey et al 2011 s. 673). Indenfor finansielle optioner er der et meget eksplicit forhold 

mellem udsteder og erhverver af optionen. Indenfor realoptionernes verden er dette forhold mindre 

eksplicit, idet mange realoptioner opstår naturligt i virksomhederne eller at modparten er et marked. 

Realoptioner kan derfor ikke karakteriseres, som et nulsumsspil.  

Set fra et overordnet perspektiv er en forskel mellem finansielle optioner og realoptioner det 

underliggende aktiv. Finansielle optioner giver indehaveren retten, men ikke pligten til at handle et 

underliggende finansielt aktiv. Det handlede aktiv kan f.eks. være aktier, indeks (f.eks. OMX C20, S&P 500), 

råvarer (f.eks. olie, guld, korn) eller valuta. Fælles for disse aktiver er, at der er tale om en genusvare og at 

de alle handles på en etableret og reguleret børs, med en dertilhørende eksplicit markedspris. For 

realoptionerne derimod er det underliggende aktiv et mere abstrakt begreb. Her kan der eksempelvis være 

tale om rettigheder, projekter eller beslutninger. Fælles for disse aktiver er, at der ofte er tale om en 

speciesvare, at disse aktiver ofte er illikvide og dermed ikke er prissat i markedet (Brealey et. al. 2011 kap. 

20). Det faktum at det underliggende aktiv for en realoption opfører sig anderledes, end for en finansiel 

option, kan føre til nogle komplikationer i værdiansættelsen. Dette vil blive undersøgt senere i opgaven. 

Ovenstående afsnit har behandlet de grundlæggende forskelle mellem de finansielle optioner og 

realoptionerne, samt skabt klarhed over hvad der driver værdien på en option. Denne viden kan nu 

anvendes til at undersøge hvilke karakteristika der gælder for realoptioner, samt hvorledes disse vil kunne 

bidrage som tillæg til værdiansættelsen for en aktieanalytiker.  

5.3. Værdiansættelsesmetode for Realoptioner 

Gennem de forrige afsnit er der skabt en overordnet forståelse for hvad realoptionerne er, og hvad der 

driver en optionsværdi. I det følgende afsnit vises et overblik over forskellige tilgange til at værdiansætte 

optioner, og det vil blive behandlet hvorledes en analytiker bør forholde sig til at anvende disse modeller på 

en realoption.  



 

5.3.1. Overblik over modeller 

Figur 5.5. viser en oversigt over, de typer

finansielle optioner. Nogle af disse modeller er forsøgt implementeret, i forbindelse med værdiansættelse 

af realoptioner. Det skal dog påpeges

brugen af disse modeller ske med varsomhed. Specielt har flere af modellerne grundlæggende antagelser, 

som ikke nødvendigvis er opfyldt, når de overføres til realoptioner. Nærværende a

afklaring af hvilke tilgange der kan forkastes med det samme og hvorfor.

De forskellige modeller bruger hver deres tilgang til værdiansættelse af optioner, men overordnet kan 

modellerne deles i to kategorier. Den ene kategori af modell

Disse kan enten have en analytisk løsning eller en numerisk løsning. I tilfælde, hvor differentialligningen 

ikke kan løses med et analytisk udtryk, kan en løsning findes via metoden ”finite differentials”. D

kategori af værdiansættelsesmodeller for realoptioner er numeriske metoder. Her anvendes gittermodeller 

til værdiansættelse. 

5.3.1.1. Partial differential - Analytisk løsning

Ved en analytisk løsning forstås et udtryk, hvor der

fremkommer et resultat. Disse opdeles igen efter hvilken stokastisk proces kursen på det underliggende 

aktiv antages at følge. Denne proces kan e

spring defineres ved hjælp af en Poisson fordeling, denne metode vil ikke blive gennemgået yderligere. 

Black Scholes formel er et eksempel på en kontinuert løsning, hvor den underliggende proces er en log
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over, de typer værdiansættelsesmodeller der anvendes til værdiansættelse af 

finansielle optioner. Nogle af disse modeller er forsøgt implementeret, i forbindelse med værdiansættelse 

af realoptioner. Det skal dog påpeges, at disse modeller ikke er udviklet direkte til realoptioner

brugen af disse modeller ske med varsomhed. Specielt har flere af modellerne grundlæggende antagelser, 

som ikke nødvendigvis er opfyldt, når de overføres til realoptioner. Nærværende a

afklaring af hvilke tilgange der kan forkastes med det samme og hvorfor. 

De forskellige modeller bruger hver deres tilgang til værdiansættelse af optioner, men overordnet kan 

modellerne deles i to kategorier. Den ene kategori af modeller fungerer via partielle differentialligninger. 

Disse kan enten have en analytisk løsning eller en numerisk løsning. I tilfælde, hvor differentialligningen 

ikke kan løses med et analytisk udtryk, kan en løsning findes via metoden ”finite differentials”. D

kategori af værdiansættelsesmodeller for realoptioner er numeriske metoder. Her anvendes gittermodeller 

Analytisk løsning 

forstås et udtryk, hvor der kræves et endeligt antal input, h

fremkommer et resultat. Disse opdeles igen efter hvilken stokastisk proces kursen på det underliggende 

. Denne proces kan enten være en kontinuert proces eller foregå

ed hjælp af en Poisson fordeling, denne metode vil ikke blive gennemgået yderligere. 

Black Scholes formel er et eksempel på en kontinuert løsning, hvor den underliggende proces er en log

 

der anvendes til værdiansættelse af 

finansielle optioner. Nogle af disse modeller er forsøgt implementeret, i forbindelse med værdiansættelse 

at disse modeller ikke er udviklet direkte til realoptioner. Derfor bør 

brugen af disse modeller ske med varsomhed. Specielt har flere af modellerne grundlæggende antagelser, 

som ikke nødvendigvis er opfyldt, når de overføres til realoptioner. Nærværende afsnit vil skabe en 

 

De forskellige modeller bruger hver deres tilgang til værdiansættelse af optioner, men overordnet kan 

er fungerer via partielle differentialligninger. 

Disse kan enten have en analytisk løsning eller en numerisk løsning. I tilfælde, hvor differentialligningen 

ikke kan løses med et analytisk udtryk, kan en løsning findes via metoden ”finite differentials”. Den anden 

kategori af værdiansættelsesmodeller for realoptioner er numeriske metoder. Her anvendes gittermodeller 

antal input, hvorefter der 

fremkommer et resultat. Disse opdeles igen efter hvilken stokastisk proces kursen på det underliggende 

foregå i spring. Processen i 

ed hjælp af en Poisson fordeling, denne metode vil ikke blive gennemgået yderligere. 

Black Scholes formel er et eksempel på en kontinuert løsning, hvor den underliggende proces er en log-
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normalfordeling (Black & Scholes 1973). Black Scholes model er en af de mest anvendte modeller til 

værdiansættelse af finansielle optioner, denne vil derfor blive gennemgået dybere senere i opgaven.  

5.3.1.2. Partial differential - Numerisk 

I tilfælde, hvor differentialligningen ikke kan løses med et analytisk udtryk, kan en løsning findes via 

metoden ”finite differentials”. Denne metode bygger på, at de partielt afledte udtryk udskiftes, med 

tilnærmelser, der opnås gennem Taylor polynomier. Der skelnes mellem to forskellige metoder den 

implicitte og den eksplicitte, hvor den eksplicitte er en forenkling af den implicitte. Begge modeller har 

tendens til henholdsvis at overestimere eller underestimere variansen. Modellerne kræver dybdegående 

kendskab til beregning med stokastiske processer, og ofte er de ikke særlig intuitive, hvilket gør dem svært 

forståelige (Lander & Pinches 1998). Det er derfor forfatternes vurdering, at disse modeller ikke er egnede 

til brug for aktieanalyse, grundet deres manglende intuition og krav til matematiske færdigheder. Disse vil 

både være en komplicerende faktor for analytikerens arbejde med selve modellen, samtidig med at det vil 

blive mere kompliceret at forklare aktieanalysens modtagere, hvad der ligger til grund for vurderingen.  

5.3.1.3. Numerisk - Gitter 

Den anden kategori af værdiansættelsesmodeller for realoptioner er numeriske metoder. Her anvendes 

gittermodeller til værdiansættelse. Denne metode er relativt let tilgængelig, både matematisk og intuitivt. 

Der findes forskellige modeller, der hver især kendetegnes ved hvor mange forgreninger der er i hvert 

punkt. Ved at øge antallet af perioder, vil den opnåede værdi gennem binomiale træer nærme sig den 

sande værdi. Generelt vil det være tilstrækkeligt at anvende binomialmodellen, der arbejder med to 

forgreninger (Mun 2006 s. 124-125)(Lander & Pinches 1998 s. 546). Der kan dog være tilfælde hvor det vil 

være hensigtsmæssigt at holde flere usikkerheder adskilt. I disse tilfælde kan analytikeren have gavn af 

polynomiale træer. Dette vil som regel være en beregningstung øvelse, hvilket vil stille analytikeren overfor 

at vurdere et trade-off, mellem hvor meget tættere vedkommende kommer på virkeligheden ved denne 

metode, i forhold til hvor meget arbejde der ligger i den. (Copeland & Antikarov 2003 s. 279-297) 

5.3.2. Binomialmodellen og Black Scholes 

Da Black Scholes modellen og binomialmodellen, anses som de mest udbredte modeller til værdiansættelse 

af finansielle optioner (Brealey et al 2011 kap.21), vil disse nu blive behandlet særskilt og sammenlignet for 

at finde ud af hvorvidt disse er anvendelige i praksis i forbindelse med realoptionsanalysen.  

5.3.2.1. Black Scholes 

Den mest anerkendte værdiansættelsesmodel indenfor værdiansættelse af optioner, blev beskrevet første 

gang i Fisher Black og Myron S. Scholes artikel ”The Pricing of Options and Corporate Liabilities” fra 1973 
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samt artiklen ”Theory of Rational Option Pricing” af Robert C. Merton. Arbejdet med at udvikle et lukket 

udtryk til værdiansættelse af optioner, blev i oktober 1997 belønnet med Nobelprisen 

(www.nobelprize.org4).  

Udledningen af Black Scholes formlen er relativt kompleks, og kræver kendskab til beregning af stokastiske 

processer og differentialligninger. Da den bagvedliggende teknik ikke er yderligere relevant for denne 

opgave, henvises til selve artiklen for en mere dybdegående redegørelse (Black & Scholes 1973). 

Black & Scholes (1973) formel kræver fem inputvariable: (X) kursen på det underliggende aktiv i dag. (t*)  

datoen for optionens udløb - trækkes t fra denne, som er datoen for værdiansættelsen, fås optionens 

resterende løbetid. (r) den risikofrie rente. (v) volatiliteten for det underliggende aktiv, og endelig (c) den 

aftalte exercisekurs. Nedenfor ses formlen, som den præsenteres i originalartiklen.  

���, �� = 	�	�
�� − �������∗�	�
�� 
hvor 


� =	 ln ��� + �� +½�����∗ − ���√�∗ − �  


� =	 ln ��� + �� −½�����∗ − ���√�∗ − �  

Black Scholes formlen finder bred anvendelse til værdiansættelse af finansielle optioner. Metoden giver et 

realistisk resultat, og er samtidig meget lidt tidskrævende at anvende (Brealey et al 2011 s. 566). Da der 

hører en række forudsætninger til formlen, som skal være opfyldt før modellen fungerer optimalt, vil der 

dog være situationer hvor metoden ikke kan anvendes. Dette gør sig især gældende i forbindelse med 

realoptioner, som oftest har svært ved at opfylde kravene. Nedenfor ses de syv forudsætninger som de er 

opridset i originalartiklen (Black & Scholes 1973 s. 640): 

a) "The short-term interest rate is known and constant through time." 

b) "The stock price follows a random walk in continuous time with a variance rate proportional to the 

square of the stock price. Thus the distribution of possible stock prices at the end of any finite 

interval is log-normal. The variance rate of the return on the stock is constant." 

c) "The stock pays no dividends or other distributions." 

                                                           
3 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1997/press.html 
4 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1997/press.html 
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d) "The option is "European", that is, it can only be exercised at maturity." 

e) "There are no transaction costs in buying or selling the stock or the option." 

f) "It is possible to borrow any fraction of the price of a security to buy it or to hold it, at the short term 

interest rate." 

g) "There are no penalties to short selling. A seller who does not own a security will simply accept the 

price of the security from a buyer, and will agree to settle with the buyer on some future date by 

paying him an amount equal to the price of the security on that date." 

Disse forudsætninger kan være meget komplicerede at overholde i forbindelse med realoptioner. Blandt 

andet kan Black Scholes kun håndtere én kilde til usikkerhed. For realoptioner er det nogle gange tilfældet 

at usikkerhederne skal holdes adskilt og at realoptionen opbygges som en stadieoption. Desuden er Black 

Scholes lavet til kun at håndtere europæiske optioner og i mange tilfælde vil realoptionen være en 

amerikansk option (Copeland & Antikarov 2003 s. 106-107). Denne opsummering af Black Scholes 

modellens mangler i forhold til realoptionsmetoden er ikke udtømmende. 

5.3.2.2. Binomialmodellen 

Binomialmodellen blev introduceret af John C. Cox, Stephen A. Ross og Mark Rubinstein i artiklen "Option 

Pricing: A Simplified Approach” fra 1979. Binomialmodellen adskiller sig fra de andre 

optionsværdiansættelsesmodeller jævnfør figur 5.5, ved at være relativt simpelt opbygget. Samtidig 

forudsætter binomialmodellen ikke sofistikerede matematiske kundskaber hverken i forbindelse med 

løsningen eller for forståelsen af modellen for modtageren af analysen.  

Modellen fungerer på baggrund af en diskret tidsfordeling. Dette overflødiggør stokastiske processer og 

kendskab til beregning med disse. I artiklen (Cox et. al. 1979) udledes modellen først for én periode, 

hvorefter det gøres klart at modellen nemt kan udvides til at gælde flere perioder. Binomialmodellens 

grundlægende antagelse er, at kursen på det underliggende aktiv enten udvikler sig i en opadgående eller 

nedadgående retning. Figur 5.6 viser en modellering af kursen på det underliggende aktiv og værdien af en 

call option ved hvert af de to udfald. Heraf kan det ses, at der kun er to udfaldsmuligheder, derfor 

binomialbetegnelsen.  



 

Praktisk foregår analysen ved hjælp af beslutningstræer. Her må metoden ikke forveksles med 

analysen, der også benytter sig af beslutningstræer og anvendes til modellering af

i afsnittet om alternativer til behandling af fleksibilitet.

I binomialmodellen anvendes følgende træer; ét der modellerer udviklingen i det underliggende aktiv og ét 

der modellerer værdien af optionen på baggrund af det underlig

tredje træ, der viser hvilken beslutninge

Værdien af en option kan da beskrives ved:

Hvor følgende gælder: 

Som nævnt kan binomialmodellen udvides til at gælde for flere perioder. Denne udvidelse sker ved at tilføje 

to ekstra udfald til endepunktet for hvert af de eksisterende udfald.

perioder. Når denne øvelse mestres, er det herefter enkelt at tilføje flere tidsperioder, jo flere steps der 

tilføjes pr. tidsperiode, jo mere nøjagtig bliver modellen. 
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Praktisk foregår analysen ved hjælp af beslutningstræer. Her må metoden ikke forveksles med 

, der også benytter sig af beslutningstræer og anvendes til modellering af scenarier,

om alternativer til behandling af fleksibilitet.  

følgende træer; ét der modellerer udviklingen i det underliggende aktiv og ét 

der modellerer værdien af optionen på baggrund af det underliggende aktiv. Disse to træer følges ofte af et 

tredje træ, der viser hvilken beslutningen ejeren af optionen bør tage.  

Værdien af en option kan da beskrives ved: 

� = ��� + �1 − ���!�  

" = �#$�/& 


 = ��#$�/& 

� ≡ � − 
" − 
 

Som nævnt kan binomialmodellen udvides til at gælde for flere perioder. Denne udvidelse sker ved at tilføje 

to ekstra udfald til endepunktet for hvert af de eksisterende udfald. Figur 5.7 viser en binomial

se mestres, er det herefter enkelt at tilføje flere tidsperioder, jo flere steps der 

tilføjes pr. tidsperiode, jo mere nøjagtig bliver modellen.  

 

 

Praktisk foregår analysen ved hjælp af beslutningstræer. Her må metoden ikke forveksles med DTA-

scenarier, som beskrevet 

følgende træer; ét der modellerer udviklingen i det underliggende aktiv og ét 

gende aktiv. Disse to træer følges ofte af et 

Som nævnt kan binomialmodellen udvides til at gælde for flere perioder. Denne udvidelse sker ved at tilføje 

viser en binomialmodel for to 

se mestres, er det herefter enkelt at tilføje flere tidsperioder, jo flere steps der 



 

Binomialmodellen kan udtrykkes på denne måde

� = (∑&*+

For at udregne, værdien af optionen

underliggende aktiv. (E) exercisekursen.

opadgående udfald. (d) værdien af 

risikofrie rente. Af formlerne for op

baggrund af volatiliteten på det underliggende aktiv 

I denne simple version er anvendt en multiplikativ (geometrisk) proces

håndtere andre processer, eksempelvis en additiv proces (Copeland & Antikarov 2003 s.122), men i 

udledningen er den geometriske valgt af hensyn til overskuelighede

gælder det at p + (1-p) = 1. Dette betyder, at modellens grene bliver rekombineret (recombining). Det vil 

sige, at et ”op-op-ned” udfald er det samme som et ”op

rekombineres eller ej, spiller en mindre væsentlig rolle, da begge modeller konvergerer mod samme 

resultat. Igen er den rekombinerede model valgt i dette eksempel af hensyn til overskueligheden

rekombineret træ er mere beregningstungt

Binomialmodellen har som Black Scholes modellen også en række forudsætninger der skal overholdes før 

modellen fungerer optimalt. (Cox et. al. 1979).

• Kursen for det underliggende aktiv

tidsperioder. 
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Binomialmodellen kan udtrykkes på denne måde: 

, -!/! �- − /�!0+1 �*�1 − ��&�*�"*
&�*2 − 3�4
�&  

en er det nødvendigt med følgende input; (S) den nuværende kurs på det 

exercisekursen. (n) antallet af perioder. (u) værdien af det underliggende aktiv ved 

værdien af det underliggende aktiv i et nedadgående udfald og endelig 

Af formlerne for op- og ned bevægelserne fremgår det at både 

en på det underliggende aktiv (σ).  

simple version er anvendt en multiplikativ (geometrisk) proces. Binomialmodellen kan sagtens 

håndtere andre processer, eksempelvis en additiv proces (Copeland & Antikarov 2003 s.122), men i 

udledningen er den geometriske valgt af hensyn til overskueligheden (Mun 2000 s. 141

p) = 1. Dette betyder, at modellens grene bliver rekombineret (recombining). Det vil 

ned” udfald er det samme som et ”op-ned-op” udfald. Hvorvidt modellen kan 

spiller en mindre væsentlig rolle, da begge modeller konvergerer mod samme 

resultat. Igen er den rekombinerede model valgt i dette eksempel af hensyn til overskueligheden

rekombineret træ er mere beregningstungt (Copeland & Antikarov 2003 s. 122). 

Binomialmodellen har som Black Scholes modellen også en række forudsætninger der skal overholdes før 

modellen fungerer optimalt. (Cox et. al. 1979). 

Kursen for det underliggende aktiv følger en multiplikativ binomial

 

 

4
den nuværende kurs på det 

det underliggende aktiv ved 

i et nedadgående udfald og endelig (r) den 

at både u og d er beregnet på 

Binomialmodellen kan sagtens 

håndtere andre processer, eksempelvis en additiv proces (Copeland & Antikarov 2003 s.122), men i 

n (Mun 2000 s. 141-142). Samtidig 

p) = 1. Dette betyder, at modellens grene bliver rekombineret (recombining). Det vil 

op” udfald. Hvorvidt modellen kan 

spiller en mindre væsentlig rolle, da begge modeller konvergerer mod samme 

resultat. Igen er den rekombinerede model valgt i dette eksempel af hensyn til overskueligheden, da et ikke 

Binomialmodellen har som Black Scholes modellen også en række forudsætninger der skal overholdes før 

n multiplikativ binomial proces over diskrete 
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• Den risikofrie rente er konstant, og der kan frit udlånes og lånes til denne rente. 

• Der er ingen skatter, transaktionsomkostninger eller marginkrav 

Binomialmodellens fordele og ulemper, samt de forholdsregler der bør tages i forhold til estimering af input 

samt forudsætningerne behandles senere i afsnittet. 

5.3.3. Modellernes forudsætninger 

Både Black Scholes og binomialmodellen er som tidligere nævnt udviklet med henblik på værdiansættelse 

af finansielle optioner. Det er derfor nærliggende at undersøge, hvornår de grundlæggende forskelle 

mellem finansielle optioner og realoptioner, giver anledning til forsigtighed. Eller om der ved brug af 

modellerne kan være tilfælde hvor en af modellerne må forkastes.  

For både Black Scholes og Binomialmodellen er der opstillet forudsætninger. Black Scholes forudsætninger 

er mere restriktive end binomialmodellens. Da binomialmodellen kan håndtere dividendeudbetalinger og 

amerikanske optioner, vil disse ikke blive diskuteret her. Idet det er forfatternes overbevisning at 

binomialmodellen behandler disse tilfredsstillende. Der vil derfor kun være en gennemgang af restriktioner, 

som enten er fælles eller hvor antagelserne er unikke og ikke kan undgås ved brug af en anden model 

(Binomial eller Black Scholes). Følgende to antagelser er fælles for begge modeller: 

• Den risikofrie rente er konstant, og der kan frit udlånes og lånes til denne rente 

• Der er ingen skatter, transaktionsomkostninger eller marginkrav (friktionsløse markeder) 

Den risikofrie rente og bestemmelsen af denne, er et generelt omdiskuteret emne. I denne forbindelse 

adskiller realoptionstilgangen sig ikke væsentligt fra den generelle problemstilling, der primært omhandler 

valget af proxy for den risikofrie rente. Optionsmodellerne er dog ikke specielt følsomme overfor ændringer 

i den risikofrie rente og mindre afvigelser i estimeringen af denne kan derfor accepteres (Chance & Brooks 

2008 s. 146).  

Antagelsen om friktionsløse markeder findes ofte i finansielle modeller. Antagelsen tjener ofte det formål 

at holde modellerne simple og intuitive. Det er ikke et spørgsmål om, at modellerne ikke kan håndtere 

denne friktion, blot at modellerne kræver en tilpasning for at kunne håndtere det (Chance 2002 s. 71). Der 

er derfor intet ved disse to forudsætninger der komplicerer anvendelsen ved realoptioner yderligere end 

tilfældet ville være ved finansielle optioner. 

Yderligere har hver model nogle forudsætninger for hvordan aktiekursen skal udvikle sig. Forudsætningerne 

er for henholdsvis Black Scholes og binomialmodellen:    
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• Aktiekursen følger en log-normal proces 

• Aktiekursen følger en multiplikativ binomial proces over diskrete tidsperioder 

Black Scholes antagelse, at kursudviklingen af det underliggende aktiv skal følge en stokastisk proces der er 

log-normal er kritisk for selve udledningen af Black Scholes formel. Det er dog muligt, at lade det 

underliggende aktiv følge andre stokastiske processer og stadig nå frem til et lukket udtryk. For en 

dybdegående gennemgang henvises til Dixit og Pindyck (1994) ”Investment under uncercainty – Dixit”. Det 

er ligeledes muligt at ændre i forudsætningerne for binomialmodellen, hvilket kan ske ved at ændre antal 

perioder eller ændre fra en multipliaktiv proces til en additiv (Copeland & Antikarov 2003 s. 198). Derfor er 

der heller ikke i dette sæt forudsætninger noget der taler for at modellerne ikke kan anvendes i forbindelse 

med værdiansættelse af realoptioner. 

5.3.4. Sammenligning af Black Scholes modellen og Binomialmodellen 

Binomialmodellen kræver de samme input, som Black Scholes modellen. Forskellen på de to modeller er at 

binomialmodellen har færre forudsætninger end Black Scholes. I forhold til Black Scholes modellen, skal det 

bemærkes at der i binomialmodellen ikke er forudsætninger om hverken dividendeudbetaling eller 

udnyttelsesmuligheder. Binomialmodellen er derfor mere fleksibel og en ændring af modellen kan ske 

relativt enkelt. Ved Black Scholes modellen skal analytikeren tage højde for om det enkelte tilfælde strider 

mod modellens forudsætninger. Hvis analytikeren står med et tilfælde der kan accepteres, vil Black Scholes 

modellen være en mindre tidskrævende model, med et relativt nøjagtigt resultat. Dette sker dog meget 

sjældent for realoptioner.  

Binomialmodellen konvergerer mod Black Scholes resultatet, når antallet af delperioder øges. Cox et al 

(1979) viser i deres artikel hvordan dette kan lade sig gøre. Udledningen er en længere matematisk øvelse, 

der ikke vil blive fokuseret på i denne opgave. Mun (2002) påpeger at tidligere undersøgelser har vist, at et 

antal på 1000 delperioder er tilstrækkeligt for at opnå en god approksimation. Dette vil dog stadig kræve 

beregning af 501.501 noder mod 21000, hvis der ikke havde været tale om et træ med rekombinations 

egenskaben.  

Binomialmodellen er i stand til at beregne optionsværdien for et underliggende aktiv med 

dividendeudbetaling, dette skal blot modelleres ind i træet. At dette kan lade sig gøre illustrerer en del af 

den fleksibilitet der findes i binomialmodellens anvendelsesmuligheder.  

I sidste ende kan det konkluderes at ved valget mellem de to modeller ligger der en afvejning mellem 

tidsforbrug og fleksibilitet. Black Scholes er, hvis forudsætningerne kan overholdes den mest nøjagtige 

model og mindst tidskrævende. Binomialmodellen er mere regnetung, og jo højere grad af nøjagtighed der 
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ønskes, jo flere beregninger skal der foretages. Binomialmodellen er dog langt mere fleksibel end Black 

Scholes og har en bredere anvendelsesflade, idet modellens forudsætninger ikke er ligeså stramme. I denne 

opgave vil der fremadrettet blive fokuseret på gittermodellerne da det er forfatternes overbevisning at det 

er disse modeller der viser sig mest anvendelig til formålet. Binomialmodellen er den mest udbredte af 

gittermodellerne til værdiansættelse af realoptioner, derfor vil afsnittet tage udgangspunkt i denne. 

5.4. Binomialmodellens funktion i Realoptionsmetoden 

Overordnet kan der vælges mellem to tilgange til værdiansættelse af optionen. Den replikerede porteføljes 

tilgang eller den risiko neutrale tilgang. Begge metoder bygger på at optionen kan værdiansættes ved at 

der skabes en syntetisk portefølje.  

Den replikerede porteføljes tilgang bygger på arbitrageargumentet og argumentet om at i et marked hvor 

alle aktiver handles frit kan der konstrueres en syntetisk portefølje. Denne konstrueres ved hjælp af en 

"twin security" for det underliggende aktiv og et antal obligationer. Denne portefølje har en betalingsprofil 

der er ens med optionen, som derved må have den samme nutidsværdi. Herfra kan den risikojusterede 

rente findes som anvendes til diskontering (Copeland & Antikarov 2003 s. 91-93). 

Den risikoneutrale tilgang tager udgangspunkt i en hedgeportefølje, der består af en lang position i det 

underliggende aktiv og en kort position i den option der skal prisfastsættes. Hedgeratioen stilles op så 

porteføljen vil være risikoneutral over det næste korte stykke tid. På denne måde kan værdien af optionen 

findes, ved at den forventede pengestrøm ganges med sandsynligheden der justerer dem for deres risiko, 

og der kan tilbagediskonteres med den risikofrie rente. (Copeland & Antikarov 2003 s. 95-98) 

I denne opgave vil der fremadrettet blive fokuseret på anvendelsen af den risikoneutrale tilgang. Da den 

replikerede porteføljes tilgang er en metode med større risiko for fejlestimeringer, da det er svært at finde 

en "twin security". 

5.4.1. Estimering af modellens inputvariable 

5.4.1.1. Kursen på det underliggende aktiv S 

For finansielle optioner er kursen på det underliggende aktiv direkte observerbar, da de handles på et 

reguleret marked. Dette gælder ikke altid for realoptioner der er illikvide af natur og ikke handles på 

etablerede børser. Derfor er det nødvendigt at udarbejde et estimat for kursen på det underliggende aktiv, 

hvilket kan medføre komplikationer. Der er forskellige tilgange til dette formål, som vil blive behandlet i det 

følgende afsnit.  
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En metode til at estimere værdien af det underliggende aktiv, er at finde et aktiv eller en portefølje der 

genererer nøjagtig samme pengestrøm. Aktivet eller porteføljen skal bestå af handlede aktiver, hvor der 

kan observeres en markedspris. Ud fra en arbitrage betragtning, er denne værdi af aktivet den samme som 

markedsprisen på den handlede portefølje. Arbitrage argumentet bygger på, at to aktiver der udbetaler 

nøjagtig samme pengestrøm også vil have samme markedsværdi. 

Kritikken af denne metode går på, at det kan være svært at finde et aktiv eller en portefølje, der genererer 

nøjagtig samme pengestrøm, og at de aktiver der formodes at være en tilnærmelse, viser sig ofte at være 

for upræcise og dermed ikke brugbare (Copeland & Antikarov 2003, s. 94). 

En anden metode er, at i stedet for at lede efter mere eller mindre brugbare likvide proxy aktiver, foreslår 

Copeland og Antikarov (2003) brugen af det underliggende aktiv selv uden fleksibilitet, som estimat for det 

underliggende aktiv. Denne metode kaldes for ”Marketed Asset Disclaimer (MAD)”. Uden en længere 

argumentation og med et enkelt retorisk spørgsmål, retfærdiggøres denne metode (Copeland & Antikarov 

2003, s.94).  

”What is better correlated with the project than the project itself?” 

Metoden går ud på at værdien af det underliggende aktiv uden fleksibilitet, der findes ved hjælp af den 

traditionelle DCF- metode, er det bedste estimat af den nuværende værdi af det underliggende aktiv. Med 

denne antagelse er det ligeledes muligt at bruge det underliggende aktivs egen volatilitet uden fleksibilitet, 

som volatilitet for det underliggende aktiv. Da MAD bygger på DCF-modellen og dennes antagelser, har 

MAD ikke andre antagelser end dem der allerede blevet brugt, ved den traditionelle metode. Så i mangel af 

bedre estimat på det underliggende aktiv, kan man ifølge MAD vælge at bruge den ofte anvendte basis DCF 

værdiansættelse som værdi på det underliggende aktiv.  

5.4.1.2. Løbetiden t  

Løbetiden for finansielle optioner er klart defineret. Hvilket ikke altid er gældende for realoptioner, hvor 

løbetiden ofte ikke er defineret, grundet realoptionens uformelle og ikke kontraktlige natur. Løbetiden for 

en realoption varer indtil fleksibiliteten forsvinder, hvilket i praksis kan betyde flere måneder eller år. 

Finansielle optioner er kendetegnet ved at have korte løbetider. Dette er et forhold som skal overvejes i 

forbindelse med værdiansættelsen af en realoption, idet en forlængelse af løbetiden øger værdien af 

optionen (Trigeoris 1999 s. 49). En dybere behandling af dette emne vil ikke finde sted i denne opgave, 

jævnfør afgrænsningsafsnittet. 
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5.4.1.3. Den risikofrie rente r  

Den risikofrie rente er behandlet under afsnittet for modellernes forudsætninger i og vil ikke blive 

yderligere kommenteret.  

5.4.1.4. Exercisekursen E  

Exercisekursen bestemmes for finansielle optioner ved udstedelsen af selve optionen og ændres ikke i 

optionens løbetid. I gennemgangen af de forskellige realoptionstyper, blev det illustreret at exercisekursen 

er bredt defineret og kan variere over tid. Robert Merton (1973) udvidede allerede i 1973 Black Scholes 

modellen til også at kunne håndtere en varierende exercise kurs. Der er således kun usikkerhed forbundet 

med estimeringen af exercise kursen. Problemet at den ikke kan ændres over tid, er der en løsning på. 

5.4.1.5. Volatiliteten σ 

Ved finansielle optioner, er det usikkerheden i udviklingen af prisen på det underliggende aktiv, der indgår 

som volatilitetsinput i modellerne. Dette udtryk er et samlet udtryk af de forskellige kilder til usikkerhed, 

der reelt påvirker kursen på det underliggende aktiv. Ved finansielle optioner er det underliggende aktiv 

ofte meget likvidt og der er omfattede historiske data til rådighed for analytikeren. Når historisk data er 

tilgængeligt kan volatiliteten estimeres ved brug af ”LOG AFKAST”, ”Implicit” eller ”GARCH” metoderne. 

Disse metoder kan ikke bruges i forbindelse med realoptioner, da der sjældent eksisterer historiske data på 

disse projekter. Derfor er der udviklet andre metoder til at finde et estimat for volatiliteten, på det 

underliggende aktiv for en realoption. Disse vil blive gennemgået i det følgende afsnit (Mun 2006 s. 190-

191).  

5.4.1.5.1. Proxy metoden (marked/projekt) 

En måde at estimere volatiliteten på, er ved at forsøge at finde en proxy for det pågældende projekt og 

bruge denne proxys volatilitet i optionsmodellerne. Denne proxy kan enten være en sammenlignelig 

virksomhed, eller et sammenligneligt projekt, hvor betalingsstrømme og risikoprofil er den samme som for 

det underliggende aktiv. Uanset valg af proxy, er det nødvendigt at denne handles på et marked og er 

likvid. Det er derefter muligt at bruge traditionelle estimeringsmetoder (eks. LOG AFKAST eller GARCH) for 

at bestemme volatiliteten, som efterfølgende anvendes i modellerne (Mun 2002 s. 202). 

Kritikpunktet ved denne metode er, at et projekts volatilitet ofte ikke kan afspejles i en enkelt kilde til 

usikkerhed. Ligeledes er det sjældent, at der overhovedet findes en handlet proxy. Dette er også tilfældet i 

lægemiddelindustrien, hvor produkterne er nyskabende og der derfor ikke findes et handlet eller lignede 

produkt. (Mun 2002 s. 202) 
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5.4.1.5.2. Management  ”estimat” 

En anden metode der kan bruges, er at udnytte ledelsens antagelser om et givent projekt. Dette kan være 

den nødvendige metode hvis andre alternativer er udelukkede. Ofte har ledelsen en god fornemmelse af, 

hvordan risikoen er for projektet. Dette estimat er dog et subjektivt, uformelt og ikke statistisk estimat. 

Udfordringen består I at indsamle denne information, hvilket kan gøres ved at spørge ledelsen om, hvad 

den tror middelværdien er for projektet, hvilken fordeling projektets volatilitet følger og enten den højeste 

værdi eller laveste værdi, projektet kan forventes at antage. Ved hjælp af traditionel statistik, er det muligt 

at beregne et volatilitetsudtryk på baggrund af disse estimater (Copeland & Antikarov 2003 s. 262). 

Nedenfor ses formlerne for udregning af volatiliteten baseret på ledelsen estimater. Disse formler er 

baseret på et 95 % signifikans niveau og en normalfordeling. Det skal tilføjes er der kan bruges andre 

signifikans niveauer og andre fordelinger, som blot vil kræve lidt tilpasning af formlerne.   

5 = ln ,67ø9�:6; 0 − ∑ �<&<+�2√> , 5 = ∑ �<&<+� − ln ,67&:!�:6; 0
2√>  

I forbindelse med aktieanalysen er det i forvejen analytikerens job at få så meget information om 

virksomheden som muligt ud af ledelsen. Hvorfor den dygtige aktieanalytiker formentlig allerede, er i 

besiddelse af et netværk samt interviewmæssige kompetencer, der gør denne i stand til at få et 

nogenlunde resultat ud af denne metode. Dog skal de ledelsesmæssige resultater stadig anvendes med 

varsomhed.  

Et af kritikpunkterne ved metoden er, at ledelsen ofte anvender pengestrømme i deres daglige arbejde og 

sjældent har behov for at estimere volatiliteter. Dette kan betyde at forståelsen for disse er begrænsede. 

Derfor vil estimatet, trods indgående kendskab til virksomheden være meget usikkert. Dog findes 

volatiliteten implicit i den diskonteringsfaktor, som ledelsen diskonterer pengestrømme med, i de 

traditionelle NPV metoder. Et andet kritikpunkt er, at der er tale om et subjektivt, uformelt og ikke statistisk 

funderet estimat, hvilket i sig selv giver anledning til at det bør anvendes med forsigtighed (Copeland & 

Antikarov 2003 s. 260).  

5.4.1.5.3. LOG NPV 

En tredje metode der foreslås til estimering af volatiliteten er ”LOG NPV” metoden. Denne metode bruger 

den traditionelle NPV-model for det underliggende aktiv, som regel en DCF model, som udgangspunkt. 

Denne metode er konsistent med MAD-metoden til bestemmelse af det underliggende aktiv.  
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LOG NPV metoden finder afkastet af projektet mellem den nuværende periode PV0 og den efterfølgende 

periode PV1. Ved at simulere udviklingen i de input der driver værdien af DCF-modellen, kan analytikeren 

opnå forskellige afkast, som derefter kan anvendes til at beregne volatiliteten. Den mest anvendte metode 

til dette formål er Monte Carlo simulering, som enten kan laves i excel eller via et program særligt udviklet 

til formålet, som eksempelvis Crystal Ball eller At Risk. Udtrykket for metoden ses nedenfor (Copeland & 

Antikarov 2003 s. 245). 

?@A?B� = C- D6�D6; 

Denne metode kræver at analytikeren kan identificere alle kilder til usikkerhed, og estimere volatiliteten på 

hver enkelt kilde på en tilfredsstillende måde. Idet metoden tager udgangspunkt i NPV-metoden, der i 

forvejen ligger til grund for værdiansættelsen. Betyder dette at simuleringen kommer til at foregå på de 

variable der driver usikkerheden omkring det underliggende aktivs NPV (Copeland 2003 s. 244-268). 

5.4.2. Særligt om Separate usikkerheder 

De metoder der hidtil er præsenteret, behandler volatiliteten for det underliggende aktiv efter den 

konsoliderede tilgang. Det vil sige at alle kilder til usikkerhed, for det underliggende aktiv konsolideres i et 

enkelt udtryk for volatiliteten. Eksempelvis via LOG NPV eller Monte Carlo simulering (Copeland & 

Antikarov 2003 s. 244-268). Ved realoptioner findes der tilfælde, hvor det bliver nødvendigt, at 

sikkerhederne for det underliggende aktiv, holdes adskilt og modelleres hver for sig. Det sker når et projekt 

er under indflydelse af flere usikkerheder på samme tid og hvor disse usikkerheder udvikler sig forskelligt. 

Tilgangen kaldes den Separerede tilgang (Copeland & Antikarov 2003 s. 270-297). Typisk er der tale om et 

projekt der er både er under indflydelse af produkt/markeds usikkerhed og teknologisk/privat usikkerhed. 

Hvor den ene usikkerhed bliver mere diffus over tid, og den anden bliver mindre diffus (Copeland & 

Antikarov 2003 s. 271). 

Markedsrisikoen dækker over den usikkerhed, der opstår i forbindelse med udviklingen af eksempelvis pris, 

mængde, omkostninger osv. Denne udvikler sig kontinuert over tid. Den teknologiske risiko dækker over 

den usikkerhed der er projekt- eller virksomhedsspecifik og uafhængig af markedet. Denne udvikler sig ikke 

kontinuert, men er afhængig af f.eks. testresultater fra en kliniskfase i et forsknings og udviklingsprojekt i 

medicinalbranchen (Copeland & Antikarov 2003 s. 271-297) . 

Når det vurderede projekt har karakteristika, der gør at usikkerheden bør deles op, er der forskellige 

tilgange til at behandle separation af de to usikkerheder. Enten kan usikkerhederne modelleres i  

binomialtræet i to omgange, så der først modelleres for den teknologiske usikkerhed og derefter 



 

markedsrisikoen. Herved kan man behandle usikkerhederne separat

uafhængig af markedet, kan denne til

volatilitet kan bestemmes jævnfør én af metoderne behandlet ovenfor. Valget af metode afgøres i forhold 

til den pågældende situation, og er en vægtning af hvilke informationer der er til rådighed

Antikarov 2003 s. 270-279). En anden tilgang er at benytte en quadromialmodel til at behandle 

usikkerhederne separat. Denne metode er mere korrekt, men i nogle tilfælde mere kompliceret (Copeland 

& Antikarov 2003, s. 297). Dog vil det i et til

medicinalbranchen kunne lade sig gøre, at benytte quadromialmodellen på en mere enkel facon

teknologiske risiko fungerer således

godkendt/ikke godkendt, hvor et tilfælde af ikke godkendt under alle omstændigheder 

projektets værdi er lig nul. På denne måde kommer quadromialtræet til at fungere som et binomialtræ

(Copeland & Antikarov 2003 s. 279-

under den stiplede linje viser de grene der modellere

Over den stiplede linje ses, de grene der modellerer

Det ses at grenene over den stiplede linje ligner et binomialtræ. Det skal dog påpeges at denne måde at 

modellere et quadromialtræ, så det reduceres til at ligne et binomialtræ, kun kan lade sig gøre i det tilfælde 

at udfaldet ved "failure" i alle træets p
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erved kan man behandle usikkerhederne separat. I og med at den teknologiske

kan denne tilbagediskonteres med den risikofrie rente og markedsrisikoens 

volatilitet kan bestemmes jævnfør én af metoderne behandlet ovenfor. Valget af metode afgøres i forhold 

til den pågældende situation, og er en vægtning af hvilke informationer der er til rådighed

279). En anden tilgang er at benytte en quadromialmodel til at behandle 

usikkerhederne separat. Denne metode er mere korrekt, men i nogle tilfælde mere kompliceret (Copeland 

& Antikarov 2003, s. 297). Dog vil det i et tilfælde som f.eks. et forsknings og udviklingsprojekt i 

medicinalbranchen kunne lade sig gøre, at benytte quadromialmodellen på en mere enkel facon

ledes, at den udtrykker sandsynligheden for, 

t, hvor et tilfælde af ikke godkendt under alle omstændigheder 

lig nul. På denne måde kommer quadromialtræet til at fungere som et binomialtræ

-297). Dette er illustreret ved figur 5.8. Træets knudepunkter der ender 

under den stiplede linje viser de grene der modellerer de tilfælde, hvor projektet ikke er blevet godkendt. 

de grene der modellerer, at projektet bliver godkendt og optionen holdes i live.

Det ses at grenene over den stiplede linje ligner et binomialtræ. Det skal dog påpeges at denne måde at 

modellere et quadromialtræ, så det reduceres til at ligne et binomialtræ, kun kan lade sig gøre i det tilfælde 

i alle træets perioder, vil føre til en projektværdi på nul.  

 

I og med at den teknologiske risiko er 

bagediskonteres med den risikofrie rente og markedsrisikoens 

volatilitet kan bestemmes jævnfør én af metoderne behandlet ovenfor. Valget af metode afgøres i forhold 

til den pågældende situation, og er en vægtning af hvilke informationer der er til rådighed (Copeland & 

279). En anden tilgang er at benytte en quadromialmodel til at behandle 

usikkerhederne separat. Denne metode er mere korrekt, men i nogle tilfælde mere kompliceret (Copeland 

fælde som f.eks. et forsknings og udviklingsprojekt i 

medicinalbranchen kunne lade sig gøre, at benytte quadromialmodellen på en mere enkel facon. Den 

 om et projekt bliver 

t, hvor et tilfælde af ikke godkendt under alle omstændigheder medfører at 

lig nul. På denne måde kommer quadromialtræet til at fungere som et binomialtræ 

. Træets knudepunkter der ender 

hvor projektet ikke er blevet godkendt. 

at projektet bliver godkendt og optionen holdes i live. 

Det ses at grenene over den stiplede linje ligner et binomialtræ. Det skal dog påpeges at denne måde at 

modellere et quadromialtræ, så det reduceres til at ligne et binomialtræ, kun kan lade sig gøre i det tilfælde 
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Det er op til analytikeren at vurdere, hvorledes de forskellige usikkerheder for et projekt opfører sig. I nogle 

tilfælde vil det, også for realoptioner, være tilstrækkeligt at kombinere alle kilder til risiko via en simulering. 

Derved opnås et samlet udtryk for den volatilitet der påvirker en virksomhed. Dette udtryk for volatiliteten 

kan benyttes direkte i modellerne. 

5.4.3. Realoptionernes forskellige typer 

Noget af det der styrer hvorledes usikkerhederne bør behandles, bunder i hvilken type option 

fleksibilitetsmulighederne fungerer som. De forskellige typer af realoptioner vil blive gennemgået i det 

følgende afsnit.  

Indenfor realoptioner er tale om forskellige typer optioner, med hver deres egenskaber og 

anvendelsesformål. De forskellige realoptionstyper repræsenterer hver især forskellige 

beslutningsmuligheder for virksomhederne. Optionstypen er kendetegnet ved den handling de giver ret til. 

Optionernes anvendelsesmuligheder kan være forskellige alt efter i hvilken industri og til hvilket formål de 

benyttes. I det følgende afsnit vil de forskellige typer blive beskrevet med henblik på at danne overblik over 

hvilke optioner der typisk kan indgå i beslutningsprocessen og kan identificeres til at have betydning for 

projektets fleksibilitetsværdi.  

5.4.3.1. Option på at forlade et projekt (Abandon) 

Denne optionstype giver ejeren mulighed for at forlade et givent projekt. Optionen kan have to forskellige 

udformninger. I den ene form indgås en aftale mellem to parter ved projektets start. Her aftales en 

overtagelsessum (exercise), samt en periode (løbetid) hvor det skal være muligt for ejeren af optionen at 

udnytte denne. Der er her tale om en put option, da ejeren har retten, men ikke forpligtigelsen til at sælge 

et projekt. Denne option kan yderligere have karakter af enten en europæisk, amerikansk optionstype eller 

være en blanding, alt efter hvilke muligheder for udnyttelse af optionen, der er aftalt. 

Den anden type af optioner på at forlade, behøver ikke at bero på en aftale indgået mellem en virksomhed 

og en modpart. Virksomheder kan ofte vælge at stoppe et projekt uden videre, såfremt det ikke længere 

vurderes rentabelt. Exercisekursen vil da være en eventuel markedsværdi af projektet (likvidations værdi) 

eller nul. Formålet med en sådan option kan være at begrænse yderligere tab, som den fortsatte drift af et 

givent projekt ville have medført. Situationer hvor virksomheder ikke har denne option, kan forekomme 

hvor der eksempelvis findes et kontraktligt forhold (Brach 2003 s. 33-34) (Copeland & Antikarov 2003 s. 12). 

5.4.3.2. Option på vækst/udvidelse (growth/expand)  

Denne type af optioner giver en virksomhed muligheden for at udvide. Der er tale om udvidelse i meget 

bred forstand. Hvilket kan dække over udvidelse af produktsortiment, kapacitet, udvidelse via nye 
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produkter eller geografiske markeder osv. Omkostningerne til selve udvidelsen er optionens exercise, og 

værdien af optionen svarer til værdien af den ekstra/øgede aktivitet. Der er tale om en call option, da 

virksomheden køber provenuet fra den øgede/ekstra aktivitet for udvidelsesomkostningerne (Brach 2003 s. 

36-37).  

5.4.3.3. Option på at udskyde (Delay)  

Denne option giver virksomhederne mulighed for at udskyde beslutninger eller projekter. Ofte er der tale 

om situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at vente på eksempelvis yderligere information. At udskyde en 

beslutning eller et projekt kan give forsinkelser og dermed give konkurrenter mulighed for at indhente eller 

øge et forspring. I forbindelse med en udskydelse af et produkt, kan høje indgangsbarrierer og/eller 

immaterielle rettigheder minimere en eventuel negativ konsekvens af udsættelsen. Specielt for 

medicinalbranchen kan en udskydelse have store konsekvenser, da patenterne til den udviklede medicin 

har en begrænset levetid, og at den største omsætning fra lægemidler finder sted i de sidste år. Denne 

optionstype er en call option (Brach 2003 s. 34-35) (Copeland & Antikarov 2003 s. 15-16). 

5.4.3.4. Option på at nedskalere (Contract)  

Denne option er modsætningen til vækstoptionen. Denne giver mulighed for at nedskalere et givent 

projekt. Her er der tale om nedskalering i bred forstand. Der er tale om en put option og ligesom for 

optionen på at forlade, er det ikke nødvendigt med en ekstern modpart. Dette er ikke nødvendigt da en 

virksomhed blot kan udfase et produkt, forlade en given region osv. Exercisekursen er den omkostning, det 

har for en virksomhed at trække sig ud af et marked, eller opgive et produkt. Exercisekursen kan betragtes 

som de besparelser, nedskaleringen medfører (Copeland & Antikarov  2003 s. 135-137) (Brach 2003 s. 34-

35). 

5.4.3.5. Option på at skifte (Switch)  

Denne option giver mulighed for at skifte mellem forskellige alternativer. Det kan være skift mellem 

ressourcer, produktionsfaciliteter, produktionsmetoder, osv. Omkostningen ved at skifte, er optionens 

exercisekurs. Værdien af optionen, svarer til den værdi det pågældende skift har for virksomheden. Der er 

her tale om en call option (Copeland & Antikarov 2003 s. 17-18) (Brach 2003 s. 87-92). 

5.4.3.6. Sammensatte optioner (compound) 

Sammensatte optioner er optioner, hvor værdien af optionen på den ene eller anden måde afhænger af en 

anden option. Sammensætte optioner, kan bestå af alle de tidligere nævnte optionstyper. De opdeles i to 

forskellige typer; sekventielle og parallelle, alt efter om de to optioner er ”i live” på samme tidspunkt. For 

sekventielle optioner gælder det at optionerne ikke er i live på samme tid, og spørgsmålet om den 



 

 
 

57 

afhængige option aktiveres, afhænger af udfaldet på den første option. For parallelle optioner gælder det 

at begge optioner er i live på samme tid og at den ene option har den anden option som sit underliggende 

aktiv. Denne optionstype bruges ofte i forbindelse med udviklingsprojekter, og sekventiel opbygning af 

produktionsanlæg (Copeland & Antikarov 2003 s. 19-20) (Brach 2003 s. 95-102).  

5.4.3.7. Regnbueoptioner (Rainbow) 

Regnbueoptionerne anvendes i forbindelse med separate usikkerheder. Denne optionstype kan indeholde 

flere kilder til risiko på én gang (Copeland & Antikarov 2003 s. 221). Hvis det viser sig nødvendigt at 

modellere usikkerhederne separat, stiller dette særlige krav til valget af værdiansættelsesmodel, hvilket 

blev behandlet i afsnittet om optionernes værdiansættelsesmodeller (Copeland & Antikarov 2003 s. 20-21). 

5.4.3.8. Læringsoptioner (Learning Options) 

Læringsoptionen er en kombination af compound og rainbow optionen. Denne optionstype er kendetegnet 

ved at det underliggende aktiv er en faseinvestering med flere forskellige kilder til usikkerhed. Dette kan 

eksempelvis være et forsknings og udviklingsprojekt i medicinalbranchen der er karakteriseret ved både at 

indeholde teknologisk- og økonomisk risiko(Copeland & Antikarov 2003 s. 271). 

5.4.4. Realoptionernes Anvendelse 

Realoptioner kan, som tidligere nævnt, hjælpe til et mere nuanceret billede af den fleksibilitet 

virksomheden og dens ledere har til rådighed, i forhold til beslutningsprocessen. Amram og Kulatilaka 

(1999) har opstillet en liste over i hvilke tilfælde de mener det er nødvendigt at foretage 

realoptionsanalyse, da de mener at på disse områder er realoptionstilgangen den eneste mulighed for et 

retvisende resultat (Amram & Kulatilaka 1999 s. 24). 

• I tilfælde med en investeringsbeslutning afhængig af en anden 

• I tilfælde hvor usikkerheden er stor nok til at det kan betale sig at vente på mere information 

• Når værdi ligger gemt i fremtidige vækstoptioner i stedet for nuværende pengestrømme 

• Når usikkerheden er stor nok til at fleksibiliteten får betydning for værdien 

• I tilfælde med up-dates på projektet undervejs med følgende strategiændringer  

Dog er der et par forudsætninger der skal være på plads før realoptioner kan have en strategisk værdi. Mun 

(2000) opstiller følgende krav:   

• Der skal være usikkerhed om de fremtidige pengestrømme 

• Usikkerheden skal have betydning for værdien af det underliggende aktiv 

• Ledelsen skal have mulighed for at agere fleksibelt 
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• Fleksible strategier er pålidelige og udnyttes 

• Ledelsen er rationelle i deres udnyttelse af realoptioner 

Hvis realoptionsmetoden forsøges anvendt udefra, hvilket gælder for en aktieanalytiker, skal denne være 

opmærksom på kun at indregne den fleksibilitet som reelt set har mulighed for at blive anvendt af ledelsen 

i virksomheden. Desuden bør analytikeren være opmærksom på i hvilken udstrækning fleksibiliteten vil 

have betydning for virksomhedens samlede værdi. 

Anvendelsen af realoptioner, har været forsøgt mange steder, og Trigeoris (Trigeoris 1999 s. 41) henviser til 

følgende brancher:  

• Medicinalbranchen 

• Olie & gas 

• Minedrift 

• Kraftværker  

• Computerhardware og -software 

• Luftfart  

• Ejendomsprojekter  

Der er beskrevet mange fordele og ulemper ved anvendelsen i de forskellige brancher, og alt efter den 

specifikke situation kan analytikeren støde på forskellige egenskaber der enten vil gøre realoptionsanalysen 

af den enkelte virksomhed mere simpel eller komplicere analysen. I denne opgave er det valgt at der bliver 

fokuseret på anvendelsen af realoptioner til værdiansættelse i medicinalbranchen.  

Der findes forskellige praktiske tilgange til vurdering af realoptionerne. Mun (2002) og Copeland og 

Antikarov (2003) opstiller i hver deres bøger skridt for skridt guides til værdiansættelsen af realoptionerne. 

Grundlæggende er metoderne ens, dog er Muns (2002) model mere udspecificeret i de enkelte steps, men 

Copeland & Antikarovs (2003) tilgang er mere overskuelig i forhold til forståelsen. Derfor er Copeland og 

Antikarovs (2003) metode valgt i denne opgave. Denne metode er illustreret i figur 5.9.  



 

5.4.4.1. Step 1 

I første omgang skal projektets basisværdi uden fleksibilitet beregnes, ved hjælp af DCF

forbindelse er det væsentligt at gøre opmærksom på, at basisværdien til modellering af usikkerhed 

projektets NPV, men PV af projektets pengestrømme.

5.4.4.2. Step 2 

De forskellige usikkerheder der er til stede i projektet identificeres, og modelleres i et eventtræ. Der er 

stadig ingen modellering af værdien. Dette er blot en illustration af usikkerheden ved projektet. Det er i 

dette step at analytikeren skal danne forståelse for

5.4.4.3. Step 3 

I step 3 identificeres de muligheder ledelsen har for at agere fleksibelt i forhold til de enkelte usikkerheder i 

projektet. Det er i dette step det bestemmes hvilken optionst

der er tale om i projektet. 

5.4.4.4. Step 4 

Det er i dette step, at selve værdiansættelsen af realoptionen opstår. Ved hjælp af den 

værdiansættelsestilgang analytikeren finder passende til den enkelte situat

Herefter skal der fortolkes på resultatet fra modellen. For at opnå et mål for projektets samlede værdi skal 

optionsværdien nu lægges til base case projektets NPV

til misfortolkning af resultatet, idet 

Eksempelvis gælder det for vækstoptioner, at projektets værdi uden fleksibilitetsmuligheden for vækst, vil 

være nul. Derimod gælder det for en abandon opti

 
59 

kal projektets basisværdi uden fleksibilitet beregnes, ved hjælp af DCF

bindelse er det væsentligt at gøre opmærksom på, at basisværdien til modellering af usikkerhed 

projektets NPV, men PV af projektets pengestrømme. 

De forskellige usikkerheder der er til stede i projektet identificeres, og modelleres i et eventtræ. Der er 

stadig ingen modellering af værdien. Dette er blot en illustration af usikkerheden ved projektet. Det er i 

nne forståelse for hvorledes usikkerheden vil påvirke projektet.

I step 3 identificeres de muligheder ledelsen har for at agere fleksibelt i forhold til de enkelte usikkerheder i 

projektet. Det er i dette step det bestemmes hvilken optionstype der vil passe til den form for fleksibilitet 

Det er i dette step, at selve værdiansættelsen af realoptionen opstår. Ved hjælp af den 

værdiansættelsestilgang analytikeren finder passende til den enkelte situation, beregnes optionsværdien. 

Herefter skal der fortolkes på resultatet fra modellen. For at opnå et mål for projektets samlede værdi skal 

optionsværdien nu lægges til base case projektets NPV-værdi uden fleksibilitet. Dette punkt giver anledning 

rtolkning af resultatet, idet fortolkningen af NPV-værdien for hver optionstype 

Eksempelvis gælder det for vækstoptioner, at projektets værdi uden fleksibilitetsmuligheden for vækst, vil 

være nul. Derimod gælder det for en abandon option at projektets værdi uden muligheden for fleksibilitet 

 

 

kal projektets basisværdi uden fleksibilitet beregnes, ved hjælp af DCF-modellen. I denne 

bindelse er det væsentligt at gøre opmærksom på, at basisværdien til modellering af usikkerhed ikke er 

De forskellige usikkerheder der er til stede i projektet identificeres, og modelleres i et eventtræ. Der er 

stadig ingen modellering af værdien. Dette er blot en illustration af usikkerheden ved projektet. Det er i 

hvorledes usikkerheden vil påvirke projektet. 

I step 3 identificeres de muligheder ledelsen har for at agere fleksibelt i forhold til de enkelte usikkerheder i 

ype der vil passe til den form for fleksibilitet 

Det er i dette step, at selve værdiansættelsen af realoptionen opstår. Ved hjælp af den 

ion, beregnes optionsværdien. 

Herefter skal der fortolkes på resultatet fra modellen. For at opnå et mål for projektets samlede værdi skal 

værdi uden fleksibilitet. Dette punkt giver anledning 

optionstype kan være forskellig. 

Eksempelvis gælder det for vækstoptioner, at projektets værdi uden fleksibilitetsmuligheden for vækst, vil 

on at projektets værdi uden muligheden for fleksibilitet 
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svarer til NPV. Borison (2005) nævner  at der er risiko for at analytikeren kommer til at anvende et korrekt 

estimat i en forkert model, eller et forkert estimat i en korrekt model (Borison 2005 s. 17) 

5.5. Kritik af realoptionsmetoden 

For at undersøge om realoptionstilgangen vil være hensigtsmæssig at anvende til værdiansættelse af aktier, 

er det vigtigt at forstå de begrænsninger der umiddelbart er ved metoden. Kritikken af realoptionsmetoden 

kan inddeles i tre kategorier; den ene omhandler praktiske problemstillinger ved at implementere teorien 

fra finansielle optioner på reale optioner. Den anden kategori er mere uhåndgribelig, den omhandler de 

problemer der kan opstå i forbindelse med realoptionernes eksistens i virksomheden, denne gren af 

kritikken karakteriseres ved at behandle ledelsen og medarbejdernes adfærd. Den tredje kategori 

omhandler modellens anvendelighed i praksis. 

5.5.1. Modelspecifik kritik 

Som nævnt i de tidligere afsnit vedrørende modellernes input og forudsætninger kan der være områder der 

skaber komplikationer i forhold til at modellerne er udviklet til at fungere sammen med finansielle 

optioner. På flere områder opfører realoptionerne sig anderledes end finansielle optioner. Dette er et 

væsentligt kritikpunkt for realoptionsmetoden.  

5.5.1.1. Input 

Realoptionsanalysen kræver ikke mere input end de input der i forvejen er krævet til at beregne DCF-

værdien af et projekt (Chance & Peterson 2005 s. 78). Helt overordnet skabes den tungeste kritik af 

realoptionsmetoden dog alligevel på baggrund af problemerne i forbindelse med estimering af værdien og 

volatiliteten af det underliggende aktiv. Problemerne med bestemmelsen af disse input bunder i det 

underliggende aktivs karakter som et illikvidt aktiv. Det underliggende aktiv består som regel af et projekt 

et produkt eller lignende og er ikke prissat eller handlet på et effektivt marked, hvorfor det som tidligere 

nævnt ikke er muligt at opservere værdien og volatiliteten af det underliggende aktiv via historiske data 

(Chance & Peterson 2005 s. 78-79) (Lander & Pinches 1998 s.542). Dette volder problemer i flere 

henseender, først og fremmest ved det åbenlyse med estimering af input, især S og σ, men også tid til 

udløb, exercisepris og den risikofrie rente kan være svære at estimere. Problemerne med estimering af 

input siver ned gennem modellens anvendelse og forårsager problemer både i forhold til hvilken 

værdiansættelsesmetode der skal vælges. I denne forbindelse stammer problematikken fra at flere af 

modellernes forudsætninger overtrædes. Et andet område inputestimeringen komplicerer er, hvilken 

tilgang der skal vælges til at finde en proxy for optionen da nogle af de anvendte metoder til finansielle 

optioner bliver umulige (Chance & Peterson 2005 s. 79-81) (Boison 2005 s. 21-24). Sidst men ikke mindst i 

forbindelse med hvor stor tillid en analytiker kan have til modellens resultat. 
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5.5.1.2. Forudsætninger 

Nogle af de forudsætninger der er sat op for modellerne til værdiansættelse af finansielle optioner, bliver 

konsekvent brudt ved anvendelse af modellerne på realoptioner (Lander & Pinches 1998 s.542-543).  Dette 

betyder at modellernes evne til at give et retvisende resultat svækkes. Særligt i forbindelse med 

anvendelsen af Black Scholes modellen, kan realoptionerne have svært ved at leve op til de strenge krav.  

5.5.1.3. Valg af tilgang til estimering af S 

En stor del af kritikken i forbindelse med realoptionerne går på de problemer, der er ved estimatet for S. De 

forskellige tilgange bygger på ønsket om, at omgå de konflikter der er i forbindelse med estimatet af dette 

input. Borison (2005) påpeger problematikken ved, at der findes en række forskellige metoder til at gribe 

realoptionsmetoden an på. Til trods for, at modellerne intuitivt fungerer ens, er der en række 

grundlæggende forskelle i den matematiske måde realoptionerne behandles på. Dog er der ingen af de  

forskellige tilgange der kan at give et helt præcist estimat (Borison 2005 s. 30-31). Derfor er det vigtigt, at 

der lægges et stort arbejde i at finde frem til den fremgangsmåde der er mest hensigtsmæssig, for den 

aktuelle situation, så de input der anvendes i modellen bliver så korrekte som muligt (Chance & Peterson 

2005 s. 67). 

5.5.1.4. Tjek af modellens resultat 

Realoptionsmetoden bliver også kritiseret på baggrund af, at der ikke eksisterer nogen mulighed for at 

teste resultatet af realoptionsmodellen (Chance & Peterson 2005 s. 68) som man f.eks. kan med multipler i 

forhold til DCF-modellen. Dette punkt skaber en yderligere årsag til at behandle realoptionsmetoden med 

varsomhed. 

5.5.2. Adfærd 

En del af kritikken i forbindelse med realoptionerne går på hvordan en virksomheds ledelse og 

medarbejderes adfærd har betydning for modellen. Mun (2002) har i hans liste over krav, der skal være 

opfyldt for at realoptionsanalyse giver mening, et punkt der går ud på at ledelsen i en virksomhed både skal 

være i stand til, og villig til at agere fleksibelt, i forhold til usikkerhed og opståede events. Hvis dette krav 

ikke er opfyldt, vil optionsværdien fra analysen ikke blive retvisende (Mun 2002 s. 149-150). Dette sker 

fordi optionsanalyse ikke er i stand til at vurdere, hvordan ledelsens beslutninger træffes. Det kan ikke 

forudsiges om fleksibiliteten afstedkommer at den "gode" beslutning indtræffer (Lander & Pinches 1998 

s.542). 

Indehaveren af en realoption, virksomhedsledelsen, har mulighed for at påvirke værdien samt volatiliteten 

af det underliggende aktiv. Dette strider mod forudsætningen for modellen for de finansielle optioner, hvor 
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det underliggende aktiv som regel er en aktie som indehaveren af optionen oftest ingen mulighed har for at 

ændre på. Samtidig har konkurrenternes adfærd mulighed for at påvirke værdien og volatiliteten af det 

underliggende aktiv, for en realoption. Kritikken på dette område går på, at ved finansielle optioner er det 

en forudsætning at værdien og usikkerheden ved det underliggende aktiv ikke påvirkes af om optionen 

exercises eller ej. Dette gælder ikke for realoptioner (Chance & Peterson 2005 s. 65-66). Dette vil betyde at 

der skal trædes endnu mere varsomt i forbindelse med værdiansættelse af realoptionerne idet værdien af 

det underliggende aktiv er behæftet med denne "ekstra" usikkerhed. 

5.5.3. Anvendelighed 

I forhold til realoptionsmodellens anvendelse skal det pointeres, at jævnfør Lander & Pinches (1998) er en 

af årsagerne til at realoptionsmodellen ikke er mere udbredt, at de modeller der i forvejen anvendes findes 

tilstrækkelige af praktikerne, og at mange af de analytikere der vil skulle anvende realoptionsmetoden ikke 

er i besiddelse af den mængde matematiske kompetencer det kræver at have et indgående kendskab til 

funktionen bagved realoptionerne (Lander & Pinches 1998 s.542-543). Kritikken går i denne forbindelse på, 

at modellen er for kompliceret at anvende i forhold til det trade-off der er ved at vælge mellem hvor stor 

nøjagtighed man ønsker sig af en model, overfor hvor meget ekstra tid der skal anvendes på problemet. 

Desuden komplicerer det modellen yderligere, at de ekstra forudsætninger der skal til for at teorien kan 

overføres til reale optioner betyder, at anvendelsesmulighederne svækkes (Lander & Pinches 1998 s.543). 

Yderligere kan det nævnes at realoptionstyperne er så specifikke i de fleksibilitetsmuligheder de 

modellerer, at der kræves en ny opsætning af modellen for hver ny realoption, der skal vurderes. Modellen 

er altså ikke generisk.  

 Et andet kritikpunkt der bliver gjort opmærksom på, er at det er vigtigt at være varsom med vurderingen af 

realoptioner i forbindelse med værdiansættelse af en hel virksomhed. Dette er fordi porteføljen af 

realoptioner kan skabe indtrykket af at virksomheden er noget mere værd end antaget i base case 

vurderingen. Problemet i denne forbindelse bygger på, at nok er der fleksibilitet af værdi i virksomhedens 

forskellige projekter, men disse projekters værdi og volatilitet vil i nogle tilfælde være internt afhængige af 

hinanden og virksomhedens realoptioner vil derfor også være afhængige af hinanden. Dette kan betyde at 

realoptionernes kumulerede værdi er en anden end realoptionernes værdi hver for sig (Chance & Peterson 

2005 s. 66-67). Af denne årsag er der grund til at være opmærksom på hvorvidt det kan ske at en 

virksomhed bliver overvurderet i tilfælde af at realoptionernes fælles værdi ikke behandles korrekt.   

Alexander van der Putten og Ian C. MacMillian (2004) nævner yderligere at værdiansættelse med 

realoptioner kun er nyttig, når et projekt befinder sig i the ”option-zone”. Dette betyder at en option på 

værdiansættelsestidspunktet ikke må være for meget out-of-the-money eller in-the-money når den 
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værdiansættes (Putten & MacMillan 2004 s. 3). Med andre ord må der ikke være stor forskel mellem 

projektets exercisekurs og værdien af det underliggende aktiv. I forhold til hvor anvendelig modellen er, 

kommer Mun (2002) frem til at det er ved projekter med en NPV-værdi der er tæt på nul, eller let negativ 

hvor realoptionerne giver mest mening (Mun 2002 s. 150).  

5.6. Delkonklusion 

Realoptionerne kan kvantificere fleksibiliteten. Dette foregår ved at modellere de muligheder en 

virksomhedsledelse har for at agere fleksibelt, via optioner. Derefter værdiansættes disse realoptioner ud 

fra optionsteoriens metoder. De forskellige typer realoptioner der kan være tale om i en virksomhed er 

grundigt gennemgået af realoptionslitteraturen. Nogle beslutninger kan værdiansættes ved hjælp af simple 

optioner, men der kan også være tilfælde hvor det er nødvendig at tage eksotiske optionskonstellationer i 

brug, for at modellere den aktuelle situation der er i virksomheden.  

Copeland og Antikarov (2003) opstiller en fremgangsmåde på fire steps, som også er valgt som 

udgangspunkt for resten af denne opgave. 

Af ovenstående årsager er det relevant at undersøge realoptionsmodellen i forhold til de problemer 

aktieanalytikerne har med at kvantificere fleksibiliteten. Dette problem bunder i DCF-metodens mangler. 

Særligt er det relevant at undersøge om modellen er praktisk anvendelig for aktieanalytikerne, idet 

modellen endnu ikke finder anvendelse i aktieanalysen jævnfør afsnittet om aktieanalytikernes anvendte 

modeller, samt at litteraturen på området behandler modellen ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv. 

Realoptionsmetoden er ikke uproblematisk at anvende. Optionsteorien er udviklet til værdiansættelse af 

optioner på finansielle aktiver. Ved overførslen af teorien til reelle aktiver opstår der en række 

komplikationer.  

Der er flere modeller til værdiansættelse af optioner. I overgangen til reelle aktiver er der, ofte en del af 

disse modeller der ikke er brugbare, grundet de karakteristika der gælder for realoptionerne. Problemerne 

opstår med baggrund i de inputvariable der indgår i værdiansættelsesmodellerne. Særligt opleves 

problemer i forhold til hvordan der skal dannes estimater for værdien af det underliggende aktiv, samt 

volatiliteten. Disse problemer opstår fordi de aktiver der vurderes i realoptionsteorien, som regel ikke 

handles på regulerede markeder. Dermed er prissætningen ikke bestemt af et marked og der kan ikke 

observeres hverken en pris eller volatilitet på baggrund af historiske data. Realoptionsteorien opstiller 

derfor en række metoder til at lave estimater for de svært definerbare inputvariable. Blandt andet 

anvendes Copeland og Antikarovs (2003) MAD-princip til at definere værdien af underliggende aktiv og 

volatiliteten afledt af denne.  
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Kritikken af realoptionerne går derfor primært på, om der vil være ekstra værdi hentet ved at anvende 

metoden. Kritikken opstår på grund af de problemer der er i forhold til estimering af inputvariablerne. Der 

er en diskussion der handler om metodens mangel på sammenligningsgrundlag til krydstjek. Denne 

diskussion munder und i spørgsmålet om hvorvidt modellens estimat for fleksibiliteten hjælper 

værdiansættelsen tættere på virkeligheden, hvis resultatet alligevel ikke kan verificeres. Desuden bliver 

realoptionsmodellen kritiseret for det store arbejde der ligger i at modellere fleksibiliteten. Samt at 

modellen ikke er generisk. Hvilket betyder at der skal modelleres forfra hver gang man ønsker at 

værdiansætte et nyt projekt, idet de forskellige realoptionstyper modelleres forskelligt. Desuden kan de 

forskellige realoptionstyper give anledning til fortolkningsproblemer, hvilket komplicerer anvendelsen 

yderligere.  

Vurderes realoptionsmodellen i forhold til Plenborgs (2000) fundamentale- og kosmetiske krav bliver det 

trade-off der er i mellem modellens evne til at kvantificere fleksibiliteten overfor dens udfordringer i 

forhold til brugervenlighed tydeligt. Af fordele der taler for modellen kan det nævnes at modellen rent 

faktisk er i stand til at kvantificere fleksibilitet, hvis den anvendes korrekt. Dette falder under det 

fundamentale krav om præcision. Under de kosmetiske krav, kan det nævnes at brugervenligheden for 

modellen ikke er ret høj. En af årsagerne er de fortolkningsproblemer der kan være i forbindelse med de 

forskellige realoptionstyper. Den lave brugervenlighed kræver et øget tidsforbrug, hvilket skal holdes op i 

mod aktieanalytikernes prioritering af deres arbejde. Dog kan modellen hjælpe til at skabe en konceptuel 

forståelse for hvordan værdien af fleksibiliteten opfører sig.  

Ud fra et analytiker synspunkt, vil det formentligt virke meningsløst at anvende modellen, hvis den ikke er i 

stand til at skabe et estimat, der bringer analysen tættere på virkeligheden. Det vil derfor være nødvendigt 

at teste modellen i et praktisk eksempel for endegyldigt at finde ud af om modellen med fordel kan 

anvendes i praksis i aktieanalysen.  
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6. Praktisk Case 

I denne afhandling testes realoptionsmetoden som et tillæg til DCF-modellen til værdiansættelse af 

fleksibilitet. For at teste om metoden vil være anvendelig i praksis, tages der udgangspunkt i en praktisk 

case. Til dette formål anvendes H. Lundbeck A/S som eksempel. I denne sammenhæng kan det nævnes, at 

denne branche har mange af de karakteristika der findes på listen over hvornår realoptionsanalysen, er den 

eneste mulighed for et tilfredsstillende resultat, jævnfør Amram og Kulatilaka(1999) i afsnittet om 

realoptionsteori. 

Jævnfør afgrænsningen er det er ikke afhandlingens opgave, at vurdere de professionelle analytikeres 

estimater. Derfor anvender afhandlingen en aktieanalyse fra Nordea (Aktieanalyse Nordea 18. apr. 2013) 

samt et uddrag af en analyse fra UBS (Aktieanalyse UBS 12. apr. 2013), som udgangspunkt for flere 

estimater og forudsætninger for analysen. Det antages at analytikerne har tilfredsstillende estimater af de 

variable der indgår i DCF-modellen, og at disse vil efterfølgende blive brugt i analysen uden nærmere 

stillingstagen til præcisionen heraf. Egne estimater vil optræde i det omfang, det ikke har været muligt at 

finde et analytiker estimat.   

I det følgende afsnit vil medicinalbranchen blive gennemgået med det formål, at klarlægge hvilke 

karakteristika der gør sig gældende, og hvad der gør anvendelse af realoptioner til værdiansættelse oplagt i 

denne branche. Efterfølgende vil et afsnit kort forklare om situationen i H. Lundbeck A/S samt det projekt 

der er valgt ud til eksempel. 

6.1. Medicinalbranchen 

Medicinalindustrien er en kompleks industri, der berør os alle. De fleste mennesker har på et tidspunkt 

prøvet at tage medicin og forventet at medicinen gør dem raske igen. For at sikre at medicinen virker som 

den skal og ikke har alvorlige bivirkninger, kræver det et meget omfattende udviklingsarbejde, før et 

eventuelt lægemiddel ender hos forbrugeren. Medicinalindustrien er samtidig en industri, hvor der 

omsættes for $ 300 mia. årligt (WHO5), med Pfizer som et af de største selskaber med en omsætning på 

knap $ 60 mia. (www.currentpartnering.com). I Danmark er Novo Nordisk A/S det største medicinalselskab 

                                                           
5 http://www.who.int/trade/glossary/story073/en/ 



 

med en omsætning i 2012 på 78 mia. (Novo Nordisk Årsrapport 2012 s. 56)(Ritzau Bureau 

A.P. Møller-Mærsk). 

Indenfor medicinalbranchen har man de seneste år talt om ”The paten

Block Busters (årligt salg over 1 mia.

selskaber står til at miste en betydelig del af deres omsætning, hvis ikke der bliver fundet nye 

medikamenter, som kan overtage fra de gamle

omsætningen på grund af patentudløb for en række af verdens største medicinalselskaber som p

omsætningen i 2009 (Bernstein 2010).

En konsekvens heraf er, at medicinalselskaberne konstant er på jagt efter nye produkter til at overtage fra 

de gamle. Udvikling og test af nye produkter er en kostbar og tidskrævende proces. Det anslås at det koster 

i omegnen af DKK 10-50 mia. at udvikle ét nyt medikam

udviklingsomkostninger hos medicinalselskaberne, også i forhold til andre brancher. 

overblik over de gennemsnitlige udviklingsomkostn

Management undervisningspræsentation lektion 2, slide. 6
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med en omsætning i 2012 på 78 mia. (Novo Nordisk Årsrapport 2012 s. 56)(Ritzau Bureau 

Indenfor medicinalbranchen har man de seneste år talt om ”The patent cliff”, hvilket referer til at flere 

. $) står til snart eller lige har mistet deres patent (Bernstein 2010). Flere 

selskaber står til at miste en betydelig del af deres omsætning, hvis ikke der bliver fundet nye 

kamenter, som kan overtage fra de gamle. I figur 6.1 illustreres dette, ved en opstilling af tabet på 

omsætningen på grund af patentudløb for en række af verdens største medicinalselskaber som p

omsætningen i 2009 (Bernstein 2010). 

heraf er, at medicinalselskaberne konstant er på jagt efter nye produkter til at overtage fra 

de gamle. Udvikling og test af nye produkter er en kostbar og tidskrævende proces. Det anslås at det koster 

50 mia. at udvikle ét nyt medikament, hvilket resulterer i store 

udviklingsomkostninger hos medicinalselskaberne, også i forhold til andre brancher. 

overblik over de gennemsnitlige udviklingsomkostninger fordelt på branche (Pharma

ngspræsentation lektion 2, slide. 6-7). 

 

med en omsætning i 2012 på 78 mia. (Novo Nordisk Årsrapport 2012 s. 56)(Ritzau Bureau – Novo Rykker fra 

t cliff”, hvilket referer til at flere 

$) står til snart eller lige har mistet deres patent (Bernstein 2010). Flere 

selskaber står til at miste en betydelig del af deres omsætning, hvis ikke der bliver fundet nye 

illustreres dette, ved en opstilling af tabet på 

omsætningen på grund af patentudløb for en række af verdens største medicinalselskaber som procent af 

 

heraf er, at medicinalselskaberne konstant er på jagt efter nye produkter til at overtage fra 

de gamle. Udvikling og test af nye produkter er en kostbar og tidskrævende proces. Det anslås at det koster 

ent, hvilket resulterer i store 

udviklingsomkostninger hos medicinalselskaberne, også i forhold til andre brancher. Figur 6.2 viser et 

inger fordelt på branche (Pharmaceutical Marketing 



 

I det følgende afsnit vil de forskellige forhold

Der vil blive fokuseret på de overvejelser der er i forbindelse med udvikling af medicin, og dermed også 

hvad der berører markedsværdien af de virksomheder der udvikler og markedsfører medikamenterne. 

Gennemgangen vil ikke være udtømmende, men blot skitsere udviklingsprocessen

synliggøre den usikkerhed, der kan blive til

hvor realoptioner muligvis kan benyttes.

6.1.1. Udviklingsstadier 

Ved udvikling af nye lægemidler gennemgår alle kandidater

er en standardiseret proces, som skal s

desuden til formål at skabe datagrundlag

udviklingsprocessen sker gennem nationale og internationale aftaler, hvor institutioner so

Food and Drug Administration (FDA), European Medicins Agency (EMA), Pharmaceuticals and Medical 

Devices, Japan (PmDA), World Health Organisation (WHO) og World Medical Association (WMA) har en 

påvirkning i udviklingen af lægemidler (Lee, Lee 

6.1.1.1. Opdagelse / identifikation

I søgningen efter nye lægemidler, får medicinalselskaberne en hjælpende hånd, fra den basisforskning der 

har givet en bedre forståelse af de kemiske processer der er i vores krop

(metabolisme) der får vores krop til at fungere, eller giver anledning til sygdomme, når de ikke fungerer 

som de skal. De kemiske processer i kroppen styres af forskellige molekyler, der gennem kemiske 

reaktioner, påvirker cellerne i vores krop. Disse molekyler er ofte meget komplekse i deres opbygning og 

kan påvirke flere forskellige processer i kroppen. Kortlægningen af den me

 
67 

vil de forskellige forhold, der præger udviklingen af medikamenter

Der vil blive fokuseret på de overvejelser der er i forbindelse med udvikling af medicin, og dermed også 

vad der berører markedsværdien af de virksomheder der udvikler og markedsfører medikamenterne. 

Gennemgangen vil ikke være udtømmende, men blot skitsere udviklingsprocessen

usikkerhed, der kan blive til fleksibilitet, som findes i udviklingsprocessen

hvor realoptioner muligvis kan benyttes. 

Ved udvikling af nye lægemidler gennemgår alle kandidater (molekyler) en udviklingsproces. Denne proces 

er en standardiseret proces, som skal sikre en etisk og veldokumenteret udvikling. Udviklingsprocessen har 

il formål at skabe datagrundlag for den senere godkendelse af produktet. Reguleringen af 

udviklingsprocessen sker gennem nationale og internationale aftaler, hvor institutioner so

Food and Drug Administration (FDA), European Medicins Agency (EMA), Pharmaceuticals and Medical 

Devices, Japan (PmDA), World Health Organisation (WHO) og World Medical Association (WMA) har en 

påvirkning i udviklingen af lægemidler (Lee, Lee & Lu 2000 Kap. 4)(Parvis 2002 Kap. 9).   

Opdagelse / identifikation 

I søgningen efter nye lægemidler, får medicinalselskaberne en hjælpende hånd, fra den basisforskning der 

har givet en bedre forståelse af de kemiske processer der er i vores krop. Det er disse kemiske processer 

(metabolisme) der får vores krop til at fungere, eller giver anledning til sygdomme, når de ikke fungerer 

som de skal. De kemiske processer i kroppen styres af forskellige molekyler, der gennem kemiske 

cellerne i vores krop. Disse molekyler er ofte meget komplekse i deres opbygning og 

kan påvirke flere forskellige processer i kroppen. Kortlægningen af den menneskelige metabolisme har

 

 

der præger udviklingen af medikamenter, blive gennemgået. 

Der vil blive fokuseret på de overvejelser der er i forbindelse med udvikling af medicin, og dermed også 

vad der berører markedsværdien af de virksomheder der udvikler og markedsfører medikamenterne. 

Gennemgangen vil ikke være udtømmende, men blot skitsere udviklingsprocessen. Dette gøres for at 

findes i udviklingsprocessen for lægemidler og 

en udviklingsproces. Denne proces 

ikre en etisk og veldokumenteret udvikling. Udviklingsprocessen har 

for den senere godkendelse af produktet. Reguleringen af 

udviklingsprocessen sker gennem nationale og internationale aftaler, hvor institutioner som eksempelvis 

Food and Drug Administration (FDA), European Medicins Agency (EMA), Pharmaceuticals and Medical 

Devices, Japan (PmDA), World Health Organisation (WHO) og World Medical Association (WMA) har en 

& Lu 2000 Kap. 4)(Parvis 2002 Kap. 9).    

I søgningen efter nye lægemidler, får medicinalselskaberne en hjælpende hånd, fra den basisforskning der 

. Det er disse kemiske processer 

(metabolisme) der får vores krop til at fungere, eller giver anledning til sygdomme, når de ikke fungerer 

som de skal. De kemiske processer i kroppen styres af forskellige molekyler, der gennem kemiske 

cellerne i vores krop. Disse molekyler er ofte meget komplekse i deres opbygning og 

nneskelige metabolisme har 
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betydet, at man målrettet kan søge efter molekyler, der påvirker en bestemt kemisk reaktion på en 

bestemt måde. 

Søgeprocessen er koncentreret om at finde de molekyler, der kan påvirke de forskellige kemiske processer i 

kroppen. Molekylerne kan forekomme naturligt i vores krop, planter, dyr, svampe, bakterier osv. På dette 

stadie testes mange tusinde forskellige kemiske sammensætninger. De molekyler der ser ud til at have 

potentiale, vil blive isoleret og renset. Næste fase for de forskellige molekyler, er prækliniske test. 

6.1.1.2. Prækliniske test 

Formålet med disse tests er at afklare forhold der vedrører dosering, effektivitet og giftighed. Det skal 

bestemmes om stoffet er giftigt og om det overhovedet har den ønskede effekt. Ligeledes er det vigtigt at 

bestemme hvilke doser der skal til for at opnå den ønskede effekt, samt hvilke doser der skal til før stoffet 

bliver giftigt. Først skal en doseringsramme bestemmes, hvor den nedre grænse udgøres af den maksimale 

mængde, som ikke viser effekt og den øvre grænse er den maksimale tolerable dosis. Dernæst skal der for 

forskellige doser undersøges, hvordan stoffet optages, nedbrydes (udskilles), hvor lang tid det virker og 

hvor effektivt det behandler en given sygdom. Uanset hvordan stoffet leveres, vil det påvirke en masse 

andre kemiske processer i kroppen end den tiltænkte. Det undersøges hvor meget der kan doseres før der 

fremkommer bivirkninger, og hvilke bivirkninger det kan medføre. Specielt undersøges for risikoen for 

kræftfremkaldelse og negative effekter på arveanlæg. Det er både de kortsigtede bivirkninger og de 

langsigtede bivirkninger, der undersøges for. Disse tests foretages ved hjælp af en blanding af laboratorie- 

og dyreforsøg. 

Det er også i denne fase at produktionsmulighederne undersøges. Det undersøges hvorvidt et stof kan 

produceres på en sikker og effektiv måde, samt i de mængder det er nødvendigt for at kunne 

kommercialisere produktet. Ligeledes undersøges det hvordan et stof kan leveres (oralt, injektion osv.), og 

hvordan det kan opbevares og transporteres.  

6.1.1.3. Kliniske Tests (fase 1,2 og 3) 

Efter at have gennemgået de prækliniske tests, påbegyndes de kliniske tests, hvor et nyt potentielt 

lægemiddel testes på mennesker. Disse tests er de mest tidskrævende og omkostningstunge i udviklingen 

af nye lægemidler. De kliniske tests opdeles i 3 faser, hvor omfanget af undersøgelserne og mængden af 

testpersoner stiger, jo længere en kandidat kommer i disse tests. FDA og WMA (Sec. 801 og ”Declaration of 

Helsinki”) stiller krav om at de kliniske tests offentliggøres på www.clinicaltrials.gov. Dette gøres for at sikre 

en gennemskuelighed af de forskellige tests samt at de etiske og sikkerhedsmæssige rammer overholdes. 
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6.1.1.3.1. Fase 1 

Fase 1 har til formål at teste sikkerhedsprofilen, for et muligt nyt medikament, på mennesker. Disse tests 

udføres på raske personer og involverer mellem 10-100 personer. I princippet undersøges de samme 

forhold, som blev undersøgt i den prækliniske fase, blot på mennesker. Der undersøges hvordan stoffet 

optages i blodet, påvirker de kemiske processer i kroppen, samt eventuelle bivirkninger. 

6.1.1.3.2. Fase 2  

Fase 2 har til formål at undersøge det optimale forhold mellem dosering og effektivitet. Fokus i disse tests 

er at bevise den ønskede effekt af et lægemiddel. Fase 2 har yderligere til formål at undersøge hvordan fase 

3 forsøget skal bygges op. I denne fase bestemmes forskellige parametre ud fra hvilke tests der skal 

foretages, hvilke patientgrupper skal/kan indgå i de senere tests og hvilke kriterier skal opfyldes for et 

succesfuldt studie. Det er også i fase 2 at man opererer med de første kontrolgrupper, hvor et lægemiddel 

testes mod en eksisterende behandling, eller mod et placebo middel. Der testes på mellem 50-500 

personer. 

6.1.1.3.3. Fase 3 

Data fra de tidligere faser, danner grundlag for opbygningen af fase 3 testene. Det er i denne fase at 

resultater fra de tidligere faser skal testes på en stor population, der testes for den ønskede effekt af 

lægemidlet. I denne fase testes på mellem 300-30.000 personer, alt efter opbygning testen. 

6.1.1.4. Godkendelse 

På det amerikanske marked skal et potentielt lægemiddel igennem to godkendelsesprocesser jævnfør bilag 

5. Den første godkendelsesproces er Investigational New Drug Application (IND) og den anden er (New 

Drug Application (NDA). En godkendelse af IND er nødvendig for at kunne påbegynde de kliniske studier 

med mennesker som test personer. IND indsendes efter de prækliniske tests og indeholder resultaterne fra 

disse tests. Ligeledes indeholder IND informationer om, hvordan de prækliniske tests vil blive gennemført, 

og hvordan der sikres overholdelse af etiske og sikkerhedsmæssige retningslinjer.  

NDA er den formelle og endelige godkendelse af et produkt. Informationerne til denne godkendelser er 

meget omfattende og kræver data fra de prækliniske- og kliniske forsøg. Godkendes produktet er det klart 

til at blive markedsført. Det er dog ikke alle produkter der godkendes og nogle godkendelser kan ske på 

betingelse af, at der foretages yderligere tests. En anden mulighed er, at godkendelsen sker på en mindre 

patientgruppe end først antaget. Selvom produktet har fået en NDA-godkendelse, vil FDA ofte kræve 

overvågning af produktet efter det er lanceret (Fase 4). Dette sker for at mindske konsekvenserne af 

langsigtede bivirkninger, som ikke har været observeret i de kliniske forsøg. 
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Godkendelsen af et nyt lægemiddel foretages i USA af ”Food and Drug Administration” (FDA). 

Medicinalselskaberne har et naturligt fokus på det amerikanske marked, da dette er det største marked. På 

det europæiske marked, som er det andet største marked, foretages denne godkendelse af ”European 

Medical Agency” (EMA). Begge institutioner har til formål at sikre, at de lægemidler der markedsføres har 

den ønskede effekt, samt at risikoen for bivirkninger står i et fornuftigt forhold til alvorligheden af 

sygdommen og eventuelle alternative behandlingsmetoder.  

6.1.2. Tidsperspektivet 

Tidsperspektivet er det forventede tidsforbrug for gennemførelse af hver enkelt fase. Tidsforbruget 

afhænger af mange forskellige faktorer. Herunder antallet af forsøgspersoner, hvor langt tid selve 

behandlingen tager, hvilken målgruppe der undersøges på mm. Tidsforbruget er unikt for hvert enkelt 

projekt, men der findes mange undersøgelser af tidsperspektivet for udviklingen af lægemidler, og det ser 

ud til at der er nogenlunde enighed om det overordnede niveau, for de enkelte faser. 

 

Figur 6.3 viser tre forskellige estimater af tidsforbruget, fra tre forskellige undersøgelser. Den blå kolonne 

viser de estimater der er valgt til anvendelse for denne opgave. Overvejelsen bag netop disse tal er at øge 

overskueligheden i modelleringen af den senere case udover at antallet af måneder passer med hele år. 

Tallene der er anvendt for denne opgave ligger nogenlunde i niveau med tre undersøgelser (Bogdan & 

Villiger 2010, s. 74,) (Avance – Early Stage Valuation)(Kellogg & Charnes 2000). Det er dog vigtigt at pointere 

at analytikeren bør overveje nøje hvilke estimater denne vælger at lægge til grund for hver enkelt analyse. 

Idet det vil have betydning for realoptionsmodellen resultat, hvor tæt estimaterne når på virkeligheden. 

Pointen her er dog at der er rigelige mængder data at basere undersøgelsen på.  

Til en mere præcis estimering kan der findes information i diverse statistikker og specifikkationer om hver 

fase og sygdomsområde. Alle kliniske testforsøg skal offentliggøres, og det er naturligt for analytikeren at 

søge information i disse studier. Yderligere findes forskellige selskaber, som sælger  statistik fra lægemiddel 

industrien, hvor ”IMS Health” og ”Parexel Statistical Source Book” er eksempler. Det vil derfor være muligt 

for en analytiker også med baggrund i dennes særlige branche- og virksomhedskendskab samt tilgængelige 

FIGUR 6.3

Tidsperspektiv (mdr) Bogdan Avance Kellogg Anvendte

Opdagelse 20-40 12-24 12 12

Præklinisk test 10-12 18-60 36 48

Fase 1 18-22 12-24 12 24

Fase 2 24-32 24-36 24 36

Fase 3 28-32 36-48 36 48

NDA 16-20 18-36 36 12
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data, at estimere tidsperspektiv der er så passende som muligt for netop den specifikke virksomhed der 

undersøges. 

6.1.3. Sandsynligheder for gennemførelse og omkostninger 

For hver fase i udviklingen af nye lægemidler, er der ligeledes forbundet en sandsynlighed for succes samt 

omkostninger til gennemførelsen af studierne. Disse er ligesom for tidsperspektivet, estimeret som et 

branchegennemsnit, og vil ikke blive kommenteret yderligere her, da de samme problemstillinger  gælder 

her som for tidsperspektivet. Figur 6.4 og figur 6.5 viser henholdsvis de sandsynligheder og omkostninger 

der er estimeret på baggrund af brancheundersøgelser, samt det valgte niveau for denne opgave (Bogdan 6 

Villiger 2010, s. 75-76)(Avance – Early Stage Valuation)(Kellogg & Charnes 2000). 

Den eneste afstikker i forhold til undersøgelsernes niveau, er den anvendte sandsynlighed for succes i 

opdagelsesfasen. Flere kilder nævner at kun 250 ud af 5.000-10.000 molekyler går videre til den prækliniske 

fase (Parvis 2002 s.93).   

 

 

6.1.4. Patenter 

Patenter i medicinalindustrien spiller, som tidligere nævnt, en afgørende rolle. Et patent giver 

statsbeskyttet eksklusivitet (monopol) på et givent produkt indenfor en bestemt tidsramme. Dette 

forhindrer andre selskaber i at kommercialisere det givne produkt i den periode. For at kunne opnå denne 

beskyttelse kræves en detaljeret beskrivelse af produktet. Denne beskrivelse vil være offentligt tilgængelig, 

og kan efterfølgende udnyttes af andre selskaber ved patentets udløb. For at kunne opnå et patent, skal 

der være tale om et nyt, brugbart og banebrydende produkt. Patenter giver eksklusivitet i 20 år, med 

FIGUR 6.4

Sandsynlighed for succes Bogdan Avance Kellogg Anvendte

Opdagelse 70% 50% 60% 5,0%

Præklinisk test 65% 27% 90% 30,0%

Fase 1 66,20% 50% 75% 60,0%

Fase 2 45,60% 62% 50% 50,0%

Fase 3 61,80% 93% 85% 80,0%

NDA 77,90% 75% 75% 75,0%

FIGUR 6.5

Omkostning Bogdan Avance Kellogg Anvendte

Opdagelse 2-3 USDm 1-3 USDm 2,2 USDm 15 DKKm

Præklinisk test 2-3 USDm 3-5 USDm 13,8 USDm 40 DKKm

Fase 1 1-5 USDm 1-3 USDm 2,8 USDm 20 DKKm

Fase 2 3-11 USDm 3-6 USDm 6,4 USDm 35 DKKm

Fase 3 10-60 USDm 10-20 USDm 18,1 USDm 250 DKKm

NDA 2-4 USDm 2-4 USDm 3,3 USDm 16.5 DKKm



 

mulighed for forlængelse. Dette betyder at den reelle tid et produkt har eksklusivitet ofte kun er 5

den lange udviklingsfase tages i betragtning. I medicinalindustrien 

(Norman 2007 s. 36-38). 

• Produktpatent 

• Formuleringspatent 

• Produktionsmetodepatent 

• Brugspatent 

Produktpatentet er selve hovedpatentet og beskytter den kemiske formel eller selve molekylet. 

Formuleringspatentet knytter sig til den måde det aktive stof (molekylet) bliv

produktionspatent beskytter den proces 

6.1.4.1. Myndigheder 

På det amerikanske marked, som er langt det største

Office and Trademark Office (USPTO). 

(EPO), søges til 38 EU lande. Figur 6.6
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mulighed for forlængelse. Dette betyder at den reelle tid et produkt har eksklusivitet ofte kun er 5

den lange udviklingsfase tages i betragtning. I medicinalindustrien anvendes typisk 4 forskellige patenttyper 

 

Produktpatentet er selve hovedpatentet og beskytter den kemiske formel eller selve molekylet. 

Formuleringspatentet knytter sig til den måde det aktive stof (molekylet) bliv

produktionspatent beskytter den proces det aktive stof fremstilles efter. 

som er langt det største, skal et patent godkendes af Th

Trademark Office (USPTO). På det Europæiske marked kan der gennem European Patent Office 

Figur 6.6 viser de lander der har indgået aftale med (EPO)

 

 

mulighed for forlængelse. Dette betyder at den reelle tid et produkt har eksklusivitet ofte kun er 5-8 år, når 

typisk 4 forskellige patenttyper 

Produktpatentet er selve hovedpatentet og beskytter den kemiske formel eller selve molekylet. 

Formuleringspatentet knytter sig til den måde det aktive stof (molekylet) bliver leveret på. Et 

godkendes af The United States Patent 

På det Europæiske marked kan der gennem European Patent Office 

viser de lander der har indgået aftale med (EPO) 

 



 

Både på amerikanske og europæiske marked tildeles patenter for en 20

der mulighed forlængelse, på mellem 0

mulighederne på det amerikanske- og det europæiske

6.1.5. Produktets livscyklus 

Produktlivscyklussen for lægemidler

omkostninger i forbindelse med udviklingen. Næste fase 

markedsført og genererer indtjening. Den sidste fase er

sit patent, og indtjeningen falder markant. Norman rapporter om fald i omsætningen på 70 pct., når 

lægemidlets patent udløber (Norman 2010).
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Både på amerikanske og europæiske marked tildeles patenter for en 20-årig periode. På begge markeder e

der mulighed forlængelse, på mellem 0-5 år (Norman 2010). Figur 6.7 viser en

og det europæiske marked. 

sen for lægemidler kan opdeles i 3 faser. Første fase er udviklingsfasen, hvor der kun er 

omkostninger i forbindelse med udviklingen. Næste fase markedsfasen inkl. patent, 

indtjening. Den sidste fase er markedsfasen ekskl. patent,

indtjeningen falder markant. Norman rapporter om fald i omsætningen på 70 pct., når 

(Norman 2010). Denne livscyklus er illustreret i figur 6.8.

 

årig periode. På begge markeder er 

viser en oversigt over patent 

 

fase er udviklingsfasen, hvor der kun er 

markedsfasen inkl. patent, produktet er 

. patent, lægemidlet har mistet 

indtjeningen falder markant. Norman rapporter om fald i omsætningen på 70 pct., når 

figur 6.8. 

 



 

6.2. Delkonklusion 

Figur 6.9, er en overordnet opsummering af den dynamik

Udviklingen er præget af en meget lang udviklingsperiode, hvor det er nødvendigt 

tusinde potentielle molekyler, før et enkelt produkt

sikre at lægemidlerne har den ønskede

anvendelsen. Selve udviklingsperioden er opdelt i flere faser

gennem de forskellige faser, skal 

Omkostningerne til de forskellige

udviklingsomkostningerne i lægemiddelindustrien ligger på et meget højt niveau

brancher. Grundet de høje udviklingsomkos

dybt afhængig af, at nyudviklede produkter er beskyttet af patenter. 

20 år. Patentet tildeles allerede på et tidligt

lange udviklingsperioder, har produktet kun

medfører, at der konstant er et behov for at udvikle nye lægemidler, da indtjeningsgrundlaget for 

lægemidlerne reduceres meget kraftigt ved patentudløb. Samtidig skal de lægemidler der når markedet, 

finansiere alle de potentielle lægemidler, der må kasseres i udviklingsfaserne.

Branchens karakteristiske lange udviklingsperioder og høje udviklingsomkostninger skaber projekte

behæftet med stor usikkerhed. Ledelsens mulighed for at stoppe op

projektet bør fortsætte, skaber en høj grad af fleksibilitet. De
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, er en overordnet opsummering af den dynamik, der præger udviklingen af lægemidler. 

Udviklingen er præget af en meget lang udviklingsperiode, hvor det er nødvendigt 

et enkelt produkt når ud til forbrugeren. Den lange udviklingsperiode skal 

ønskede effekt, og at der ikke er uacceptable bivirkninger 

. Selve udviklingsperioden er opdelt i flere faser. Opbygningen og resultatgodkendelsen 

skal dels sikre en etisk proces og en ufarlig undersøgelse af lægemidlet. 

de forskellige faser er meget høje. Dette betyder at

udviklingsomkostningerne i lægemiddelindustrien ligger på et meget højt niveau

ingsomkostninger og lange udviklingsperioder, er lægemiddelindustrien 

dybt afhængig af, at nyudviklede produkter er beskyttet af patenter. Lægemidler har en patent

på et tidligt stadie i produktudviklingen, og på grund af de karakteristiske

har produktet kun en relativt kort periode til at genere

at der konstant er et behov for at udvikle nye lægemidler, da indtjeningsgrundlaget for 

get kraftigt ved patentudløb. Samtidig skal de lægemidler der når markedet, 

finansiere alle de potentielle lægemidler, der må kasseres i udviklingsfaserne.  

Branchens karakteristiske lange udviklingsperioder og høje udviklingsomkostninger skaber projekte

edelsens mulighed for at stoppe op, efter hver fase

skaber en høj grad af fleksibilitet. Denne fleksibilitet bør regnes med i en eventuel 

 

ger udviklingen af lægemidler. 

Udviklingen er præget af en meget lang udviklingsperiode, hvor det er nødvendigt at undersøge flere 

når ud til forbrugeren. Den lange udviklingsperiode skal 

og at der ikke er uacceptable bivirkninger i forbindelse med 

Opbygningen og resultatgodkendelsen 

ufarlig undersøgelse af lægemidlet. 

. Dette betyder at forsknings- og 

udviklingsomkostningerne i lægemiddelindustrien ligger på et meget højt niveau i forhold til andre 

, er lægemiddelindustrien 

Lægemidler har en patentperiode på 

grund af de karakteristiske 

kort periode til at generere indtægter i. Dette 

at der konstant er et behov for at udvikle nye lægemidler, da indtjeningsgrundlaget for 

get kraftigt ved patentudløb. Samtidig skal de lægemidler der når markedet, 

 

Branchens karakteristiske lange udviklingsperioder og høje udviklingsomkostninger skaber projekter 

efter hver fase, og vurdere hvorvidt 

bør regnes med i en eventuel 



 

 
 

75 

værdiansættelse af den enkelte medicinalvirksomhed, og skaber et muligt anvendelsesgrundlag for 

realoptionsmetoden.  

Der er flere årsager til at realoptionerne særligt er anvendelige i denne branche. Eksempelvis da 

patentstrukturen, der karakteriserer branchen, skaber mulighed for at bygge en DCF-model, der er mindre 

sensibel overfor terminalperioden. Dette kan lade sig gøre idet størstedelen af projektets værdi kan 

estimeres indenfor en overskuelig budgetperiode. Desuden er mulighederne for fleksibilitet relativt nemme 

at modellere idet faseopdelingen, som indrammer fleksibiliteten, er en velkendt struktur for de analytikere, 

der analyserer medicinalvirksomhederne, hvilket øger brugervenligheden af modellen. Samtidig er det 

nemt at indsamle statistik på, hvor store sandsynligheder der er for at produkterne gennemfører de enkelte 

faser. Da det er muligt at skille den teknologiske risiko for projektets godkendelse, fra markedsrisikoen, kan 

disse modelleres separat. Den separate modellering betyder, at analytikeren kan undgå at simulere en 

samlet volatilitet på baggrund af Monte Carlo metoden (markedsrisikoen skal formentlig stadig simuleres). 

Dette er en fordel, idet der herved kan undgås en yderligere komplikation af volatilitetsestimatet, ved at 

den teknologiske risiko mudrer billedet. Samtidig vil det ikke være nødvendigt at estimere et nyt mål for 

volatiliteten, hver gang der forsvinder en del af den teknologiske risiko, i takt med at produktet går gennem 

sine faser. En anden fordel er at der er rigelige mængder tilgængelig data. 

Et område der kan komplicere realoptionsanalysen i denne branche er, at de data der danner grundlag for 

de forskellige estimater er dannet på baggrund af gennemsnit for branchen og på gamle/eksisterende 

produkter. Det kan diskuteres hvorvidt disse data kan overføres direkte til nye projekter. Analytikeren bør 

til enhver tid være opmærksom på at lede efter data der gør disse estimater endnu mere præcise. Dette er 

en generel problemstilling, når historiske data bruges til at forudsige fremtidige udviklinger. I 

lægemiddelindustrien, er der yderligere ikke lighed mellem det produkt de historiske data beskriver, og det 

produkt de historiske data forsøger at forudsige udviklingen på.  

6.3. H. Lundbeck A/S 

Dette afsnit skal kort danne et overblik over case virksomheden Lundbeck, og beskrive forhold der kan give 

anledning til at værdiansætte virksomheden ved hjælp af realoptioner. Jævnfør afhandlingens afgrænsning, 

vil der ikke blive foretaget en detaljeret beskrivelse af strategiske forhold, der ikke har betydning for om 

realoptioner kan anvendes eller ej.   

Lundbeck er en dansk medicinalvirksomhed, der blev grundlagt i 1915. Virksomheden har specialiseret sig i 

behandling af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). På verdensplan har Lundbeck omkring 5.800 

ansatte og koncernen har i alt 57 datterselskaber i 57 lande. Lundbeck har været børsnoteret siden 1999 og 



 

på nuværende tidspunkt er der 196,1 mio. aktier i omløb

ejet af Lundbeck Fonden (H. Lundbeck A/S Årsrapport 2012)

6.3.1. Indtægter 

Lundbecks to primære markeder er

af 7 markedsførte lægemidler6. De resterende

del af disse indtægter kommer fra milepælsbetalin

Company Profile s. 14-15).  

Lundbeck har indrettet sig med sin egen salgsinfrastruktur, men markedsfører også produkter gennem 

licenspartnere rundt omkring i verden

Markedet for medicin mod neurologiske sygd

det vurderet, at dette marked udgjorde 16 % af hele

USD (Lundbeck Årsrapport 2012 s.34

enkelte segmenter af markedet for neurologiske sygdomme.

Lundbecks kerneprodukt var i 2012 antidepressiv medicinen

amerikanske udgave), stod for 43 % af Lundbecks om

bruges til behandling af Alzheimers sygdom

stadig for 19 % af den samlede omsætningen

I medicinalafsnittet blev det konkluderet, at patenterne i lægemiddelindustrien har en afgørende rolle for 

virksomhedernes indtjeningsmuligheder. Det omtalte begreb ”the patent cliff” hentyder til at flere 

produkter står til at miste deres patent de kommende år. Dette gælder også i L
                                                           
6 Cipralex®/Lexapro®, Ebixa®, Azilect®, Xenazine®
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på nuværende tidspunkt er der 196,1 mio. aktier i omløb, hvoraf 32 % handles frit. R

(H. Lundbeck A/S Årsrapport 2012). 

primære markeder er USA og Europa. For øjeblikket genereres 84 % af 

resterende 16 % kommer fra andre lægemidler og anden omsætning. En 

kommer fra milepælsbetalinger og royalties fra eksterne partnerskaber

Lundbeck har indrettet sig med sin egen salgsinfrastruktur, men markedsfører også produkter gennem 

partnere rundt omkring i verden (Marketline Company Profile s. 4). 

Markedet for medicin mod neurologiske sygdomme er det største indenfor medicinal

dette marked udgjorde 16 % af hele medicinalmarkedet, og havde en værdi på

s.34). Jævnfør figur 6.10 ses Lundbecks markedsandele fordelt på

segmenter af markedet for neurologiske sygdomme. 

ks kerneprodukt var i 2012 antidepressiv medicinen Cipralex®, der sammen med Lexapro®

stod for 43 % af Lundbecks omsætning. Lundbecks andet største produkt, 

til behandling af Alzheimers sygdommen, oplevede et fald i omsætningen på 

sætningen (H. Lundbeck Årsrapport 2012). 

t konkluderet, at patenterne i lægemiddelindustrien har en afgørende rolle for 

virksomhedernes indtjeningsmuligheder. Det omtalte begreb ”the patent cliff” hentyder til at flere 

produkter står til at miste deres patent de kommende år. Dette gælder også i L

®/Lexapro®, Ebixa®, Azilect®, Xenazine®, Sabril®, Onfi® og Saphris®/Sycrest® 

 

, hvoraf 32 % handles frit. Resten af aktierne er 

af Lundbecks omsætning 

16 % kommer fra andre lægemidler og anden omsætning. En 

ties fra eksterne partnerskaber (Marketline 

Lundbeck har indrettet sig med sin egen salgsinfrastruktur, men markedsfører også produkter gennem 

medicinalbranchen. I 2011 blev 

et, og havde en værdi på 134 mia. 

ses Lundbecks markedsandele fordelt på de 

 

, der sammen med Lexapro®(stoffets 

. Lundbecks andet største produkt, Ebixa® der 

oplevede et fald i omsætningen på -25 %. Ebixa® står  

t konkluderet, at patenterne i lægemiddelindustrien har en afgørende rolle for 

virksomhedernes indtjeningsmuligheder. Det omtalte begreb ”the patent cliff” hentyder til at flere 

produkter står til at miste deres patent de kommende år. Dette gælder også i Lundbecks tilfælde, hvor 



 

patentet på det europæiske marked på

Profile Lundbeck s. 16 - 17). Lundbecks fremtidige indtjening er derfor dybt afhængig af, at der snart 

lanceres nye produkter, der kan overtage efter de produkter, der snart mister deres patent.

Værdien af Lundbeck-aktien drives af de projekter, selskabet har i deres pipeline.

skal sikre at der fremover er opbygge

indtjening ved at nogle af disse projekter, 

20% af omsætningen i forskning og udvikling

overens med det gennemsnitlige for branchen.

som tidligere beskrevet. Da Lundbecks ledelse også har muligheden for at agere fleksibelt i forhold til den 

måde projektet udvikler sig undervejs, er der

anvendes og dermed give analytikeren mulighed for at få

faktiske værdi.   

6.3.2. Pibeline 

Jævnfør Lundbecks årsrapport har virksomheden for øjeblikket et rekordstort antal lovende se

produkter i deres pibeline. Af figur 6.11

samt hvilken fase de befinder sig i. 
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det europæiske marked på både Cipralex® og Ebixa® udløber i 2014

Lundbecks fremtidige indtjening er derfor dybt afhængig af, at der snart 

overtage efter de produkter, der snart mister deres patent.

s af de projekter, selskabet har i deres pipeline.

skal sikre at der fremover er opbygget en solid pipeline, og dermed at der skabes grundlag

indtjening ved at nogle af disse projekter, bliver markedsført. ). Jævnfør Lundbecks årsrapport investeres 

ningen i forskning og udvikling (Årsrapport s. 22). Dette niveau stemmer i dette tilfælde fint 

tlige for branchen. Udviklingen og forskningen er forbundet med usikkerhed, 

Da Lundbecks ledelse også har muligheden for at agere fleksibelt i forhold til den 

måde projektet udvikler sig undervejs, er der i teorien anledning til at en realoptionsanalyse vil kunne

analytikeren mulighed for at få et mere retvisende billede 

Jævnfør Lundbecks årsrapport har virksomheden for øjeblikket et rekordstort antal lovende se

figur 6.11 viser en oversigt over disse produkter, deres behandlingsområde 
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Lundbecks fremtidige indtjening er derfor dybt afhængig af, at der snart 

overtage efter de produkter, der snart mister deres patent. 

s af de projekter, selskabet har i deres pipeline. Forskning og udvikling 

skabes grundlag for at generere 

). Jævnfør Lundbecks årsrapport investeres 

. Dette niveau stemmer i dette tilfælde fint 

Udviklingen og forskningen er forbundet med usikkerhed, 

Da Lundbecks ledelse også har muligheden for at agere fleksibelt i forhold til den 

en realoptionsanalyse vil kunne 

et mere retvisende billede virksomhedens 

Jævnfør Lundbecks årsrapport har virksomheden for øjeblikket et rekordstort antal lovende senfase 

en oversigt over disse produkter, deres behandlingsområde 
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6.4. LU AE58054 på projektniveau 

6.4.1. Alzheimers markedet 

Alzheimers sygdom er en uhelbredelig sygdom der degenererer hjernens funktion. Ca. 35 - 40 % af 

demenstilfælde hos patienter under 65 år og ca. 60 % af alle tilfælde af demens hos personer ældre end 65 

år skyldes Alzheimers, der er den hyppigste årsag til demens. Demens rammer primært ældre mennesker, 

og efter en alder på  65 år fordobles proportionen i befolkningen af demente for hvert femte år. Grundet 

den demografiske aldring kan det forventes at der også vil ske en øgning i antallet af Alzheimers patienter 

fremover. Et andet parameter, der vil have betydning for markedet, er det stigende fokus på sygdommen 

demens på verdensplan, hvilket vil betyder at flere bliver diagnosticeret og dermed vil flere komme i 

behandling (videnscenterfordemens.dk) (World Alzheimers Report 2009 s. 6-39). 

Jævnfør Lundbecks årsrapport anslås der i dag i den vestlige verden at være 7,5 mio. mennesker der lider af 

Alzheimers sygdom, og dette antal forventes at vokse med 3,3 % frem til år 2021. Markedsværdien i 2012 

anslås til at være 7,5 mia. USD (Lundbeck Årsrapport s. 25).  

Som tidligere nævnt har Lundbeck allerede markedsført produktet Ebixa® til behandling af Alzheimers 

sygdom, men da patentet for dette produkt på det europæiske marked udløber i 2014, og at der derefter 

jævnfør afsnittet om medicinalbranchen kan forventes et fald i omsætningen på omkring 70 % er Lundbeck 

nødt til at udvikle nye alternativer til denne behandling for at bevare sin markedsandel i dette segment. 

6.4.1.1. LU AE58054 

Til den efterfølgende analyse af realoptionsmetodens anvendelse er pipeline projekt LU AE58054 valgt. LU 

AE58054 er et potentielt lægemiddel til behandling af Alzheimers sygdom, som i øjeblikket befinder sig i 

slutningen af fase II. Testresultaterne fra fase 2 forventes offentliggjort på Annual Alzheimer's Association 

International Conference (AAIC)” konferencen i Boston den 13-18. juli 2013 (Pressemeddelelse Lundbeck 

26. marts 2013). Grunden til at dette produkt er valgt til afhandlingens forsøg er, at forfatterne ønskede, at 

illustrere realoptionsmetoden til værdiansættelse ved et produkt, der var så tidligt i sine faser som muligt. 

Derved eksisterer der stadig usikkerhed om udfaldet af det fortsatte udviklingsarbejde. Yderligere er 

projektet så fremskredent i faserne at værdien af projektet udgør en anseelige andel af den samlede værdi. 

Udfaldet af udviklingsarbejdet antages derfor at have indflydelse på Lundbecks aktiekurs. 
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6.5. Delkonklusion 

Lundbeck bliver som flere andre medicinalselskaber påvirket af ”the patent cliff”. Lundbecks to bedst 

sælgende produkter står til at miste deres patent, i en nær fremtid. Det betyder, at der kommer et 

væsentligt pres på omsætningen. Med mange produkter i pipelinen, er værdiansættelsen af Lundbeck ved 

hjælp af realoptioner muligvis oplagt. LU AE58054 vil blive anvendt, som eksempel. 
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7. Analysen 

7.1. Forsøgets metode 

Den generelle tilgang til at fastsætte værdien af den fleksibilitet, der er til stede i en virksomhed, kræver en 

værdiansættelse af virksomheden som helhed uden fleksibilitet. Derefter skal projekter, der har betydning 

for virksomhedens værdi identificeres og deres fleksibilitet bestemmes. Efterfølgende foretages en 

realoptionsanalyse på hvert enkelt af de kritiske projekter. Optionsværdien for hvert enkelt projekt, 

afspejler værdien af den ledelsesmæssige fleksibilitet der er til stede i projektet, og denne værdi kan nu 

lægges til Lundbecks samlede værdi. Det skal påpeges, at de enkelte optioner ofte ikke er fuldstændig 

uafhængige og værdien derfor bør korrigeres for denne afhængighed. Ligeledes indeholder projekterne 

diverse synergieffekter, der muligvis gør at projekterne tilsammen har en højere værdi, end hver for sig. 

Dette skal analytikerne selvfølgelig også korrigere for. 

For at undersøge om ovenstående metode er praktisk mulig, er der valgt et enkelt projekt fra Lundbecks 

portefølje, LU AE58054. Grunden til at denne afhandling beskæftiger sig med et isoleret in vitro forsøg, er 

for enkeltheden og overblikkets skyld. Forfatterne er af den overbevisning, at hvis forsøget fungerer på 

dette plan, er der en mulighed at det også vil fungere i et større perspektiv. I realoptionsteoriafsnittet blev 

det konstateret, at estimeringen af de to variable, værdien og volatiliteten af det underliggende aktiv, var 

det område der skabte størst usikkerhed i forhold til spørgsmålet om modellens anvendelighed. Det er 

derfor nødvendigt at undersøge, hvor følsom værdiansættelsen af realoptionerne er over for denne 

usikkerhed. Er modellerne meget følsomme over for disse to variable, vil det kræve, at disse variable kan 

estimeres med stor præcision. Er realoptionsmodellerne mindre følsomme overfor disse variable, kan der 

accepteres mindre præcision af estimaterne, da det ikke har en stor effekt på den endelige optionsværdi. 

I det følgende vil Copeland & Antikarovs (2003) fremgangsmåde til værdiansættelse af realoptioner blive 

benyttet Jævnfør realoptions om valg af fremgangsmetode. Copeland & Antikarovs (2003) metode består af 

4 skridt, som i det efterfølgende vil blive gennemført.  

• Beregning af basis PV 

• Modellering af usikkerhed 

• Fleksibilitetsmuligheder 
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• Realoptionsværdiansættelsen 

Efterfølgende vil der blive foretaget en simpel følsomhedsanalyse, hvor de enkelte variable vil blive ændret 

med henholdsvis +/- 10 pct. Dette skal vise realoptionsmodellens følsomhed over for variation i de enkelte 

af variable. Her giver store udsving anledning til ekstra forsigtighed i forbindelse med estimering af 

variablene. I værste tilfælde kan det ende med at modellen ikke er brugbar, hvis følsomheden er for stor i 

forhold til den præcision, man kan forvente i estimaterne. 

7.2. Opstilling af basis DCF-model 

I det følgende gennemgås de forudsætninger, der er brugt for opstilling af en traditionel DCF-model. DCF-

modellen anvendes til at beregne projektets netto nuværende værdi (NPV), baseret på de forventede 

pengestrømme justeret med de forventede sandsynligheder (teknologiske risiko). Desuden beregnes 

projektets nuværende værdi PV, der anvendes som værdien af det underliggende aktiv i den efterfølgende 

realoptionsmodel. I det følgende afsnit er DCF-modellens forudsætninger beskrevet. Det skal påpeges at 

DCF-modellen i denne analyse er simpelt opstillet. Det er muligt at udvide detaljeringsgraden af DCF-

modellen ved specifikation af eksempelvis omkostninger, milepælsbetalinger, indtrængen fra kopimedicin 

ved patentudløb etc. Det er dog formålsløst i denne afhandling, da denne yderligere detaljegrad ikke har 

betydning for om realoptionsmodellen kan anvendes eller ej. Desuden vil hver analytiker opstille, sin egen 

DCF-model baseret på de strategiske og økonomiske analyser, der ligger til grund for estimaterne i DCF-

modellen.   

7.2.1. WACC 

Diskonteringsrenten WACC for DCF-modellen på projektniveau for LU AE 58054 er fastsat til 9,3 %. Dette 

estimat er anvendt af Nordea Markets i deres aktieanalyse af Lundbeck (jævnfør bilag 2 s. 5). Det antages at 

virksomhedens generelle WACC også kan anvendes på projektniveau. Metoden til behandling af separate 

usikkerheder, jævnfør afsnittet om realoptionsteori, anvendes i realoptionsanalysen. Derfor er det ikke 

nødvendigt at estimere en WACC der indeholder den teknologiske usikkerhed, da denne modelleres 

separat. WACC kunne derfor, hvis analysens WACC ikke var valgt, kunne bestemmes på traditionel vis, som 

beskrevet i det generelle teoriafsnit om DCF-modellen. 

7.2.2. Skat 

Skattesatsen i DCF-modellen er sat til 27,5 pct. Denne skattesats afspejler den gennemsnitlige skattesats for 

Lundbeck i perioden 2008-2012. Oplysningerne stammer fra Lundbecks årsrapport 2012. Det antages at 

den historiske sats også er gældende fremadrettet og at der anvendes samme sats i projektet, som for hele 

virksomheden. 
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7.2.3. Teknisk risiko pr. fase samt F&U omkostninger 

Estimaterne for den tekniske risiko og omkostningerne til forskning & udvikling, er beskrevet i afsnittet om 

medicinalbranchen. Dog skal der knyttes en kommentar til anvendelsen af omkostningerne. De anvendte 

omkostninger giver mulighed for udnyttelse af et skatteskjold, som er modelleret i DCF-modellen (det er 

antaget at dette kan udnyttes). Omkostningerne der indgår, som exercisekursen i den efterfølgende 

realoptionsmodellering, skal derfor korrigeres for dette skatteskjold.   

Det er også nødvendigt at være opmærksom på den måde estimaterne er fremkommet her. De estimater 

der er anvendt i denne opgave er baseret på undersøgelser af hele branchens gennemsnit, jævnfør 

medicinalafsnittet. I den forbindelse er det vigtigt at analytikeren er opmærksom på at opnå et meget 

præcist resultat i forhold til de karakteristika der gør sig gældende ved det enkelte projekt. 

7.2.4. Omsætning 

Projektets omsætningsestimat stammer fra USB's company update Lundbeck fra d. 13. april 2013. 

Estimatet bygger på UBS's analyse af Alzheimers markedet på verdensplan og vurderer Lundbecks 

penetrering af markedet på tre niveauer (mild Alzheimers, moderat Alzheimers og svær Alzheimers) i 

forhold til omsætning pr. patient. Analysen afspejler nogle af de strategiske overvejelser, som analytikerne 

har gjort for at komme med et kvalificeret estimat af omsætningen.  

7.2.5. Variable omkostninger og afskrivninger 

Projektets variable omkostninger og afskrivninger er sat til henholdsvis 69 pct. og 7,3 pct. af omsætningen. 

Disse estimater er den gennemsnitlige sats Lundbeck har haft i perioden 2008-2012 og stammer fra 

årsrapporten 2012. 

7.2.6. Arbejdskapital 

Det antages at arbejdskapitalen er uændret i projektets løbetid. Der vil derfor ikke være nogen 

likviditetsvirkning fra denne. Denne antagelse er primært til for at holde analysen simpel. 

7.2.7. Terminalperioden 

Terminalperioden er budgetteret uden vækst, dette gøres i den overbevisning af lægemidler uden patent 

ikke oplever vækst. 

Ud fra ovenstående forudsætninger er basis DCF-modellen opstillet som vist i figur 7.1. Af figuren fremgår 

det at projekt LU AE 58054 har en NPV værdi på 2.073 DKKm. Ligeledes fremgår det at PV-værdien af 

projektet er på 7.149 DKKm. 



 

FIGUR 7.1: BASIS DCF-MODEL LU AE58054

7.3. Modellering af usikkerheden

Efter at have opstillet basis DCF-modellen er det nødvendigt at identificere, hvilke usikkerheder der er 

forbundet med projektet. For udvikling af lægemidler opstår der usikke

gennemførelse af hver enkelt fase. Dette blev gennemgået i medicinalafsnittet. For LU AE58054 der 

befinder sig i slutningen af Fase 2, er der følgende

usikkerheder identificeres i denne forbindelse som den private/teknologiske risiko, jævnfør

realoptionsteorien. 

For LU AE58054 er der usikkerhed omkring resultaterne af Fase 2, som endnu ikke er offentliggjort. 

Desuden er der usikkerhed om hvorvidt LU AE58054 

Input

WACC (marked) 9,3%

Risiko fri rente 5,0%

Skat 27,50%

2012 2013

Fase 2 Fase 2/ Fase 3

Omsætning

Drift omk. (69 pct. af oms.)

Forskning og udvikling                         

EBITDA -101                       

Afskrivninger (7,3 pct af oms.)                         

EBIT -101                       

Skat af drift                         

NOPAT -73,1                      

NOPAT                         

NWC                         

Afskrivninger                         

FCF t=n                         

Teknisk risko pr. fase 100%

Kumuleret sandsynlighed 50%

SSH FCF t=n                         

SSH PV FCF t=0                         

SSH NPV t=0 2.073    

PV (Værdi af underliggende aktiv) 7.149    
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MODEL LU AE58054 

Modellering af usikkerheden 

modellen er det nødvendigt at identificere, hvilke usikkerheder der er 

forbundet med projektet. For udvikling af lægemidler opstår der usikkerhed i forbindelse med 

enkelt fase. Dette blev gennemgået i medicinalafsnittet. For LU AE58054 der 

befinder sig i slutningen af Fase 2, er der følgende kilder til usikkerhed, dette er illustreret i 

ficeres i denne forbindelse som den private/teknologiske risiko, jævnfør

 

For LU AE58054 er der usikkerhed omkring resultaterne af Fase 2, som endnu ikke er offentliggjort. 

Desuden er der usikkerhed om hvorvidt LU AE58054 klarer den gennem de resterende 2 faser, Fase 3 og 

E Dis 15,0 SSH DIS 5%

E Pre 40,0 SSH PRE 30%

E F1 20,0 SSH F1 60%

E F2 35,0 SSH F2 50%

E F3 250,0 SSH F3 80%

E NDA 16,5 SSH NDA 75%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fase 2/ Fase 3 Fase 3 Fase 3 / NDA NDA / MKT

418                2.180      3.788        5.642        7.354        

288                1.504      2.614        3.893        5.074        

101                         83                 92                       8                    -          -            -            -            

-101 -83                -92                      122                676         1.174        1.749        2.280        

-                         -                -                      31                  159         277           412           537           

-101 -83                -92                      91                  517         898           1.337        1.743        

-28                         -23                -25                      25                  142         247           368           479           

-73,1 -60                -66                      66                  375         651           969           1.264        

-73                         -60                -66                      66                  375         651           969           1.264        

-                         -                -                      -                 -          -            -            -            

-                         -                -                      31                  159         277           412           537           

-73                         -60                -66                      97                  534         927           1.381        1.800        

80% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100%

40% 40% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

-29                         -24                -20                      29                  160         278           414           540           

-29                         -23                -18                      22                  112         178           243           290           

78                  374         595           810           966           

MKT (m. patent)

 

 

modellen er det nødvendigt at identificere, hvilke usikkerheder der er 

rhed i forbindelse med 

enkelt fase. Dette blev gennemgået i medicinalafsnittet. For LU AE58054 der 

er illustreret i figur 7.2. Disse 

ficeres i denne forbindelse som den private/teknologiske risiko, jævnfør afsnittet om 

 

For LU AE58054 er der usikkerhed omkring resultaterne af Fase 2, som endnu ikke er offentliggjort. 

klarer den gennem de resterende 2 faser, Fase 3 og 

5%

30%

60%

50%

80%

75%

2020 2021 2022 2022

MKT (u. patent) Terminal

7.354 8.518        2.555                       

5.074 5.877        1.763                       

-            -                           

2.280 2.641        792                          

537 622           187                          

1.743 2.019        606                          

479 555           167                          

1.264 1.464        439                          

1.264 1.464        439                          

-            -                           

537 622           187                          

1.800 2.085        626                          6.727         

100% 100% 100% 100%

30% 30% 30% 30%

540 626           188                          2.018         

290 307           84                            907             

966 1.024        281                          3.022         
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godkendelsen (NDA). Foruden den teknologiske usikkerhed er projektet påvirket af usikkerhed fra 

markedsvilkårene. Markedsusikkerheden modelleres separat og er udtrykt gennem volatiliteten, mere om 

dette senere. 

7.4. Fleksibilitetsmuligheder samt valg af option 

Ved udgangen af hver fase har Lundbeck i tilfælde af en godkendelse, mulighed for at evaluere projektet. 

Ledelsen kan, alt efter hvor gode testresultaterne er, vælge at stoppe projektet eller forsætte. Fortsættes 

projektet vil det medføre omkostninger til gennemførelsen af den efterfølgende fase. Der findes to 

åbenlyse optioner i dette projekt, optionen til at forlade projektet og en vækstoption. Disse optioner er 

selvfølgelig afhængige af hinanden. Det er ikke muligt at forlade projektet og samtidig udvide projektet. 

Udnyttelse af optionen til at forlade projektet, vil samtidig medføre at vækstoptionen bliver værdiløs. 

Vækstoptionen afspejler muligheden for at lancere LU AE58054 og den indtjening LU AE58054 vil skabe. 

Optionen på at forlade projektet afspejler besparelsen af de omkostninger, der er i forbindelse med 

udviklingen af lægemidlet, såfremt projektet forlades.  

Lanceringen af nye lægemidler eller potentialet heri er det, der skaber værdi i lægemiddelvirksomhederne. 

Vækstpotentialet er ofte større end de besparelser der vil være ved at forlade et projekt. Det er derfor valgt 

at der kun bliver fokuseret på vækstoptionen, idet dette speciale for overskuelighedens skyld kun 

modellerer én option, jævnfør afgrænsningen.  

Afhandlingen undersøger anvendelsen af realoptioner og skulle det vise sig, at det ikke er brugbart med 

simple optioner, er det heller ikke muligt at gennemføre en kompleks analyse. Det er klart at en 

fuldstændig analyse, såfremt realoptioner er brugbare, vil kræve en analyse af begge optioner og deres 

samspil. Dette gælder både på projektniveau og på tværs af projekter, hvor forskellige optioner kan påvirke 

hinanden. 

Vækstoptionen er en sammensat regnbueoption også kaldet læringsoption (compound rainbow/learning). 

Denne optionstype består af flere europæiske call optioner. Hver call option repræsenterer hver enkelt fase 

i udviklingen, hvor den sidste option er udvidelse (lancering) af det nye lægemiddel. Optionerne er 

Europæiske, da det antages at evalueringen foregår inden igangsættelsen af næste fase og på baggrund af 

testresultaterne. Regnbue aspektet dækker over modellens evne til at håndtere flere former for usikkerhed 

på én gang. I faseinvesteringer som denne i medicinal industrien kaldes denne optionskonstellation for en 

læringsoption jævnfør afsnittet om realoptionsteori. 

7.5. Værdiansættelsen af realoptionen 

Værdiansættelsen af realoptionen bliver i dette eksempel gennemført ved hjælp af quadronomial 

modellen, da der skal modelleres to forskellige usikkerheder. I dette eksempel er der tale om et 
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lægemiddel, hvor et negativt udfald af godkendelsen i hver fase, medfører at projektets værdi er nul. Dette 

betyder at quadronomialtræet kan reduceres til at minde om en binomialmodel, jævnfør teoriafsnittet for 

realoptioner.  

Det er valgt at anvende separationsprincippet, da det ønskes at modellere den teknologiske risiko og 

markedsrisikoen hver for sig. Dette er gjort fordi de to risici ikke udvikler sig ens over tid. Anvendelsen af 

denne metode betyder at volatilitetsudtrykket, kun skal afspejle markedsrisici, da den teknologiske risiko 

bliver modelleret for sig selv.  

Volatiliteten er i dette eksempel sat til 30 %, hvilket er i niveau med den volatilitet Trigeoris (1999) 

anvender for lægemidler (Trigeoris 1999, s.109). Det vil naturligvis være op til den enkelte analytiker at 

finde frem til det mest optimale estimat i forbindelse med det enkelte projekt. Jævnfør afsnit xx, findes der 

forskellige metoder til dette, blandt andet vil det være muligt at estimere markedsrisikoen ved hjælp af en 

monte carlo simulering. 

 

Det første skridt i binomialmodellen er, at modellere udviklingen af det underliggende aktiv. Til dette skal 

værdien af det underliggende aktiv, samt en op og ned faktor beregnes.  

" = �#$�/&			EF		
 = ��#$�/& 

I figur 7.3 vises modelleringen af udviklingen i det underliggende aktiv. Værdierne er fremkommet ved at 

gange værdien af det underliggende aktiv, med henholdsvis op og ned faktoren. Eksempelvis: 

7149 ∙ 1,16 = 8206 

På samme vis er resten af træet beregnet. 
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FIGUR 7.3: UDVIKLING I DET UNDERLIGGENDE AKTIV LU AE58054 

 

Næste skridt i værdiansættelsen er beregning af optionsværdierne. I figur 7.3 ses beregningen af 

optionsværdien. Det fremgår at værdien af vækstoptionen er på 2.064 DKKm. Dette er en lille smule under 

NPV værdien, hvilket teoretisk ikke skulle kunne lade sig gøre. I binomialtræet fremgår det, at begge 

optioner (start af Fase 3 og Godkendelse), bliver exercised i alle perioder. Optionsværdien og NPV burde 

derfor være ens. Forfatterne af denne opgave mener at denne beskedne forskel skyldes placeringen af 

pengestrømmene henholdsvist er DCF-modellen er modelleret på årsbasis og optionen på kvartalsbasis, 

dette vil blive diskuteret senere. Yderligere er der i 2015 en mindre fejlkilde. En del af pengestrømmen er 

fra omkostninger til godkendelse (NDA) og andet fra indtægter. Her skulle hver pengestrøm være 

diskonteret med henholdsvis den risikofrie rente og WACC. I stedet er de begge blevet diskonteret med 

WACC. 

Udvikling i underliggende aktiv

Fase 2

2016

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

7149 8.306    9.651      11.212   13.027    15.135     17.584     20.430     23.737     27.578     

6.153    7.149      8.306     9.651      11.212     13.027     15.135     17.584     20.430     

5.296      6.153     7.149      8.306       9.651       11.212     13.027     15.135     

4.559     5.296      6.153       7.149       8.306       9.651       11.212     

3.924      4.559       5.296       6.153       7.149       8.306       

S 7149 1 3.377       3.924       4.559       5.296       6.153       

n pr år 4 2.907       3.377       3.924       4.559       

r årlig 5,00% 0,0% 2.502       2.907       3.377       

r QTR 1,25% 2.153       2.502       

σ årlig 30,00% 0,0% 1.853       

σ QTR 15,0%

U 116%

D 86%

P 0,504

Fase 3

2013

NDA

20152014



 

Værdien er fremkommet ved følgend

Eksempelvis den øverste værdi i sidste periode.

maxQ
Alle værdierne, mellem de enkelte faser (optioner) er 

Eksempelvis den øverste værdi for 2015 Q2.

��R.RTU = 0
Værdierne i de perioder, hvor der er overgange fra en fase til den næste er beregnet ved:

� = max
Eksempelvis den øverste værdi ved overgangen til Fase 3 (2013 Q2).
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Værdien er fremkommet ved følgende beregninger. I slutperioden er optionens værdi beregnet ved: 

max	�2 − 3; 0� 
Eksempelvis den øverste værdi i sidste periode. 

Q�27.578 − 161,96� ∗ 0,75; 0X = 20.675 

Alle værdierne, mellem de enkelte faser (optioner) er beregnet ved:  

� = � Y �� + �1 − ���!Q1 + �ZX  

Eksempelvis den øverste værdi for 2015 Q2. 

0,504 Y 20.675 + �1 − 0,504�15.314�1 + 0,0125� = 17.794 

Værdierne i de perioder, hvor der er overgange fra en fase til den næste er beregnet ved:

\]��� + �1 − ���!Q1 + �ZX − 3^1_:` Y 22a^1_:; 0b 

Eksempelvis den øverste værdi ved overgangen til Fase 3 (2013 Q2). 

 

 

optionens værdi beregnet ved:  

 

Værdierne i de perioder, hvor der er overgange fra en fase til den næste er beregnet ved: 

b
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�U.cd� = maxe]0,504 Y 7.230 + �1 − 0,504�5.354�1 + 0,0125� − 181,25` Y 0,80	; 0f = 4.832 

I sidste del af analysen skal projektets samlede værdi bestemmes. Projektets samlede værdi er summen af 

værdien af projektet uden fleksibilitet og optionsværdien (fleksibiliteten). I dette tilfælde, hvor der er tale 

om en vækstoption, er værdien af projektet uden mulighed for fleksibilitet nul. Fleksibiliteten er 

muligheden for vækst, og hvis ikke denne mulighed findes, er projektets værdi nul. Optionsværdien på 

2.064 DKKm bliver i dette konkrete tilfælde projektets værdi, jævnfør afsnittet om fremgangsmåden i 

Copeland & Antikarovs (2003) guide. 

7.5.1. Virksomhedens samlede værdi 

For at finde den samlede værdi af virksomheden, fratrækkes NPV værdien af projektet det samlede 

værdiestimat for hele virksomheden og optionsværdien lægges til. NPV værdien er den traditionelle DCF-

models værdibidrag til den samlede værdi af virksomheden, når der ikke tages højde for fleksibilitet. 

Optionsværdien er projektets værdi med fleksibilitet. (Chance & Peterson 2005 s. 6)  

 2?gC��	�æ�
i	?@	�i�ABEgℎ�
�- = k?BiB	l�m9<�n_opq:! −	D6	r�o*:n�	�.Zs:n_ +	D6t�o*:n�	p:!	Zs:n_. 
 

I dette tilfælde hvor optionerne alle exercises, har NPV og vækstoptionen samme værdi. 

Realoptionsanalysen tilføjer altså ikke værdi, i  dette eksempel. Grunden til at realoptionens værdi er 

mindre i dette tilfælde, kan tilskrives de fejlkilder der er beskrevet tidligere. Resultatet burde være at NPV 

fra projektet med fleksibilitet konvergerede projektet uden fleksibilitet.  uv, wxy	z{|.= uv, w}u	z{|.−u, ~�y	z{|.+u, ~�x	z{|. 
Vækstoptionen er et udtryk for projektets værdi med fleksibilitet. Det skal dernæst undersøges hvor følsom 

denne er overfor ændringer i modellens variable. Dette gøres for at illustrere den usikkerhed der naturligt 

er ved at estimering af modellens variable. I det følgende vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse. 

7.5.2. Følsomhedsanalyse 

For at vurdere brugbarheden af modellen, er det nødvendigt at finde ud af, hvor store udsving der er i 

optionsværdien, når der ændres på modellens variable. Derfor foretages en simpel følsomhedsanalyse for 

at vurdere, hvor følsom realoptionsmodellen er overfor ændringer i variablene. I første omgang ændres alle 

variable med +/- 10 % for at undersøge hvor følsom modellen er overfor disse ændringer. T er jævnfør 

afgrænsningen af opgaven udeladt. 
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FIGUR 7.5: FØLSOMHED LU AE 58054 

 

Figur 7.5 et viser resultatet af følsomhedsanalysen. De 2.064 DKKm der står i øverste højre hjørne er 

optionsværdien inden ændringerne er foretaget. I venstre kolonne ses hvilken variabel der er ændret på. 

Den første række viser til eksempel ændringen af optionsværdien ved en ændring af variablen S, som er 

værdien af det underliggende aktiv. En ændring af denne variabel på plus 10 pct. (fra 7.149 DKKm til 7.864 

DKKm) medfører en ændring i optionsværdien til 2.278 DKKm. Dette svarer til en ændring af 

optionsværdien på 10,37 pct. Der ses ingen ændring i optionsværdien, ved ændring af den risikofrie rente. 

Dette stemmer overens med teorien, jævnfør teoriafsnittet, om realoptioner. Følsomheden overfor 

optionsværdien ved en ændring i exercisekursen er også meget beskeden. En 10 pct. ændring af 

exercisekursen, medfører en absolut ændring på (205,6*10 %) 20,56 DKKm af exercise kursen. Denne skal 

modelleres ind modellen og kan ikke direkte sammenlignes med de 2.024 DKKm, men den siger i høj grad 

noget om niveau forskellene, og hvorfor modellen ikke er  mere følsom overfor ændringer i exercise. 

Resultaterne viser, at optionsværdien ikke er afhængig af volatiliteten. Af figuren fremgår det, at en 

ændring på 10 pct. (fra 30 pct. til 33 pct.) i volatiliteten (σ) ikke medfører en ændring i optionsværdien. 

Dette virker umiddelbart overraskende, da optionerne gerne skulle kvantificere fleksibiliteten (σ).  

Ændringen i volatiliteten på 10 pct., svarende til 3 pct. point kan i denne sammenhæng være for lille. 

Udsving på over 3 pct. point i volatiliteten virker ikke usandsynligt. Derfor gentages følsomhedsanalysen for 

volatiliteten med en større ændring. Denne gang ændres med 10 pct. point, hvilket vil sige en ændring fra 

30 pct. til henholdsvis 20 pct. og 40 pct. figur 7.6 viser resultatet af denne følsomhedsanalyse. Af 

resultaterne fremgår det, at ændringer på +/- 10 pct. point af volatiliteten (σ) stadig ikke medfører 

betydelige udsving i optionsværdien. Modellen er stadig ikke følsom over for volatiliteten, trods den større 

ændring i variablen.  

  

Følsomhed -/+ 10 pct 2.064                

S 1.849                                       2.278              -10,42% 10,37%

E 2.056                                       2.072              -0,39% 0,39%

r 2.064                                       2.064              0,00% 0,00%

σ 2.064                                       2.064              0,00% 0,00%



 

FIGUR 7.6: FØLSOMHED LU AE 58054

Analysen viser, groft set, at modellen alene er fø

er overraskende da realoptionsmodellen gerne skulle kvantificere værdien af fleksibiliteten, delvist udtrykt 

ved volatiliteten (σ). 

7.5.3 Delkonklusion LU AE58054

Analysen af LU AE58054 viste, at der ingen fleksibilitetsværdi var i projektet

kun var følsom overfor ændringer i værdien af det underliggende aktiv. Den fleksibilitet der er forbundet 

med udviklingen af LU AE58054 er for dette projekt i sin nuværende fase 

Ved et tilbageblik på figur 7.7 fra realoptionsafsnittet, ses det

af værdien af det underliggende aktiv, når optionen er deep

For en option in-the-money, konvergerer optionsværdien mod værdien af de

det underliggende aktiv stiger. Tidsværdien konvergerer dermed mod nul og optionsværdien mister derved 

sin følsomhed overfor volatiliteten. 

På figur 7.1 (DCF analysen for LU AE58054) 

DKKm. Med udviklingsomkostninger for de tre resterende faser på henholdsvis 35, 250 og 16,5 DKKm, er 

denne option deep-in-the-money. Figur 7

er ”deep-in-the-money”. 

Følsomhed 

σ                                       
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: FØLSOMHED LU AE 58054 10 PCT. POINT 

Analysen viser, groft set, at modellen alene er følsom overfor (S), værdien af det underliggende aktiv. Dette 

er overraskende da realoptionsmodellen gerne skulle kvantificere værdien af fleksibiliteten, delvist udtrykt 

Delkonklusion LU AE58054 

der ingen fleksibilitetsværdi var i projektet, og at optionsværdien stort set 

kun var følsom overfor ændringer i værdien af det underliggende aktiv. Den fleksibilitet der er forbundet 

med udviklingen af LU AE58054 er for dette projekt i sin nuværende fase elimineret.

fra realoptionsafsnittet, ses det, at optionsværdien stort set kun er afhængig 

af værdien af det underliggende aktiv, når optionen er deep-out-of-the-money eller deep

vergerer optionsværdien mod værdien af den indre værdi

det underliggende aktiv stiger. Tidsværdien konvergerer dermed mod nul og optionsværdien mister derved 

 

(DCF analysen for LU AE58054) fremgik det, at værdien af det underliggende aktiv var på 7.149 

DKKm. Med udviklingsomkostninger for de tre resterende faser på henholdsvis 35, 250 og 16,5 DKKm, er 

Figur 7.8 skitserer den aktuelle situation for LU AE58054, 

Følsomhed +/- 10 pct. point                

2.064                                       2.064              0,00%

 

 

værdien af det underliggende aktiv. Dette 

er overraskende da realoptionsmodellen gerne skulle kvantificere værdien af fleksibiliteten, delvist udtrykt 

optionsværdien stort set 

kun var følsom overfor ændringer i værdien af det underliggende aktiv. Den fleksibilitet der er forbundet 

elimineret. 

at optionsværdien stort set kun er afhængig 

money eller deep-in-the-money. 

indre værdi, når værdien af 

det underliggende aktiv stiger. Tidsværdien konvergerer dermed mod nul og optionsværdien mister derved 

 

at værdien af det underliggende aktiv var på 7.149 

DKKm. Med udviklingsomkostninger for de tre resterende faser på henholdsvis 35, 250 og 16,5 DKKm, er 

skitserer den aktuelle situation for LU AE58054, hvor optionen 

2.064                

0,00%



 

LU AE58054 er som nævnt i udgangen af Fase 

potentielle lægemidler bliver kasseret i de tidlige faser. Det undersøges derfor om projekter der er i Fase 2, 

er så fremskredne i deres udvikling, at den usikkerhed der er forbundet med udviklingen af projekterne er 

blevet elimineret i de tidlige faser. Dette vil blive undersøgt i projekt X

eksempel på et medicinalprodukt hvis pengestr

befinde sig først i opdagelsesfasen og sidenhen de følgende faser

der er at-the-money, eller som er tæt på. Disse vil blive behandlet i projekt Y

følsomme overfor ændringer i volatiliteten. Det undersøges desuden hvor følsomme disse optioner er, med 

henblik på at vurdere udsving i værdiestimatet. 

7.6. Projekt X (udviklingsstadier)

For at undersøge hvorvidt usikkerheden og dermed fleksi

foretages nu en tilsvarende analyse 

foretaget en følsomhedsanalyse 

volatiliteten ændrer sig. Fremgangsmåden er den samme som beskrevet for LU AE58054. Der er for 

overskuelighedens skyld, foretaget enkelte justeringer, hvilket eksempelvis indebærer at WACC sættes til 

10 %, faserne varer hele år og driftsomkostningerne

kaldes projekt X. Projekt X er stadig stærkt inspireret af tallene fra LU AE58054. 

Det har ikke været muligt at anvende et andet Lundbeck projekt, da Lundbeck kun oplyser om projekter i 

fase 2 og senere. Analysen foretages alligevel på de tidlige faser, da det er interessant at undersøge om 

samme situation, som for LU AE58054, gør sig gældende her. Ligeledes er denne afhandling ikke en 

decideret undersøgelse af Lundbeck, men en afhandling der forsøger at besk
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LU AE58054 er som nævnt i udgangen af Fase 2. I medicinalafsnittet blev det beskrevet hvordan mange 

potentielle lægemidler bliver kasseret i de tidlige faser. Det undersøges derfor om projekter der er i Fase 2, 

fremskredne i deres udvikling, at den usikkerhed der er forbundet med udviklingen af projekterne er 

blevet elimineret i de tidlige faser. Dette vil blive undersøgt i projekt X, hvor der konstrueres et kunstigt 

eksempel på et medicinalprodukt hvis pengestrømme minder om LU AE58054 men som skal forestille at 

befinde sig først i opdagelsesfasen og sidenhen de følgende faser. Dernæst mangler en 

money, eller som er tæt på. Disse vil blive behandlet i projekt Y, og det forventes

følsomme overfor ændringer i volatiliteten. Det undersøges desuden hvor følsomme disse optioner er, med 

henblik på at vurdere udsving i værdiestimatet.  

stadier) 

For at undersøge hvorvidt usikkerheden og dermed fleksibiliteten er blevet elimineret i de tidlige faser, 

foretages nu en tilsvarende analyse af alle faser i et forsknings og udviklingsstudie. Samtidig bliver der 

foretaget en følsomhedsanalyse for alle stadier, for at undersøge hvorvidt følsomheden overfor 

atiliteten ændrer sig. Fremgangsmåden er den samme som beskrevet for LU AE58054. Der er for 

overskuelighedens skyld, foretaget enkelte justeringer, hvilket eksempelvis indebærer at WACC sættes til 

10 %, faserne varer hele år og driftsomkostningerne er sat til 70 %. Det fiktive projekt der er opstillet, 

kaldes projekt X. Projekt X er stadig stærkt inspireret af tallene fra LU AE58054.  

Det har ikke været muligt at anvende et andet Lundbeck projekt, da Lundbeck kun oplyser om projekter i 

lysen foretages alligevel på de tidlige faser, da det er interessant at undersøge om 

samme situation, som for LU AE58054, gør sig gældende her. Ligeledes er denne afhandling ikke en 

decideret undersøgelse af Lundbeck, men en afhandling der forsøger at beskrive noget generelt gennem et 

 

 

. I medicinalafsnittet blev det beskrevet hvordan mange 

potentielle lægemidler bliver kasseret i de tidlige faser. Det undersøges derfor om projekter der er i Fase 2, 

fremskredne i deres udvikling, at den usikkerhed der er forbundet med udviklingen af projekterne er 

, hvor der konstrueres et kunstigt 

ømme minder om LU AE58054 men som skal forestille at 

. Dernæst mangler en analyse af optioner 

og det forventes at disse er 

følsomme overfor ændringer i volatiliteten. Det undersøges desuden hvor følsomme disse optioner er, med 

biliteten er blevet elimineret i de tidlige faser, 

alle faser i et forsknings og udviklingsstudie. Samtidig bliver der 

for at undersøge hvorvidt følsomheden overfor 

atiliteten ændrer sig. Fremgangsmåden er den samme som beskrevet for LU AE58054. Der er for 

overskuelighedens skyld, foretaget enkelte justeringer, hvilket eksempelvis indebærer at WACC sættes til 

Det fiktive projekt der er opstillet, 

Det har ikke været muligt at anvende et andet Lundbeck projekt, da Lundbeck kun oplyser om projekter i 

lysen foretages alligevel på de tidlige faser, da det er interessant at undersøge om 

samme situation, som for LU AE58054, gør sig gældende her. Ligeledes er denne afhandling ikke en 

rive noget generelt gennem et 
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case eksempel. Andre medicinalselskaber kan have oplysninger om deres projekter der befinder sig 

tidligere end fase 2. Eksempelvis har Novo Nordisk og Pfizer, medtaget oplysninger om deres fase 1 

projekter.  

7.6.1. DCF Projekt X 

I første omgang opstilles en DCF-model for hver fase. Figur 7.9 viser DCF-modellen for det projekt X, der 

befinder sig i opdagelses fasen. Figur 7.9 og 7.10 viser udviklingen i det underliggende aktiv. Figur 7.11 og 

7.12  viser beregningerne af optionsværdien. Både udviklingen i det underliggende aktiv og optionsværdien 

tager udgangspunkt i et projekt i opdagelsesfasen.
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FIGUR 7.9: DCF-MODEL PROJEKT X 

 

 

  

Input

E Dis 15,0 S DIS 5,00%

WACC (marked) 10,0% E Pre 40,0 S PRE 30,00%

Risiko fri rente 0,0% E F1 20,0 S F1 60,00%

Skat 25% E F2 35,0 S F2 50,00%

E F3 250,0 S F3 80,00%

E NDA 16,5 S NDA 75,00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021

Dis NDA MKT (u. Patent) Terminal

Omsætning 3.500,00    5.600,00    7.200,00    7.900,00    8.300,00    2.905,00                 

Drifts omk. (70 pct. af oms.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00    3.920,00    5.040,00    5.530,00    5.810,00    2.033,50                 

Forskning og udvikling 15,00 40,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 35,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 16,50

EBITDA -15,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 -35,00 0,00 0,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 -16,50 1.050,00   1.680,00   2.160,00   2.370,00   2.490,00   871,50                    

Afskrivninger (7.5 pct. af oms.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,50 420,00 540,00 592,50 622,50 217,88

EBIT -15,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 -35,00 0,00 0,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 -16,50 787,50       1.260,00   1.620,00   1.777,50   1.867,50   653,63                    

Skat af drift -3,75 -10,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 0,00 -8,75 0,00 0,00 -62,50 0,00 0,00 0,00 -4,13 196,88       315,00       405,00       444,38       466,88       163,41                    

NOPAT -11,250 -30,000 0,000 0,000 0,000 -15,000 0,000 -26,250 0,000 0,000 -187,500 0,000 0,000 0,000 -12,375 590,63       945,00       1.215,00   1.333,13   1.400,63   490,22                    

NOPAT -11,25 -30,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 0,00 -26,25 0,00 0,00 -187,50 0,00 0,00 0,00 -12,38 590,63       945,00       1.215,00    1.333,13    1.400,63    490,22                    

NWC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,50       420,00       540,00       592,50       622,50       217,88                    

FCF t=n -11,25 -30,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 0,00 -26,25 0,00 0,00 -187,50 0,00 0,00 0,00 -12,38 853,13       1.365,00    1.755,00    1.925,63    2.023,13    708,09                    7.080,94      

Teknisk risko pr. fase 5% 30% 100% 100% 100% 60% 100% 50% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kumuleret sandsynlighed 5,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,90% 0,90% 0,45% 0,45% 0,45% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27%

SSH FCF t=n -0,56 -0,45 0,00 0,00 0,00 -0,14 0,00 -0,12 0,00 0,00 -0,68 0,00 0,00 0,00 -0,03 2,30           3,69           4,74           5,20           5,46           1,91                         19,12           

SSH PV FCF t=0 -0,56 -0,45 0,00 0,00 0,00 -0,14 0,00 -0,12 0,00 0,00 -0,68 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,50 0,73 0,85 0,85 0,81 0,26 2,58

SSH PV t=0 4,61

PV 2.439         185,66 270,06 315,65 314,86 300,72 95,69 956,85

Præklinisk Fase 1 Fase 2 Fase 3 MKT (m. patent)
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FIGUR 7.10: VÆRDIEN AF DET UNDERLIGGENDE AKTIV PROJEKT X 

 

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2.439        2.834                     3.293        3.826        4.445         5.164        6.000        6.971        8.099        9.410        10.933      12.702      14.758      17.146      19.921      23.145      26.891       31.243       36.299       42.173       48.998       56.928       66.141       76.845       89.281       103.730     120.517     140.021     162.681     

2.100                     2.439        2.834        3.293         3.826        4.445        5.164        6.000        6.971        8.099        9.410        10.933      12.702      14.758      17.146      19.921       23.145       26.891       31.243       36.299       42.173       48.998       56.928       66.141       76.845       89.281       103.730     120.517     

1.807        2.100        2.439         2.834        3.293        3.826        4.445        5.164        6.000        6.971        8.099        9.410        10.933      12.702      14.758       17.146       19.921       23.145       26.891       31.243       36.299       42.173       48.998       56.928       66.141       76.845       89.281       

1.555        1.807         2.100        2.439        2.834        3.293        3.826        4.445        5.164        6.000        6.971        8.099        9.410        10.933       12.702       14.758       17.146       19.921       23.145       26.891       31.243       36.299       42.173       48.998       56.928       66.141       

1.339         1.555        1.807        2.100        2.439        2.834        3.293        3.826        4.445        5.164        6.000        6.971        8.099         9.410         10.933       12.702       14.758       17.146       19.921       23.145       26.891       31.243       36.299       42.173       48.998       

1.152        1.339        1.555        1.807        2.100        2.439        2.834        3.293        3.826        4.445        5.164        6.000         6.971         8.099         9.410         10.933       12.702       14.758       17.146       19.921       23.145       26.891       31.243       36.299       

992           1.152        1.339        1.555        1.807        2.100        2.439        2.834        3.293        3.826        4.445         5.164         6.000         6.971         8.099         9.410         10.933       12.702       14.758       17.146       19.921       23.145       26.891       

854           992           1.152        1.339        1.555        1.807        2.100        2.439        2.834        3.293         3.826         4.445         5.164         6.000         6.971         8.099         9.410         10.933       12.702       14.758       17.146       19.921       

S 2439 100% 735           854            992            1.152        1.339        1.555        1.807        2.100        2.439         2.834         3.293         3.826         4.445         5.164         6.000         6.971         8.099         9.410         10.933       12.702       14.758       

n pr år 4 632            735            854            992            1.152        1.339        1.555        1.807         2.100         2.439         2.834         3.293         3.826         4.445         5.164         6.000         6.971         8.099         9.410         10.933       

r årlig 0,00% 1 544            632            735            854            992            1.152        1.339         1.555         1.807         2.100         2.439         2.834         3.293         3.826         4.445         5.164         6.000         6.971         8.099         

r QTR 0,00% 469            544            632            735            854            992            1.152         1.339         1.555         1.807         2.100         2.439         2.834         3.293         3.826         4.445         5.164         6.000         

σ årlig 30,0% 0% 403            469            544            632            735            854            992            1.152         1.339         1.555         1.807         2.100         2.439         2.834         3.293         3.826         4.445         

σ QTR 15,0% 347            403            469            544            632            735            854            992            1.152         1.339         1.555         1.807         2.100         2.439         2.834         3.293         

299            347            403            469            544            632            735            854            992            1.152         1.339         1.555         1.807         2.100         2.439         

U 116% 257            299            347            403            469            544            632            735            854            992            1.152         1.339         1.555         1.807         

D 86% 221            257            299            347            403            469            544            632            735            854            992            1.152         1.339         

P 0,462570155 190            221            257            299            347            403            469            544            632            735            854            992            

164            190            221            257            299            347            403            469            544            632            735            

141            164            190            221            257            299            347            403            469            544            

121            141            164            190            221            257            299            347            403            

105            121            141            164            190            221            257            299            

90               105            121            141            164            190            221            

E Dis 11,25 77               90               105            121            141            164            

E Pre 30 67               77               90               105            121            

E F1 15 57               67               77               90               

E F2 26,25 49               57               67               

E F3 187,5 43               49               

E NDA 12,375 37               

Dis 1

Pre 4

F1 2

F2 3

F3 4

NDA 1

S DIS 5%

S PRE 30%

S F1 60%

S F2 50%

S F3 80%

S NDA 75%

2006

Discoery Præklinisk Fase 1

2001 2002 2003 2004 2005 2007
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FIGUR 7.11: VÆRDIEN AF DET UNDERLIGGENDE AKTIV PROJEKT X 

 

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

189.008     219.596       255.134     296.424       344.395      400.130       464.885       540.119       627.529       729.084       847.075       984.161       1.143.432    1.328.478    1.543.472    1.793.258    2.083.469    2.420.645    2.812.388    3.267.529    3.796.327    4.410.703    5.124.506    5.953.826    6.917.359      8.036.825    9.337.459       10.848.579      12.604.251    

140.021     162.681       189.008     219.596       255.134      296.424       344.395       400.130       464.885       540.119       627.529       729.084       847.075       984.161       1.143.432    1.328.478    1.543.472    1.793.258    2.083.469    2.420.645    2.812.388    3.267.529    3.796.327    4.410.703    5.124.506      5.953.826    6.917.359       8.036.825         9.337.459       

103.730     120.517       140.021     162.681       189.008      219.596       255.134       296.424       344.395       400.130       464.885       540.119       627.529       729.084       847.075       984.161       1.143.432    1.328.478    1.543.472    1.793.258    2.083.469    2.420.645    2.812.388    3.267.529    3.796.327      4.410.703    5.124.506       5.953.826         6.917.359       

76.845       89.281         103.730     120.517       140.021      162.681       189.008       219.596       255.134       296.424       344.395       400.130       464.885       540.119       627.529       729.084       847.075       984.161       1.143.432    1.328.478    1.543.472    1.793.258    2.083.469    2.420.645    2.812.388      3.267.529    3.796.327       4.410.703         5.124.506       

56.928       66.141         76.845        89.281         103.730      120.517       140.021       162.681       189.008       219.596       255.134       296.424       344.395       400.130       464.885       540.119       627.529       729.084       847.075       984.161       1.143.432    1.328.478    1.543.472    1.793.258    2.083.469      2.420.645    2.812.388       3.267.529         3.796.327       

42.173       48.998         56.928        66.141         76.845        89.281         103.730       120.517       140.021       162.681       189.008       219.596       255.134       296.424       344.395       400.130       464.885       540.119       627.529       729.084       847.075       984.161       1.143.432    1.328.478    1.543.472      1.793.258    2.083.469       2.420.645         2.812.388       

31.243       36.299         42.173        48.998         56.928        66.141         76.845         89.281         103.730       120.517       140.021       162.681       189.008       219.596       255.134       296.424       344.395       400.130       464.885       540.119       627.529       729.084       847.075       984.161       1.143.432      1.328.478    1.543.472       1.793.258         2.083.469       

23.145       26.891         31.243        36.299         42.173        48.998         56.928         66.141         76.845         89.281         103.730       120.517       140.021       162.681       189.008       219.596       255.134       296.424       344.395       400.130       464.885       540.119       627.529       729.084       847.075         984.161       1.143.432       1.328.478         1.543.472       

17.146       19.921         23.145        26.891         31.243        36.299         42.173         48.998         56.928         66.141         76.845         89.281         103.730       120.517       140.021       162.681       189.008       219.596       255.134       296.424       344.395       400.130       464.885       540.119       627.529         729.084       847.075          984.161            1.143.432       

12.702       14.758         17.146        19.921         23.145        26.891         31.243         36.299         42.173         48.998         56.928         66.141         76.845         89.281         103.730       120.517       140.021       162.681       189.008       219.596       255.134       296.424       344.395       400.130       464.885         540.119       627.529          729.084            847.075          

9.410         10.933         12.702        14.758         17.146        19.921         23.145         26.891         31.243         36.299         42.173         48.998         56.928         66.141         76.845         89.281         103.730       120.517       140.021       162.681       189.008       219.596       255.134       296.424       344.395         400.130       464.885          540.119            627.529          

6.971         8.099           9.410          10.933         12.702        14.758         17.146         19.921         23.145         26.891         31.243         36.299         42.173         48.998         56.928         66.141         76.845         89.281         103.730       120.517       140.021       162.681       189.008       219.596       255.134         296.424       344.395          400.130            464.885          

5.164         6.000           6.971          8.099           9.410          10.933         12.702         14.758         17.146         19.921         23.145         26.891         31.243         36.299         42.173         48.998         56.928         66.141         76.845         89.281         103.730       120.517       140.021       162.681       189.008         219.596       255.134          296.424            344.395          

3.826         4.445           5.164          6.000           6.971          8.099           9.410           10.933         12.702         14.758         17.146         19.921         23.145         26.891         31.243         36.299         42.173         48.998         56.928         66.141         76.845         89.281         103.730       120.517       140.021         162.681       189.008          219.596            255.134          

2.834         3.293           3.826          4.445           5.164          6.000           6.971           8.099           9.410            10.933         12.702         14.758         17.146         19.921         23.145         26.891         31.243         36.299         42.173         48.998         56.928         66.141         76.845         89.281         103.730         120.517       140.021          162.681            189.008          

2.100         2.439           2.834          3.293           3.826          4.445           5.164           6.000           6.971            8.099            9.410            10.933         12.702         14.758         17.146         19.921         23.145         26.891         31.243         36.299         42.173         48.998         56.928         66.141         76.845           89.281         103.730          120.517            140.021          

1.555         1.807           2.100          2.439           2.834          3.293           3.826           4.445           5.164            6.000            6.971            8.099            9.410            10.933         12.702         14.758         17.146         19.921         23.145         26.891         31.243         36.299         42.173         48.998         56.928           66.141         76.845            89.281              103.730          

1.152         1.339           1.555          1.807           2.100          2.439           2.834           3.293           3.826            4.445            5.164            6.000            6.971            8.099            9.410            10.933         12.702         14.758         17.146         19.921         23.145         26.891         31.243         36.299         42.173           48.998         56.928            66.141              76.845            

854            992              1.152          1.339           1.555          1.807           2.100           2.439           2.834            3.293            3.826            4.445            5.164            6.000            6.971            8.099            9.410            10.933         12.702         14.758         17.146         19.921         23.145         26.891         31.243           36.299         42.173            48.998              56.928            

632            735              854             992              1.152          1.339           1.555           1.807           2.100            2.439            2.834            3.293            3.826            4.445            5.164            6.000            6.971            8.099            9.410            10.933         12.702         14.758         17.146         19.921         23.145           26.891         31.243            36.299              42.173            

469            544              632             735              854              992              1.152           1.339           1.555            1.807            2.100            2.439            2.834            3.293            3.826            4.445            5.164            6.000            6.971            8.099            9.410            10.933         12.702         14.758         17.146           19.921         23.145            26.891              31.243            

347            403              469             544              632              735              854              992              1.152            1.339            1.555            1.807            2.100            2.439            2.834            3.293            3.826            4.445            5.164            6.000            6.971            8.099            9.410            10.933         12.702           14.758         17.146            19.921              23.145            

257            299              347             403              469              544              632              735              854               992               1.152            1.339            1.555            1.807            2.100            2.439            2.834            3.293            3.826            4.445            5.164            6.000            6.971            8.099            9.410              10.933         12.702            14.758              17.146            

190            221              257             299              347              403              469              544              632               735               854               992               1.152            1.339            1.555            1.807            2.100            2.439            2.834            3.293            3.826            4.445            5.164            6.000            6.971              8.099            9.410               10.933              12.702            

141            164              190             221              257              299              347              403              469               544               632               735               854               992               1.152            1.339            1.555            1.807            2.100            2.439            2.834            3.293            3.826            4.445            5.164              6.000            6.971               8.099                9.410               

105            121              141             164              190              221              257              299              347               403               469               544               632               735               854               992               1.152            1.339            1.555            1.807            2.100            2.439            2.834            3.293            3.826              4.445            5.164               6.000                6.971               

77               90                 105             121              141              164              190              221              257               299               347               403               469               544               632               735               854               992               1.152            1.339            1.555            1.807            2.100            2.439            2.834              3.293            3.826               4.445                5.164               

57               67                 77               90                 105              121              141              164              190               221               257               299               347               403               469               544               632               735               854               992               1.152            1.339            1.555            1.807            2.100              2.439            2.834               3.293                3.826               

43               49                 57               67                 77                90                 105              121              141               164               190               221               257               299               347               403               469               544               632               735               854               992               1.152            1.339            1.555              1.807            2.100               2.439                2.834               

31               37                 43               49                 57                67                 77                 90                 105               121               141               164               190               221               257               299               347               403               469               544               632               735               854               992               1.152              1.339            1.555               1.807                2.100               

27                 31               37                 43                49                 57                 67                 77                 90                 105               121               141               164               190               221               257               299               347               403               469               544               632               735               854                 992               1.152               1.339                1.555               

23               27                 31                37                 43                 49                 57                 67                 77                 90                 105               121               141               164               190               221               257               299               347               403               469               544               632                 735               854                  992                    1.152               

20                 23                27                 31                 37                 43                 49                 57                 67                 77                 90                 105               121               141               164               190               221               257               299               347               403               469                 544               632                  735                    854                  

17                20                 23                 27                 31                 37                 43                 49                 57                 67                 77                 90                 105               121               141               164               190               221               257               299               347                 403               469                  544                    632                  

15                 17                 20                 23                 27                 31                 37                 43                 49                 57                 67                 77                 90                 105               121               141               164               190               221               257                 299               347                  403                    469                  

13                 15                 17                 20                 23                 27                 31                 37                 43                 49                 57                 67                 77                 90                 105               121               141               164               190                 221               257                  299                    347                  

11                 13                 15                 17                 20                 23                 27                 31                 37                 43                 49                 57                 67                 77                 90                 105               121               141                 164               190                  221                    257                  

9                   11                 13                 15                 17                 20                 23                 27                 31                 37                 43                 49                 57                 67                 77                 90                 105                 121               141                  164                    190                  

8                   9                   11                 13                 15                 17                 20                 23                 27                 31                 37                 43                 49                 57                 67                 77                   90                 105                  121                    141                  

7                   8                   9                   11                 13                 15                 17                 20                 23                 27                 31                 37                 43                 49                 57                   67                 77                    90                      105                  

6                   7                   8                   9                   11                 13                 15                 17                 20                 23                 27                 31                 37                 43                   49                 57                    67                      77                    

5                   6                   7                   8                   9                   11                 13                 15                 17                 20                 23                 27                 31                   37                 43                    49                      57                    

4                   5                   6                   7                   8                   9                   11                 13                 15                 17                 20                 23                   27                 31                    37                      43                    

4                   4                   5                   6                   7                   8                   9                   11                 13                 15                 17                   20                 23                    27                      31                    

3                   4                   4                   5                   6                   7                   8                   9                   11                 13                   15                 17                    20                      23                    

3                   3                   4                   4                   5                   6                   7                   8                   9                     11                 13                    15                      17                    

2                   3                   3                   4                   4                   5                   6                   7                     8                   9                      11                      13                    

2                   2                   3                   3                   4                   4                   5                     6                   7                      8                        9                      

2                   2                   2                   3                   3                   4                     4                   5                      6                        7                      

2                   2                   2                   2                   3                     3                   4                      4                        5                      

1                   2                   2                   2                     2                   3                      3                        4                      

1                   1                   2                     2                   2                      2                        3                      

1                   1                     1                   2                      2                        2                      

1                     1                   1                      1                        2                      

1                   1                      1                        1                      

1                      1                        1                      

1                        1                      

0                      

FASE 3 NDAFase 2

2013 2014 20152008 2009 2010 2011 2012
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FIGUR 7.12: VÆRDIEN AF OPTIONEN PROJEKT X 

 

  

4,62 6 150 178 212 251 1.016 1.191 1.394 1.630 1.904 2.222 2.592 3.022 3.522 4.102 4.776 5.560 6.470 7.527 8.756 10.183 19.750 22.962 26.692 31.027 36.063 41.914 48.712

4 104 125 150 178 736 865 1.016 1.191 1.394 1.630 1.904 2.222 2.592 3.022 3.522 4.102 4.776 5.560 6.470 7.527 14.608 16.987 19.750 22.962 26.692 31.027 36.063

70 85 104 125 529 625 736 865 1.016 1.191 1.394 1.630 1.904 2.222 2.592 3.022 3.522 4.102 4.776 5.560 10.798 12.560 14.608 16.987 19.750 22.962 26.692

56 70 85 375 446 529 625 736 865 1.016 1.191 1.394 1.630 1.904 2.222 2.592 3.022 3.522 4.102 7.975 9.281 10.798 12.560 14.608 16.987 19.750

44 56 262 314 375 446 529 625 736 865 1.016 1.191 1.394 1.630 1.904 2.222 2.592 3.022 5.885 6.852 7.975 9.281 10.798 12.560 14.608

35 178 217 262 314 375 446 529 625 736 865 1.016 1.191 1.394 1.630 1.904 2.222 4.336 5.052 5.885 6.852 7.975 9.281 10.798

117 145 178 216 261 314 375 446 529 625 736 865 1.016 1.191 1.394 1.630 3.188 3.719 4.336 5.052 5.885 6.852 7.975

93 117 145 178 216 261 314 375 446 529 625 736 865 1.016 1.191 2.338 2.731 3.188 3.719 4.336 5.052 5.885

72 92 116 144 177 216 261 314 375 446 529 625 736 865 1.708 2.000 2.338 2.731 3.188 3.719 4.336

55 72 92 116 144 177 216 261 314 375 446 529 625 1.242 1.457 1.708 2.000 2.338 2.731 3.188

41 55 71 92 116 144 177 216 261 314 375 446 896 1.056 1.242 1.457 1.708 2.000 2.338

29 40 54 71 91 115 144 177 216 261 314 640 758 896 1.056 1.242 1.457 1.708

20 28 39 53 70 91 115 144 177 216 450 538 640 758 896 1.056 1.242

13 19 27 39 53 70 91 115 144 310 375 450 538 640 758 896

7 12 18 26 38 52 70 90 206 254 310 375 450 538 640

4 6 10 17 26 37 52 130 165 206 254 310 375 450

1 3 5 9 15 25 76 101 130 165 206 254 310

0 1 2 3 7 39 55 75 100 130 165 206

0 0 0 0 17 26 38 54 74 99 129

0 0 0 6 9 15 24 36 53 74

0 0 1 2 4 7 13 22 35

0 0 0 1 1 3 5 11

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

2006

Discovery Præklinisk Fase 1

2001 2002 2003 2004 2005 2007
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FIGUR 7.13: VÆRDIEN AF OPTIONEN PROJEKT X 

 

56.611 131.600 152.923 177.697 206.480 239.921 278.773 323.914 376.360 437.293 508.088 590.339 685.902 996.349 1.157.594 1.344.934 1.562.592 1.815.475 2.109.282 2.450.638 2.847.236 3.308.018 3.843.370 4.465.361 5.188.010 6.027.610 7.003.085 8.136.425 9.453.179

41.914 97.451 113.247 131.600 152.923 177.697 206.480 239.921 278.773 323.914 376.360 437.293 508.088 738.111 857.565 996.349 1.157.594 1.344.934 1.562.592 1.815.475 2.109.282 2.450.638 2.847.236 3.308.018 3.843.370 4.465.361 5.188.010 6.027.610 7.003.085

31.027 72.153 83.855 97.451 113.247 131.600 152.923 177.697 206.480 239.921 278.773 323.914 376.360 546.804 635.297 738.111 857.565 996.349 1.157.594 1.344.934 1.562.592 1.815.475 2.109.282 2.450.638 2.847.236 3.308.018 3.843.370 4.465.361 5.188.010

22.962 53.411 62.080 72.153 83.855 97.451 113.247 131.600 152.923 177.697 206.480 239.921 278.773 405.080 470.637 546.804 635.297 738.111 857.565 996.349 1.157.594 1.344.934 1.562.592 1.815.475 2.109.282 2.450.638 2.847.236 3.308.018 3.843.370

16.987 39.527 45.950 53.411 62.080 72.153 83.855 97.451 113.247 131.600 152.923 177.697 206.480 300.088 348.654 405.080 470.637 546.804 635.297 738.111 857.565 996.349 1.157.594 1.344.934 1.562.592 1.815.475 2.109.282 2.450.638 2.847.236

12.560 29.242 33.999 39.527 45.950 53.411 62.080 72.153 83.855 97.451 113.247 131.600 152.923 222.308 258.287 300.088 348.654 405.080 470.637 546.804 635.297 738.111 857.565 996.349 1.157.594 1.344.934 1.562.592 1.815.475 2.109.282

9.281 21.622 25.147 29.242 33.999 39.527 45.950 53.411 62.080 72.153 83.855 97.451 113.247 164.688 191.341 222.308 258.287 300.088 348.654 405.080 470.637 546.804 635.297 738.111 857.565 996.349 1.157.594 1.344.934 1.562.592

6.852 15.977 18.588 21.622 25.147 29.242 33.999 39.527 45.950 53.411 62.080 72.153 83.855 122.001 141.747 164.688 191.341 222.308 258.287 300.088 348.654 405.080 470.637 546.804 635.297 738.111 857.565 996.349 1.157.594

5.052 11.795 13.730 15.977 18.588 21.622 25.147 29.242 33.999 39.527 45.950 53.411 62.080 90.378 105.006 122.001 141.747 164.688 191.341 222.308 258.287 300.088 348.654 405.080 470.637 546.804 635.297 738.111 857.565

3.719 8.697 10.130 11.795 13.730 15.977 18.588 21.622 25.147 29.242 33.999 39.527 45.950 66.952 77.788 90.378 105.006 122.001 141.747 164.688 191.341 222.308 258.287 300.088 348.654 405.080 470.637 546.804 635.297

2.731 6.402 7.464 8.697 10.130 11.795 13.730 15.977 18.588 21.622 25.147 29.242 33.999 49.596 57.624 66.952 77.788 90.378 105.006 122.001 141.747 164.688 191.341 222.308 258.287 300.088 348.654 405.080 470.637

2.000 4.702 5.489 6.402 7.464 8.697 10.130 11.795 13.730 15.977 18.588 21.622 25.147 36.740 42.687 49.596 57.624 66.952 77.788 90.378 105.006 122.001 141.747 164.688 191.341 222.308 258.287 300.088 348.654

1.457 3.443 4.025 4.702 5.489 6.402 7.464 8.697 10.130 11.795 13.730 15.977 18.588 27.215 31.621 36.740 42.687 49.596 57.624 66.952 77.788 90.378 105.006 122.001 141.747 164.688 191.341 222.308 258.287

1.056 2.510 2.941 3.443 4.025 4.702 5.489 6.402 7.464 8.697 10.130 11.795 13.730 20.159 23.423 27.215 31.621 36.740 42.687 49.596 57.624 66.952 77.788 90.378 105.006 122.001 141.747 164.688 191.341

758 1.818 2.138 2.510 2.941 3.443 4.025 4.702 5.489 6.402 7.464 8.697 10.130 14.932 17.350 20.159 23.423 27.215 31.621 36.740 42.687 49.596 57.624 66.952 77.788 90.378 105.006 122.001 141.747

538 1.306 1.543 1.818 2.138 2.510 2.941 3.443 4.025 4.702 5.489 6.402 7.464 11.059 12.851 14.932 17.350 20.159 23.423 27.215 31.621 36.740 42.687 49.596 57.624 66.952 77.788 90.378 105.006

375 927 1.102 1.306 1.543 1.818 2.138 2.510 2.941 3.443 4.025 4.702 5.489 8.190 9.518 11.059 12.851 14.932 17.350 20.159 23.423 27.215 31.621 36.740 42.687 49.596 57.624 66.952 77.788

254 646 776 927 1.102 1.306 1.543 1.818 2.138 2.510 2.941 3.443 4.025 6.065 7.048 8.190 9.518 11.059 12.851 14.932 17.350 20.159 23.423 27.215 31.621 36.740 42.687 49.596 57.624

164 438 534 646 776 927 1.102 1.306 1.543 1.818 2.138 2.510 2.941 4.491 5.219 6.065 7.048 8.190 9.518 11.059 12.851 14.932 17.350 20.159 23.423 27.215 31.621 36.740 42.687

99 284 355 438 534 646 776 927 1.102 1.306 1.543 1.818 2.138 3.325 3.864 4.491 5.219 6.065 7.048 8.190 9.518 11.059 12.851 14.932 17.350 20.159 23.423 27.215 31.621

52 172 223 284 355 438 534 646 776 927 1.102 1.306 1.543 2.460 2.860 3.325 3.864 4.491 5.219 6.065 7.048 8.190 9.518 11.059 12.851 14.932 17.350 20.159 23.423

21 94 129 171 222 283 355 438 534 646 776 927 1.102 1.820 2.116 2.460 2.860 3.325 3.864 4.491 5.219 6.065 7.048 8.190 9.518 11.059 12.851 14.932 17.350

2 45 65 92 127 170 222 283 355 438 534 646 776 1.346 1.565 1.820 2.116 2.460 2.860 3.325 3.864 4.491 5.219 6.065 7.048 8.190 9.518 11.059 12.851

0 17 27 42 62 89 125 169 222 283 355 438 534 995 1.157 1.346 1.565 1.820 2.116 2.460 2.860 3.325 3.864 4.491 5.219 6.065 7.048 8.190 9.518

0 5 9 15 24 38 59 87 124 169 222 283 355 735 855 995 1.157 1.346 1.565 1.820 2.116 2.460 2.860 3.325 3.864 4.491 5.219 6.065 7.048

0 1 2 4 7 12 21 34 55 85 124 169 222 542 631 735 855 995 1.157 1.346 1.565 1.820 2.116 2.460 2.860 3.325 3.864 4.491 5.219

0 0 0 1 1 2 5 9 16 30 52 85 124 399 465 542 631 735 855 995 1.157 1.346 1.565 1.820 2.116 2.460 2.860 3.325 3.864

0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 11 24 51 293 342 399 465 542 631 735 855 995 1.157 1.346 1.565 1.820 2.116 2.460 2.860

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 251 293 342 399 465 542 631 735 855 995 1.157 1.346 1.565 1.820 2.116

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 184 215 251 293 342 399 465 542 631 735 855 995 1.157 1.346 1.565

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 134 157 184 215 251 293 342 399 465 542 631 735 855 995 1.157

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 97 114 134 157 184 215 251 293 342 399 465 542 631 735 855

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 69 82 97 114 134 157 184 215 251 293 342 399 465 542 631

0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 49 58 69 82 97 114 134 157 184 215 251 293 342 399 465

0 0 0 0 0 0 0 0 28 34 41 49 58 69 82 97 114 134 157 184 215 251 293 342

0 0 0 0 0 0 0 18 23 28 34 41 49 58 69 82 97 114 134 157 184 215 251

0 0 0 0 0 0 11 14 18 23 28 34 41 49 58 69 82 97 114 134 157 184

0 0 0 0 0 7 9 11 14 18 23 28 34 41 49 58 69 82 97 114 134

0 0 0 0 3 5 6 9 11 14 18 23 28 34 41 49 58 69 82 97

0 0 0 2 2 3 5 6 8 11 14 18 23 28 34 41 49 58 69

0 0 1 1 1 2 3 4 6 8 11 14 18 23 28 34 41 49

0 0 0 0 1 1 2 3 4 6 8 11 14 18 23 28 34

0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 6 8 11 14 18 23

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 6 8 11 14

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

Fase 2 FASE 3 NDA

2013 2014 20152008 2009 2010 2011 2012
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Det skal bemærkes, at den risikofrie rente er ændret til nul, både i DCF-modellen og realoptionsmodellen. 

Fra LU AE58054 projektet viste resultaterne, at NPV var større end optionsværdien. Oveni placeringen af 

udviklingsomkostningerne og indtægterne i samme periode, var der en mindre fejlkilde i overgangen fra  

den årsbaserede DCF-model til den kvartalsbaserede realoptionsmodel. DCF-modellen er opsat på årsbasis 

for at gøre dette mere overskueligt. Realoptionsmodellen er baseret på kvartalsbasis, hvilket skyldes ønsket 

om en større præcision i optionsværdien. I realoptionsteoriafsnittet blev det beskrevet at en opdeling med 

flere perioder, vil give et bedre estimat. For at korrigere for dette, skal DCF-modellen ændres til 

kvartalsbasis (der skal tilføjes tre ”ekstra” perioder i binomialgitteret, for at få diskonteret 

udviklingsomkostninger med et helt år og ikke kun et kvartal) eller renten skal sættes til nul. Det er valgt, at 

ændre renten til nul, da teorien og den tidligere analyse beskriver realoptionsmodellen, som meget lidt 

rentefølsom. Ved overgangen er det altså nødvendig at tage stilling til, hvordan disse pengestrømme 

placeres i binomialmodellen, så de bliver diskonteret korrekt. Det er ikke tilstrækkeligt at blot at konvertere 

renten og volatiliteten.       

På tilsvarende måde er hvert enkelt stadie projektet X kan befinde sig i, modelleret. Disse modeller findes i 

bilag 4. Resultaterne af hver enkelt stadieanalyse er samlet i figur 7.13 

FIGUR 7.14: RESULTATER PROJEKT X 

 

I den første kolonne ses værdien af det underliggende aktiv (S), som er stigende gennem faserne. I anden 

kolonne ses den sandsynlighedsvægtede netto kapitalværdi af projekt X i de forskellige faser. Tredje 

kolonne viser værdien af fleksibiliteten, optionsværdien. Fjerde kolonne viser den merværdi 

realoptionsanalysen tilføjer til et projekt (Options-NPV) og den tilsvarende procentuelle stigning, i forhold 

til SSH NPV. I opdagelsesfasen giver realoptionsanalysen anledning en merværdi på 0,0062 DKKm, eller en 

stigning på 0,135 pct. ved dette projekt X. Det ses yderligere, at der ingen forskel er på SSH NPV og 

optionsværdien i fase 3 og godkendelses fasen. I fase 2, er der en ændring på tolvte decimal, hvilket 

tilskrives en excel-afrunding, den burde være nul. For fase 2 og frem, exercises alle optioner uanset 

udviklingen i det underliggende aktiv, og NPV er derfor lig med optionsværdien. Resultaterne viser altså en 

meget lille fleksibilitetsværdi uanset hvilken fase projekt X befinder sig i. 

S SSH NPV Option

DIS 2.439                4,613                     4,619                      0,0062              0,135%

PRÆ 2.683                116,675                116,735                  0,0595              0,051%

F1 3.929                643,086                643,086                  0,0003              0,000%

F2 4.754                1.334,326             1.334,326              -0,0000            0,000%

F3 6.327                3.639,022             3.639,022              -                    0,000%

NDA 9.264                6.938,691             6.938,691              -                    0,000%

Ændring i værdi estimat
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7.6.2. Følsomhedsanalyse af projekt X 

I den foregående analyse af LU AE58054 viste resultaterne, at der ingen følsomhed var overfor volatiliteten. 

En tilsvarende følsomhedsanalyse vil nu blive foretage på baggrund af projekt X. Denne analyse vil vise om 

LU AE58054 var så fremskredent i udviklingen, at det meste af usikkerheden allerede var elimineret. 

I analysen vil der blive fokuseret på volatiliteten, og der vil blive foretaget en ændring af denne parameter 

på +/- 10 pct. point, hvilket vil sige fra 30 pct. til henholdsvis 20 pct. og 40 pct.  

FIGUR 7.15: FØLSOMHEDSANALYSE PROJEKT X 

 

Figur 7.15 viser resultaterne for denne analyse. Af resultaterne fremgår det, at der stadig ingen følsomhed 

er overfor volatiliteten i de sene faser. Der ses en beskeden følsomhed over volatiliteten i opdagelsesfasen 

og den prækliniske fase. Denne følsomhed er meget beskeden, taget i betragtning af, at der er tale om 

volatilitetsændringer på +/- 10 %-point. Disse resultater viser, at usikkerheden allerede er elimineret i de 

tidlige faser. Dette betyder at for dette projekt er volatiliteten ikke elimineret, som konsekvens af at 

projektet befinder sig i den sene fase. Dette projekt er med andre ord deep-in-the-money allerede ved 

opdagelsesfasen. 

7.6.3. Delkonklusion Projekt X 

Analysen viser at projekt X allerede ved begyndelsen af udviklingsfaserne er deep-in-the-money. 

Realoptionsmodellen kan i sådanne tilfælde ikke tilføje værdi, da der ingen fleksibilitet er. Projektet er 

allerede så meget værd, at næsten uanset hvordan markedsvilkårene udvikler sig, vil vækstoptionen blive 

udnyttet. Der er dermed ingen fleksibilitet tilbage for ledelsen at reagere på, og realoptionsmodellen kan 

derfor ikke tilføje værdi. Grunden til at projektet ender med at være deep-in-the-money kan enten skyldes 

at dette er en generel tendens i branchen, eller at projektet LU AE58054 som projekt X's pengestrømme 

minder om, henvender sig til et særligt lukrativt marked. En tredje årsag til dette resultat kan evt. findes 

ved problematikken om at estimere korrekte inputvariable. Dette vil ikke blive behandlet yderligere da 

denne opgave har afgrænset sig fra at gå dybere i denne problematik.  

Basis +10 pct. point -10 pct. point

DIS 4,619                4,654                     4,613                      0,8% -0,13%

PRÆ 116,735            117,201                116,675                  0,4% -0,05%

F1 643,086            643,130                643,086                  0,0% 0,00%

F2 1.334,326         1.334,326             1.334,326              0,0% 0,00%

F3 3.639,022         3.639,022             3.639,022              0,0% 0,00%

NDA 6.938,691         6.938,691             6.938,691              0,0% 0,00%

pct. ændring
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7.7. Projekt Y (at-the-money) 

I dette afsnit undersøges optioner der er at-the-money eller tæt på, disse befinder sig i optionszonen 

jævnfør Putten og Macmillian (2004) i afsnittet om realoptionsteorien. Den budgetterede omsætning er 

mindsket med 70 pct. i forhold til projekt X. De 70 pct. er valgt under den forudsætning af at projekt Y, ikke 

er hverken deep-out-of-the-money eller deep-in-the-money ved projektets start (opdagelsesfasen). 

Derefter er Copeland & Antikarov’s fremgangsmåde endnu engang benyttet. Resultaterne af undersøgelsen 

fremgår af figur 7.16, udregningerne findes i bilag 5. 

FIGUR 7.16: RESULTATER PROJEKT Y 

 

I figur 7.16 er der anvendt samme opstilling som i det foregående projekt X,  og det læses på samme måde. 

Det fremgår at realoptionsmetoden tilfører 0,180 DKKm i merværdi i projektets opdagelsesfase. Dette 

svarer til en forøgelse af projektets værdi på 9.255 pct. Dette skal dog ses i forhold til en NPV-værdi der er 

tæt på nul, dermed bliver den procentuelle ændring stor. I den prækliniske fase tilføjer 

realoptionsmodellen en merværdi på 1,365 DKKm, hvilket svarer til den ændring  på godt 9 pct. Der ses 

ingen ændring for fase 2 og frem, hvilket betyder at optionerne igen er deep-in-the-money.  

7.7.1. Følsomhedsanalyse af projekt Y 

Den foreløbige analyse af projekt Y, viser at realoptionsmetoden bidrager med værdi. Noget af den 

fleksibilitet der er i projektet, er nu kvantificeret gennem den merværdi realoptionsmetoden tilføjer. Det 

undersøges nu hvor følsom disse estimater er overfor ændringer i variablene. Der er fortaget 

følsomhedsanalyse på værdien af det underliggende aktiv og volatiliteten. 

  

S SSH NPV Option

DIS 732                    0,002                     0,182                      0,180                                9255,08%

PRÆ 805                    15,241                  16,606                    1,365                                8,957%

F1 1.179                148,054                148,369                  0,314                                0,212%

F2 1.426                336,011                336,017                  0,006                                0,002%

F3 1.898                981,509                981,509                  -0,000                              0,000%

NDA 2.779                2.075,110             2.075,110              -                                    0,000%

Ændring i værdi estimat
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FIGUR 7.17: FØLSOMHEDSANALYSE S PROJEKT Y 

 

FIGUR 7.18: FØLSOMHEDSANALYSE σ PROJEKT Y 

 

På figur 7.17 og figur 7.18 ses henholdsvis følsomhedsanalysen for værdien af det underliggende aktiv og 

volatiliteten. I opdagelsesfasen ses det, at en stigning på 10 pct. af det underliggende aktiv medfører en 

stigning i optionsværdien på 59,5 pct. I den prækliniske fase medfører en 10 pct. stigning i det 

underliggende aktiv, en stigning på 24,8 pct. Det bemærkes yderligere at desto senere fase projektet er i, 

desto tættere på 10 pct. er ændringen i optionsværdien (delta konvergerer mod 1). Dette er igen et udtryk 

for at optionen er deep-in-the-money i de sene faser.  

For volatiliteten ses det at en ændring på 10 pct. i opdagelsesfasen, medfører en ændring i optionsværdien 

på 14,2 pct. En noget mindre ændring i den prækliniske fase på kun 2,9 pct. som følge af ændringen i 

volatiliteten. 

7.7.2. Delkonklusion Projekt Y 

I det opstillede eksempel, hvor optionen hverken er deep-in-the-money eller deep-out-of-the-money ved 

projektets start, giver realoptionsmodellen mulighed for at kvantificere  fleksibiliteten. Dog viser analysen 

at der er stor følsomhed overfor for ændringer i det underliggende aktiv i de tidlige faser og en stor 

følsomhed overfor volatiliteten, også i de tidlige faser. Analysen viser ligeledes at fleksibilitetsværdien og 

dermed også følsomheden forsvinder i de senere faser.   

S Basis +10 pct. point -10 pct. point

DIS 0,182                0,291                     0,087                      59,5% -52,30%

PRÆ 16,606              20,732                  12,587                    24,8% -24,20%

F1 148,369            169,473                127,264                  14,2% -14,22%

F2 336,017            378,800                293,251                  12,7% -12,73%

F3 981,509            1.095,402             867,616                  11,6% -11,60%

NDA 2.075,110         2.283,550             1.866,671              10,0% -10,04%

pct. ændring

σ Basis +10 pct. -10 pct.

DIS 0,182                0,208                     0,158                      14,2% -13,19%

PRÆ 16,606              17,095                  16,194                    2,9% -2,48%

F1 148,369            148,586                148,164                  0,1% -0,14%

F2 336,017            336,055                336,013                  0,0% 0,00%

F3 981,509            981,509                981,509                  0,0% 0,00%

NDA 2.075,110         2.075,110             2.075,110              0,0% 0,00%

pct. ændring
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8. Diskussion 

Som grundlag for diskussionen vil effekten fra projektets overgang mellem faserne blive opsummeret i en 

mere generel form. Idet det er effekten af disse der danner grundlag for det undersøgte i case studiet. 

8.1. Effekt fra overgang mellem faser 

De effekter der påvirker optionen ved overgangen mellem faserne, og som medfører at optionen bevæger 

sig in-the-money, vil i det følgende blive beskrevet. I medicinalafsnittet blev de forskellige faser beskrevet. 

Overgangen fra én fase til den næste, medfører at tidligere udviklingsomkostninger betragtes som ”sunk-

cost” og dermed ikke indgår i beslutningsprocessen. Af denne årsag mindskes realoptionens exercisekurs i 

takt med, at der sker en udvikling gennem faserne. Efter Fase 3, vil der således kun være omkostninger til 

godkendelsen af NDA på 16,5 DKKm. Som vil udgøre den resterende exercisekurs.  

Tilsvarende fremgik det af DCF-modellerne i forsøget, at værdien af det underliggende aktiv (PV) stiger i 

takt med at et projekt gennemgår faserne. Værdien af det underliggende aktiv udgør projektets PV værdi. 

Jo, længere fremme i stadierne et projekt kommer, jo kortere tid skal et skal et projekt tilbagediskonteres 

over. 

Ligeledes betyder udviklingen gennem faserne at løbetiden på optionen mindskes. Løbetiden for optionen 

slutter når projekter har gennemgået godkendelsesfasen (NDA). Jo, længere fremme et projekt er, desto 

kortere tid er der til godkendelsesfasen (NDA), hvilket betyder kortere løbetid. 

Volatiliteten og renten ændres ikke som konsekvens af at projektet gennemgår sine faser. I denne opstilling 

er der taget udgangspunkt i separations metoden, hvilket gør at volatiliteten ikke ændres. Havde den 

konsoliderede tilgang været anvendt, ville volatiliteten falde i takt med at et projekt går gennem sine faser. 

Dette sker for afspejle at gennemførelsen af hver enkelt fase, fjerner en del af usikkerheden. Efter 

eksempelvis opdagelsesfasen skal volatilitetsestimatet afspejle usikkerhederne ved de resterende faser og 

ikke inkludere den netop godkendte fase. Dette vil på samme facon gøre sig gældende gennem hele 

projektets levetid frem til godkendelsesfasen (NDA) 



 

Det skal påpeges, at figurerne i det følgende afsnit, som illustrerer effekterne

overgangen mellem faserne. Dette har ikke noget med den normale usikkerhed at gøre

summeret i figur 8.1.  

FIGUR 8.1: OPSUMMERING - EFFEKT AF FASER

I de følgende tre figurer er effekten af ændringen i henholdsvis 

lige” skitsering. Altså vises effekterne i variablerne én ad gangen.

Figur 8.2 viser effekten på optionsværdien, når exercise kursen falder. Det ses at kurven for den indre værdi 

forskydes til venstre, og dermed øges optionens indre værdi og den bliver mere in

Opdagelse

Præklinisk

Fase 1

Fase 2

Fase 3

NDA
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i det følgende afsnit, som illustrerer effekterne viser

. Dette har ikke noget med den normale usikkerhed at gøre

EFFEKT AF FASER 

I de følgende tre figurer er effekten af ændringen i henholdsvis E, S og σ vist. Der er tale om en ”alt andet 

ltså vises effekterne i variablerne én ad gangen. 

sværdien, når exercise kursen falder. Det ses at kurven for den indre værdi 

forskydes til venstre, og dermed øges optionens indre værdi og den bliver mere in-the

E S T σ

 

viser en isoleret effekt fra 

. Dette har ikke noget med den normale usikkerhed at gøre. Ovenstående er 

 

Der er tale om en ”alt andet 

 

sværdien, når exercise kursen falder. Det ses at kurven for den indre værdi 

the-money. 

r



 

Figur 8.3 viser effekten af optionsværdien

også, at options indre værdi øges og den bliver mere in

Figur 8.4 viser effekt af at løbetiden falder. Optionsværdien ”trykkes” ned mod den indre værdi og 

følsomheden overfor volatiliteten mindskes.
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viser effekten af optionsværdien, når værdien af det underliggende aktiv st

at options indre værdi øges og den bliver mere in-the-money. 

viser effekt af at løbetiden falder. Optionsværdien ”trykkes” ned mod den indre værdi og 

mindskes. 

 

 

ggende aktiv stiger. Dette medfører 

 

viser effekt af at løbetiden falder. Optionsværdien ”trykkes” ned mod den indre værdi og 



 

Figur 8.5 viser den samlede effekt af overgangen fra en fase til den næste. Alle tre effekter medfører at 

optionen bliver mindre følsom overfor 

8.2. Diskussion af resultater

LU AE58054 projektet viser umiddelbart,

sin nuværende fase så meget værd, at alle optioner vil blive udnyttet

underliggende aktiv. Projekt X (stærkt inspireret af LU AE58054) 

deep-the-in-money, og realoptionstilgangen k

Projekt Y viser at realoptionstilgangen k

retning, hvor ledelsen af virksomheden

fleksibilitetsmuligheder, som ledelsen k

for aktieanalysen.  

Projekt Y viser desuden, at projektet hurtigt bevæge

gennemgår sine faser. Der kan være flere årsager til at de realoptioner der testes i denne case ender deep

in-the-money. Den ene årsag der først og fremmest gælder for LU AE58054 og Projekt X (hvis omk. oms. 

niveau minder om hinanden) kan være at disse simpelthen er nogle lukrative projekter. Ifølge Bogdan & 

Villiger (2010) ligger lægemidler, der behandler lidelser i centralnervesystemet, i den høje ende hvad angår 

indtjeningsniveau (Bogdan & Villiger 2010 s. 78).

lukrativt projekt, er at det ifølge en pressemeddelelse fra Lundbeck 26. marts 2013 fremgik, at hvis 

projektet ender med endelig godkendelse kan Otsuka komme til at betale op knap 4 mia. for projektet, f

retten til halvdelen af omsætningen. Derfor bliver der foretaget en ændring af niveauet i Projekt Y.

Den anden årsag kan være at det er en generel t

udviklingsfaser allerede har fået elimineret så stor
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amlede effekt af overgangen fra en fase til den næste. Alle tre effekter medfører at 

optionen bliver mindre følsom overfor volatiliteten og bevæger sig mere in-the-money. 

Diskussion af resultater 

umiddelbart, at der ingen gevinst er ved at benytte realoptioner. Projektet 

sin nuværende fase så meget værd, at alle optioner vil blive udnyttet stort set uanset udviklingen af det 

underliggende aktiv. Projekt X (stærkt inspireret af LU AE58054) er allerede ved begyndelsen af 

og realoptionstilgangen kan dermed ikke tilføje værdi. Heller ikke i de tidlige faser. 

at realoptionstilgangen kan tilføje værdi, da projektet stadig har risiko for at

rksomheden ikke vil udnytte sin option og forlade projektet. Dermed 

fleksibilitetsmuligheder, som ledelsen kan reagere på, og som vil være værdifulde

at projektet hurtigt bevæger sig deep-in-the-money, i takt med at projektet 

Der kan være flere årsager til at de realoptioner der testes i denne case ender deep

Den ene årsag der først og fremmest gælder for LU AE58054 og Projekt X (hvis omk. oms. 

au minder om hinanden) kan være at disse simpelthen er nogle lukrative projekter. Ifølge Bogdan & 

Villiger (2010) ligger lægemidler, der behandler lidelser i centralnervesystemet, i den høje ende hvad angår 

indtjeningsniveau (Bogdan & Villiger 2010 s. 78). Noget andet der taler for at LU AE58054 er et meget 

lukrativt projekt, er at det ifølge en pressemeddelelse fra Lundbeck 26. marts 2013 fremgik, at hvis 

projektet ender med endelig godkendelse kan Otsuka komme til at betale op knap 4 mia. for projektet, f

retten til halvdelen af omsætningen. Derfor bliver der foretaget en ændring af niveauet i Projekt Y.

årsag kan være at det er en generel tendens i medicinalbranchen, at projekterne i de sene 

udviklingsfaser allerede har fået elimineret så stor en del af deres usikkerhed omkring de fremtidige 
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pengestrømme, at fleksibiliteten stort set ikke længere er til stede, ifølge optionsteorien hvor tidsværdien 

konvergerer mod nul. Hvis dette er tilfældet, vil det betyde at realoptionsmodellen ikke vil være 

hensigtsmæssig at anvende ved værdiansættelse af virksomheder i denne branche for aktieanalytikerne. Da 

det jævnfør afsnittet om realoptioner/fleksibilitet stod klart at det kun vil give mening for en aktieanalytiker 

at værdiansætte fleksibiliteten for de projekter der har indflydelse på virksomhedens aktiekurs, hvilket 

oftest først er gældende for et projekt når det har en nogenlunde mulighed for at blive markedsført. Det 

kan dog på baggrund af dette case eksempel ikke slås fast om dette er en generel tendens. . 

Optionsværdien af udviklingen af lægemidler er påvirket af to forhold, der begge peger i retning af at 

optionerne er ”deep-in-the-money”. Den ene effekt kommer fra overgangen mellem hver udviklingsfase, 

der grundet faldende exercisekurs og stigende værdi af det underliggende aktiv medfører at optionen 

bevæger sig dybere ”in-the-money”. Den anden effekt stammer fra de forhold lægemidler udvikles under. 

Lægemidler der i de sene faser kun ser ud til at generere indtægter der kun dækker de senere 

omkostninger, vil naturligt være blevet sorteret fra inden der påbegyndes udvikling af disse.  

Værdien af det underliggende aktiv er i realoptionsteorien PV af projektet, dette skal korrigeres for 

investeringerne (udviklings-omkostningerne) og sandsynlighederne for succes i hver enkelt fase, for at nå 

frem til NPV. Dette er to effekter der påvirker PV negativt og dermed medfører at NPV bliver lille. For 

Lundbeck gælder det, at der kun findes oplysninger om de projekter der er i fase 2 eller senere. For at 

realoptionsanalysen kan anvendes skal værdien af det underliggende aktiv af disse projekter være relativt 

tæt på exercisekursen (udviklingsomkostningerne). Dette er i modstrid med forretningsgrundlaget, for 

udvikling af lægemidler. Aktører i lægemiddelindustrien er meget opmærksomme på, at de få projekter der 

når markedet, skal generere nok indtægter til at dække de udgifter, der er i forbindelse med alle de 

projekter der ikke bliver til noget. Er PV-værdien af det underliggende aktiv tæt på exercisekursen i de sene 

faser, vil det medføre at projektet måske knap nok kan dække sine egne omkostninger, når der ses på et 

projekt i sin helhed. 

En anden årsag til at resultaterne bliver som de gør, kan evt. skulle findes i en fejlvurdering af estimatet af 

modellens inputvariable. Eksempelvis kan der opstå en problematik i niveauet af de forskellige branche 

data der er hentet som estimater for de forskellige inputvariable. Validering af disse er denne opgave dog 

afgrænset fra at undersøge 

Det viste sig også gennem projekt Y at i de tilfælde hvor der er fleksibilitet at måle, har det stor betydning 

hvor præcise de input der anvendes til modellen er. Dette kan give komplikationer ved en anvendelse i 
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aktieanalysen, idet det er disse inputvariable der jævnfør realoptionsteoriafsnittet er svære at estimere 

præcist.  

En anden komplikation der kan opstå, afledt af dette forsøgsresultat er, hvis fleksibiliteten kun viser sig i de 

tidlige faser af projektet og aftager når projektet bevæger sig længere ud i faserne, kan det diskuteres 

hvorvidt, det vil give mening for en aktieanalytiker at anvende realoptionsmetoden til kvantificering af 

fleksibilitet, idet den offentligt tilgængelige information oftest behandler projekter der er gået ind i de 

kliniske faser.  

  



 

9. Konklusion

Ledelsesmæssig fleksibilitet er ledelsens mulighed for at agere i forhold til de 

virksomhedens drift. Hvis der er usikkerhed om hvordan virksomheden

fleksibiliteten værdi. Værdien opstår ved at denne der 

muligheder for vækst eller at genoverveje projekter, der måske viser sig ikke at være så rentable som først 

antaget.  

DCF-modellen formår ikke at kvantificere værdien af en eventuel fleksibilitet i besl

stedet anvendes alternativerne scenarieanalyse og DTA

fleksibilitetsproblemet. Disse alternativer er dog heller ikke i stand til at kvantificere den ledelsesmæssige 

fleksibilitet præcist, men blot at gøre opmærksom på at den findes.

Realoptionsmodellen er i teorien i stand til at kvantificere  fleksibiliteten

fra litteraturen, der beskriver succes i anvendelsen af realoptioner til værdiansættelse fra et 

ledelsesmæssigt perspektiv. En analyse af medicinalbranchen

realoptioner har en berettigelse til værdiansættelse

branchens karakteristiske struktur,

projektets livscyklus fast defineret gennem patentperioder. 
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ssig fleksibilitet er ledelsens mulighed for at agere i forhold til de forhold

. Hvis der er usikkerhed om hvordan virksomhedens situation

fleksibiliteten værdi. Værdien opstår ved at denne der er mulighed for f.eks. at udnytte pludseligt opståede 

muligheder for vækst eller at genoverveje projekter, der måske viser sig ikke at være så rentable som først 

modellen formår ikke at kvantificere værdien af en eventuel fleksibilitet i besl

stedet anvendes alternativerne scenarieanalyse og DTA-analyse som tillæg til modellen, for at imødegå 

fleksibilitetsproblemet. Disse alternativer er dog heller ikke i stand til at kvantificere den ledelsesmæssige 

men blot at gøre opmærksom på at den findes. 

stand til at kvantificere  fleksibiliteten, og der er talrige case eksempler 

fra litteraturen, der beskriver succes i anvendelsen af realoptioner til værdiansættelse fra et 

n analyse af medicinalbranchen, samt indikationer fra

til værdiansættelse i medicinalbranchen. Berettigelsen er begrundet 

, hvor forsknings- og udviklingsprojekter er skarpt delt op i faser og 

projektets livscyklus fast defineret gennem patentperioder.  

 

forhold der opstår undervejs i 

s situation vil udvikle sig har 

er mulighed for f.eks. at udnytte pludseligt opståede 

muligheder for vækst eller at genoverveje projekter, der måske viser sig ikke at være så rentable som først 

modellen formår ikke at kvantificere værdien af en eventuel fleksibilitet i beslutningsprocessen. I 

analyse som tillæg til modellen, for at imødegå 

fleksibilitetsproblemet. Disse alternativer er dog heller ikke i stand til at kvantificere den ledelsesmæssige 

, og der er talrige case eksempler 

fra litteraturen, der beskriver succes i anvendelsen af realoptioner til værdiansættelse fra et 

indikationer fra litteraturen viser at 

i medicinalbranchen. Berettigelsen er begrundet ved 

og udviklingsprojekter er skarpt delt op i faser og 

 



 

 
 

109 

Hvorvidt realoptionsmetoden vil fungere som tillæg til DCF-modellen i aktieanalysen ses i første omgang i 

forhold til de fundamentale- og kosmetiske krav til aktieanalytikernes valg af værdiansættelsesmodel i figur 

9.1. I forhold til kravet om præcision under de fundamentale krav, er realoptionsmodellen mere præcis end 

sine nærmeste alternativer, som er DTA-analysen og scenarieanalysen. I forhold til kravet om realistiske 

forudsætninger lever realoptionsmodellen knap så godt op til målet. Realoptionsmodellen er baseret på 

teori, der er udviklet til finansielle optioner, hvilket betyder at modellen ligger under for nogle 

forudsætninger, som realoptionerne har svært ved at leve op til. Særligt opstår der problemer i forbindelse 

med estimering af modellens inputvariable. Det underliggende aktiv for en realoption handles ikke på et 

reguleret marked. Derfor er det ikke muligt at observere en pris for det underliggende aktiv, og der findes 

heller ikke historiske data, vedrørende denne pris, til at estimere volatiliteten ud fra. Realoptionsteorien, 

der fokuserer på at skabe overgang fra finansielle til reelle aktiver, foreslår forskellige teknikker til at omgås 

problemerne ved estimatet for inputvariablene. Alligevel vil det formentlig ikke kunne lade sig gøre at opnå 

fejlfri estimater. I denne forbindelse er det væsentligt at realoptionsmodellen viste sig at være følsom 

overfor, især værdien af det underliggende aktiv, men også volatiliteten (i det omfang modellen anvendes 

på realoptioner hvor delta er større end nul og mindre end én). Derfor konkluderes det at modellen bør 

anvendes med stor varsomhed, idet små fejlestimater, kan føre til store udsving i fleksibilitetens anslåede 

værdi. Problematikken omkring modellens inputvariable skader modellens resultat, til trods for den gode 

vurdering i forhold til parameteret modellens præcision. Igen gælder princippet om "garbage-in = garbage-

out". 

I forhold til det kosmetiske modelkrav om brugervenlighed, kan det konkluderes om realoptionsmetoden, 

at denne er forholdsvist lav. I denne opgave har fokus været på at undersøge modellens anvendelse i 

aktieanalysen, og en del af undersøgelsen er baseret på et case-studie, af et projekt, fra medicinalfirmaet H. 

Lundbecks pipeline, LU AE 58054. Specifikt om medicinalbranchen konkluderes det at datatilgængeligheden 

ligger på et acceptabelt niveau, der er god adgang til data der kan ligge til grund for en analyse. Dog skal det 

påpeges at det for disse data bør vurderes hvorvidt de kan anvendes som et sandfærdigt grundlag for 

estimatet af inputvariable til realoptionsmodellen. Dette forbehold bør tages idet disse data ofte er baseret 

på branchegennemsnit, og at data vedrørende gamle projekter, ikke nødvendigvis kan overføres til et nyt 

projekt - desuden kan der eksistere en fejlkilde i det niveau de forskellige data ligger på i forhold til 

hinanden, hvis de ikke stammer fra samme undersøgelse.  

Det gælder for aktieanalysen, at det kun giver mening at værdiansætte fleksibiliteten, hvis denne yder 

indflydelse på virksomhedens forventede fremtidige pengestrøm i en grad, der vil kunne have indflydelse 

på virksomhedens værdi. I den forbindelse har det betydning hvilke oplysninger den analyserede 
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virksomhed angiver om produkterne i sin pipeline. I Lundbecks tilfælde viste det sig, at denne virksomhed 

kun oplyser om produkter fra fase to og frem. Det vides at både Novo og Pfizer oplyser om projekter ned til 

fase et. Forsøgene i denne afhandling viste at medicinalbranchen, på grund af sine særlige karakteristika, 

viser indikationer for at projekter der befinder sig i de kliniske faser, er produkter med en relativt høj 

forventet fremtidig værdi. Hvilket vil betyde at projekterne som analytikerne har mulighed for at vurdere vil 

befinde sig deep-in-the-money, og fleksibiliteten vil ikke længere have indflydelse på projektets værdi, idet 

den givne realoption, vækstoptionen, vil blive exerciset, stort set uanset hvordan situationen udvikler sig. 

Realoptionsmetodens kompleksitet er betydelig i forhold til brugervenligheden. Måden modellen er bygget 

op ved hjælp af modellering af ledelsens mulighed for fleksibilitet fordrer at en aktieanalytiker, da modellen 

ikke er generisk, vil være nødt til at modellere fleksibiliteten på ny, hver gang et nyt projekt skal 

værdiansættes. Dette bliver nødvendigt, da modellen skal tilpasses til den måde det underliggende aktiv 

opfører sig på, samt den type realoptioner der bør anvendes i det givne tilfælde. Dette vil både være en 

faktor der medfører at den enkelte analytiker bør være tryg ved anvendelsen af modellen, idet det ikke 

umiddelbart vil være muligt at skabe en generisk model. Dette sammenholdt med, at realoptionsmodellen 

ikke er velkendt og ikke på nuværende tidspunkt anvendes i branchen, vil det kræve en uddannelse af 

analytikerne i denne model inden den vil kunne finde bred anvendelse. Desuden betyder det faktum, at 

modellen skal tilrettes hvert enkelt projekt, at realoptionsmetoden vil tage tid fra aktieanalytikernes andre 

arbejdsopgaver såsom informationsindsamling, som er den opgave der får højest prioritet. Dette betyder, 

at realoptionsmodellen heller ikke vil leve op til kravet om lavt tidsforbrug under brugervenlighed. 

I forhold til det kosmetiske krav om et forståeligt værdiestimat, vil realoptionsmetoden have udfordringer 

med at leve op til kravet. Modellen er ikke er alment kendt, derfor kan der opstå tilfælde hvor analytikeren 

vil løbe ind i et øget tidsforbrug til kommunikation af modellens resultater, idet metoden er svært 

tilgængelig for udenforstående.    

I forhold til analytikernes forskellige arbejdsopgaver, og prioritering af tid til disse, konkluderes det derfor, 

at en anvendelse af realoptionsmetoden til aktieanalyse i medicinalbranchen, er for besværlig og 

tidskrævende i forhold til de kosmetiske krav. Samtidig vil modellen trods sin præcision i kvantificering af 

fleksibilitet, blive forkastet på baggrund af usikkerheden i modellens forudsætninger og dens følsomhed 

overfor variable, der er svære at estimere korrekt. Derfor bør det vurderes hvorvidt den ekstra værdi 

realoptionsmetoden muligvis vil tilføre ved korrekt anvendelse, kan opvejes af den tid den tager fra andre 

opgaver. 

Hypotese 1: Accepteres 
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Hypotese 2: Forkastes i forhold til medicinalbranchen. Det har dog vist sig, at realoptionsmodellen langt fra 

er generisk, derfor kan det ikke afvises at den vil have en berettigelse i andre brancher. 
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10. Perspektivering 

Konklusionen i denne afhandling var, at anvendelsen af realoptioner i visse tilfælde kunne tilføre værdi til 

værdiansættelsen af virksomheder. Dog var anvendelsen af realoptioner ikke fuldstændig problemfri og 

arbejdet med denne afhandling har klarlagt problemstillinger, der bør undersøges. 

Et af kritik punkterne for anvendelsen af realoptionerne, har været det ekstra tidsforbrug modelleringen 

kræver. Det har ikke været opgavens formål, at kortlægge det konkrete tidsforbrug. Dog kan der foretages  

en undersøgelse af den ekstra præcision realoptionerne kan tilføre værdiansættelsen, kontra den præcision 

analytikerens vil få ved at udnytte tiden på sine øvrige opgaver. I denne forbindelse kan det undersøges, 

om det er muligt at lave software programmer, der ikke er for tidkrævende at bruge, og har tilstrækkelig 

med fleksibilitet, til at kunne modellere de konkrete forhold ved hvert projekt. 

Dernæst kan det undersøges, om værdien af fleksibiliteten reelt giver anledning til ændring af 

aktieanalytikerens anbefaling. Anbefalingen er opdelt i tre kategorier Køb, Salg og Hold. Viser det sig at 

realoptionsanalysen i praksis sjældent vil ændre på denne anbefaling, er det måske bedre at prioritere 

tiden andre steder end på realoptionsanalysen. 

Afhandlingen har fokuseret på  anvendelsen af realoptioner i medicinalbranchen, og den er afgrænset fra at 

se på andre brancher. En fuldkommen analyse af realoptionernes generelle anvendelse, vil kræve en 

analyse af hver enkelt branche. Analysen skal afklare om der er forhold i andre brancher, der påvirker 

anvendelsesmulighederne for realoptionerne både positivt og negativt. 

I medicinalbranchen viste det sig, at der var forhold ved overgangene mellem hver fase, der gjorde at 

optionerne har tendens til at bevæge sig deep-in-the-money. Hvor ubredt denne tendens er og hvor stor 

effekten er generelt, kan undersøges ved at analysere forholdet mellem E/S, på et overordnet plan. Det bør 

undersøges hvordan projekterne der bliver oplyst i medicinalvirksomhedernes pipeline opfører sig. 

I analysen blev der brugt en sammensat option. En fuldkommen analyse af realoptionernes anvendelse vil 

også kræve en gennemgang af andre optioner og deres indbyrdes påvirkning. Denne afhandling har ikke 

beskæftiget sig med denne problemstilling og det er ikke utænkeligt at der her findes forhold der 

komplicerer realoptionernes anvendelse yderligere.   
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