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Abstract 

 

The exposure the fluctuations in different currencies have on a company’s cash flow has been 

acknowledged in papers like Jorion 1990 and Adler & Dumas 1984. This thesis tests if this 

holds true for currency exposure as well as the interest rate risk provided by the 10 years- 

and 3 months US T-bill. This is tested on both the companies’ cash flow and their stock prices.  

The companies chosen are all listed on the Danish OMXCCAPGI index less financial companies 

and companies, which did not have complete data available due to measurement difficulties. 

Time series were all extracted from 1984-2012, excluding the companies’ cash flows, which 

were sampled from 2003-2012. Two sub-periods were created from 1984-2001 and 2002-

2012 to try to establish whether the introduction of the Euro had an impact on the 

regressions or not. Furthermore two groups of companies were also generated to test for a 

significant difference between hedging and non- or partial hedging companies. In the data 

manipulation and further analysis the fundamental regressions of the Fama & MacBeth 1973 

scientific paper was used. In extension to the regression analysis there were calculated 

adjusted t-tests due to autocorrelation fund in connecting time series analysis - in this case 

the stock prices. The adjustment was composed as in Fama & French 2002. All results were 

tested at a 1%, 5% and a 10% confidence interval to establish results with the most validity.  

The findings of the thesis’ regressions and the subsequent analysis were inconclusive. In the 

analysis of the regressions between the stock prices and the exchange rates there were in fact 

significant findings before an adjustment of autocorrelation found in stock prices at a level of 

α=5%. In the case of the regression between interest rates and stock prices the t-test once 

more came to a significant result at a level of α=5%, though the adjusted t-test came to an 

insignificant conclusion for all the tested confidence intervals.  In the sub periods 

dissimilarity was found from the period before to the period after the introduction of the 

Euro but the results were insignificant. As for the hedging and non- or partial hedging groups 

there was no significant difference between the groups, which could imply that the heading 

may do less of a difference than is thought. These results were yet again insignificant on all 

confidence intervals tested.  

There are no evident findings in the thesis that would suggest that the volatility of the U.S T-

bill rates and the exchange rates chosen has any significant effect on the Danish companies 

listed on the OMXCCAPGI, likewise concerning the companies’ stock prices and their 

quarterly cash flow. Nor did the introduction of the Euro have significant impact towards the 

fluctuations of these companies’ variables.  
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1.1 Indledning 

 

I løbet af de sidste årtier har verden oplevet en voldsom stigning i verdens- og samhandlen 

mellem virksomheder, og handel på tværs af landegrænser er stadigt tiltagende. 

Problematikken med hensyn til virksomhedernes risikoeksponering ligger, således, ikke 

indenfor hjemlandets grænser, hvor der må formodes prishomogenitet, men derimod ved 

handel, hvor forskellige valuta benyttes, og hvor der imidlertid må forventes 

prisheterogenitet. 

 

Traditionel teori og praktisk anvendelse, der behandler værdiansættelse af en virksomhed, 

anvender i høj grad estimering af et netop risikofyldt, fremtidigt cash flow for den 

pågældende virksomhed. Cash flowet er en interessant indgangsvinkel til mindskning af 

risiko for virksomheder, der handler på andre markeder end det nationale.  

Globale virksomheder, der handler på adskillige markeder vil i højere grad være eksponeret 

mod udsving i de i opgaven behandlede variabler; valutakurser og renter. Disse to variabler 

kan have indflydelse på virksomhedens cash flow og således også virksomhedens aktiekurs. 

 

Den eventuelle sammenhæng mellem virksomhedens aktiekurs og cash flow i forhold til 

udsving i valutakurser og renter gør det interessant at undersøge, hvorvidt dette også kan 

kvantificeres i praksis og konstateres empirisk med statistisk signifikans. 

 

Udsving i eksogene variabler kan fra virksomhedens side forsøges minimeret ved at foretage 

hedging gennem køb og salg af finansielle instrumenter. Dette kan for virksomheden vise sig 

profitabelt, hvis markedssituationen viser sig at være særlig volatil. Det er dog vigtigt for 

virksomheden i denne situation, at vide hvor stor eksponeringen kan være. 

 

I denne opgave vil der være en gennemgang af de fundamentale teorier vedrørende for de 

centrale begreber under international handel. Den teoretiske del af opgaven vil således danne 

baggrund for forståelsen af opgavens analytiske del.  

Opgavens analyse vil undersøge, hvorvidt det er muligt at måle korrelationen mellem 

børsnoterede virksomheders cash flow og aktiekurser i forhold til valutakurser og renter. Det 

vil endvidere blive testet hvorvidt denne sammenhæng kan konstateres med statistisk 

signifikans. Udover at måle, hvorvidt der kan konstateres en sammenhæng med statistisk 

signifikans, så vil det også blive testet om der kan måles en forskel på sammenhængen 
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mellem virksomheder, der aktivt benytter en hedging politik til at styre deres eksponering 

mod finansielle risici, og virksomheder, der ikke benytter hedging. 

 

1.2. Struktur 

 

Strukturen i opgaven vil følge en opbygning, hvor der først vil være en generel gennemgang 

af den anvendte metode i analysen. Derefter følger et afsnit vedrørende fundamentale teorier 

omkring værdiansættelse af virksomheder, og der argumenteres for at det netop er 

interessant at se på de to parametre ”aktiekurser” og ”cash flow”, der er udvalgt som de to 

interessante variable, at kigge på. 

 

Følgende vil der blive gennemgået teori for de centrale begreber under international handel, 

herunder hvordan valutakurser teoretisk fastsættes, såvel historisk som nutidigt, samt hvilke 

faktorer, der bør påvirke valutakurser med den opbygning, der er i dag på valutamarkedet. 

 

Den teoretiske del af opgaven vil således danne baggrund for læserens forståelse af opgavens 

analytiske del, hvor den generelle metode vil blive tilpasset og specificeret for hver 

analysedel. Den analytiske del vil blive inddelt i underafsnit, således at analyse af aktiekurser 

behandles separat fra analyse af cash flow. Under hvert afsnit vil der være to underafsnit, 

hvor henholdsvis valutakurser endvidere renter vil blive analyseret i forhold til opgavens 

problemstilling. 

 

Efter at have testet hvorvidt der kan måles en signifikant sammenhæng på et generelt niveau, 

vil der blive foretaget to opdelinger, der testes videre på. Den ene opdeling vil analysere 

virksomheder, der aktivt hedger deres risikoeksponering sammenlignet med virksomheder, 

der ikke benytter aktiv hedging. Den anden opdeling vil undersøge og analysere om det er 

muligt, at se en forskel i udvalgte tidsperioder, der er udvalgt på baggrund af afsnittet om den 

historiske monetære opbygning. 

 

Opgavens opbygning kan grafisk illustreres som i følgende figur. 
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Figur 1.1. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er opgavens formål, at analysere, hvorvidt det er muligt at måle en signifikant korrelation 

mellem børsnoterede virksomheders cash flow og aktiekurser i forhold til valutakurser og 

renter, samt om der kan måles en forskel i dette for virksomheder, der benytter hedging og 

virksomheder, der ikke benytter hedging. Dette vil blive behandlet mere omfangsrigt i 

problemformuleringen. 

 

1.3. Motivation 

 

I vores valg af emne og overordnede problemer; om investorer bliver kompenseret for 

virksomhedernes hedging strategier - ligger en motivation for udfordring af den 

grundlæggende teori, om hvorledes hedging påvirker virksomhedernes aktiekurser og cash 

flow samt, hvorfor vi har valgt at se på korrelationerne mellem udviklingen i aktiekurser, 

valutakurser, cash flow og renter.  

Logisk vil der forventes, at større virksomhederne vil hedge mod udsving i kurser og renter 

og se, at deres resultat ikke nødvendigvis bliver påvirket.  
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Ved gennemlæsning af denne opgave, vil der blive svaret på spørgsmål, omkring volatilitet på 

virksomheders aktiekurser og cash flow, hvem der befinder sig på det danske indeks OMX 

Copenhagen Cap_GI (OMXCCAPGI)1

                                                             
1 Tidligere Kaxcap 

, og dens sammenhæng mellem volatiliteten på hhv. 

valutakurser og renter. Der vil kunne observeres i opgavens tabeller og grafer, at det muligvis 

ikke altid er lige fordelagtigt at tro, at en virksomhed ikke er påvirket af udsving, blot fordi de 

i deres årsrapport har proklameret, at der bliver appliceret diverse finansielle instrumenter 

til forsikring mod volatiliteten i eksempelvis valuta- og renteforandringer.  
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1.4. Problemformulering 

 

Den i indledningen præsenterede interesse for emnet leder til et problemfelt, der ønskes 

konkretiseret ved specifikke spørgsmål, der vil danne rammen om opgavens analytiske del. 

Følgende nedenstående spørgsmål danner således rammen om opgaven: 

  

Hovedspørgsmål: 

 

- ”Hvordan influerer valutakurser og renter på værdien af danske børsnoterede 

selskaber?” 

 

Hovedspørgsmålet stilles for at undersøge om, der kan ses en sammenhæng mellem 

faktorerne i givne tidsperioder. Følgende underspørgsmål søger at give svar på 

hovedspørgsmålet ved at undersøge forskellige underemner: 

 

Underspørgsmål: 

 

- ”Hvordan bestemmes valutakurser?” 

 

- ”I hvor høj grad kan der konstateres sammenhænge mellem bevægelser i 

valutakurser og renter relativt til virksomheders aktiekurs og cash flow?”  

 

- ”Kan der måles en forskel i sammenhængen mellem valutakurser, renter, aktiekurser 

og cash flow i forskellige historiske perioder?” 

 

- ”Kan der måles en forskel i sammenhængen mellem valutakurser og aktiekurser, for 

børsnoterede virksomheder, der bruger hedging, og virksomheder, der ikke bruger 

hedging?” 

 

- ”Hvordan kan virksomheder mindske valutakurser og renters udsvings indflydelse på 

cash flow og aktiekurser ved brug af derivater?” 

 

Ved besvarelse af underspørgsmålene søges, at give en teoretisk forståelse såvel som en 

analytisk besvarelse af hovedspørgsmålet. 
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Foruden en direkte undersøgelse af hovedspørgsmålet lægges der også op til en undersøgelse 

af forskellen mellem virksomheder, der bruger finansielle instrumenter til at minimere sine 

finansielle risici, og virksomheder, der ikke benytter finansielle instrumenter. 

Underspørgsmålet kan således ses et afledt spørgsmål, der dog synes interessant at 

undersøge i forbindelse med en undersøgelse af de finansielle risikofaktorers indflydelse på 

virksomheders værdi. 

 

1.5. Afgrænsning 

 

Data for aktiekurser er indhentet via Datastream, der er udbudt af Thomson Reuters. Fra 

Thomson Reuters er der også indhentet data fra de inkluderede virksomheders individuelle 

operating cash flow specificeret i deres årsrapporter via ONEbanker. 

  

Opgavens analyse af cash flows strækker sig over 10 år primært for at sikre, at det 

inkluderede data kan give et repræsentativt indblik i, hvordan eksponeringerne overfor 

valuta samt renter har ændret sig over tid, navnlig under forudsætning af en stærkt faldende 

rente de seneste 5 år. Data skal samtidig være fyldestgørende for at kunne gøre rede for 

opgavens problemstilling. 

 

Data for virksomhederne er kun børsnoterede virksomheder noteret på OMXCCAPGI. Der er 

derudover ekskluderet finansielle virksomheder, da det for disse virksomheder som regel 

gælder, at de er matchfunded2

Der bliver således i opgaven ikke undersøgt hvorvidt sammenhængene kan finde sted for 

virksomheder i andre lande end Danmark. 

. Endvidere er der udeladt virksomheder, der ikke kan findes 

tilstrækkeligt med data for.  Det vil sige, at der er udeladt virksomheder, hvis cash flow er 

manglende i visse årrækker samt virksomheder, der har været børsnoteret i færre end 10 år. 

 

I opgaven er der alene fokuseret på danske kroner som hjemmevaluta. Endvidere tages der 

udgangspunkt i seks hovedvalutaer. Tre større valutaer, der i opgaven defineres som: Dollar, 

Britiske Pund og Japanske Yen samt tre valutaer, der medtages pga. Danmarks samhandel 

                                                             
2 Matchfunding tager udgangspunkt i idéen omkring; matcher cash flowets varighed på et lån, kilden 

lånet er givet til, vil der ikke eksistere en eksponering overfor dette.  
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med landende, der i opgaven defineres som: Norske- og svenske kroner samt 

Euroen(Udenrigsministeriet 2012). 

 

Der er fokuseret på renterne for U.S. Treasury bills, da denne udgør en brugbar proxy for en 

rentestrukturen. Proxyen er lavet på baggrund af data for de 10 årige- og 3 måneders U.S. T-

bills. Dermed bruges en rente, der ikke har direkte indflydelse på danske virksomheders 

låntagning, men i kraft af den store sammenhæng mellem verdens finansielle markeder anses 

U.S. Treasury bills for at være en god proxy for rentestrukturen i den undersøgte periode. 

 

I opgaven forudsættes også efficiente markeder i semi-stærk form for såvel renter, 

valutakurser samt aktiekurser, og dermed forudsættes også, at det ikke er muligt for en 

investor at foretage arbitrage, og at alle kurser på ethvert tidspunkt afspejler den sande 

værdi af aktivet, og ligeledes afspejler, at alle investorer har fuld information og adgang til 

information offentliggjort af virksomhederne. 

 

Opgaven baserer sig udelukkende på kvantitativ, empirisk analyse, og inddrager således ikke 

kvalitative undersøgelser i argumentationen vedrørende opgavens problemstilling. Fordelen 

ved dette er, at der opnås en forholdsvis høj grad af objektivitet i specialet, så længe kilden, 

hvor data stammer fra, anses for at være valid.  

 

I opgavens afsnit 4. ”Hedging”. vil der kun blive bearbejdet og forklaret, omkring teorien og 

de bagvedliggende finansielle instrumenter for en ”plain vanilla” option, da andre eksotiske 

optioner ville komplicere forklaringen af de fundamentale teorier for hedging.  

 

1.6. Kildekritik 

 

Igennem hele denne opgave er der regnet med data fra Datastream, hvori data er tilføjet fra 

bl.a. Reuters og Bloomberg. Vi finder derfor vores grunddata valid, da vi antager, at disse 

kilder har et højt niveau af troværdighed, og ikke ser nogen anledning til at skulle tvivle på 

objektiviteten og validiteten af de indhentede data.  Det indhentede data er aktiekurser for 

hele OMXCCAPGI, hvoraf der bruges 124 virksomheder3

                                                             
3 Finansielle virksomheder og virksomheder, hvor der ikke kunne indhentes nok brugbart data, er 

taget ud af vores datasæt.  

, operationelt cash flow fra de 
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anvendte virksomheder samt amerikanske t-bills renter for hhv. 10 år og 3 måneder, hvor 

der mellem disse er lavet et spread som proxy for renteudviklingen mellem disse. Slutteligt er 

der indhentet valutakurser ind i forhold til danske kroner for hhv. Dollar, Yen, britiske pund, 

svenske kroner samt norske kroner. Alt data er hentet fra årene 1.januar 1987 frem til 1. 

januar 2012, for at få en længere datastrøm at analysere på. Data, der bruges i analysen er alt 

sammen daglig data. Dette er valgt, for at få flest mulig referencepunkter i vores grunddata og 

til udregning af vores regressioner.  

 

Den teoretiske litteratur, både bøger, artikler, internetsider etc., der bruges gennemgående i 

opgaven til underbygning af argumenter samt opbygning af diverse formler i regressions 

øjemed, er alle taget fra troværdige kilder som velrenommerede forskere og førende 

tidsskrifter samt anerkendte internet sider, hvorfor de teoretiske kilder også anses for at 

være valide. 

  

I opgaven er der regnet med et bevægende antal handelsdage, hvilket betyder, at der ved 

hjælp af funktionen ”Count” i Microsoft Excel, er taget højde for antallet af handelsdage i 

hvert år og derved er kommet frem til et udfaldsrum, der indeholder fra 260 til 263 

handelsdage. Vi mener, at dette er med til at validere vores analyse og datamanipulation, da 

tallet ændrer sig over tid og ikke holdes statisk som i diverse teoretiske analyser af 

markedsbevægelser.  

 

Der kan, som altid, diskuteres hvorvidt U.S. Treasury Bills kan anses for at være risikofrie, da 

der med nedgraderingen i sommeren 2012 af den amerikanske statsgæld må antages at være 

en vis kreditrisiko på amerikanske treasury bills. Da opgavens tests baserer sig på historiske 

data anses U.S. Treasury bills dog som et validt mål for en rente uden væsentlig kreditrisiko, 

der kan forstyrre undersøgelsen. 

 

 Litteraturen og metoder er teoretisk funderede, hvorimod data i opgaven er empirisk 

indsamlet. Der vil derfor også blive lavet antagelser i løbet af vores analyse, som bliver 

eksplicit nævnt i metoden, der forklarer vores fremkomst af resultater. 
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1.7. Metode 

 

I dette afsnit er metoderne, der benyttes i specialet, beskrevet dybdegående, således, det efter 

gennemlæsning af dette afsnit fremstår klart, hvilke der ligger til grund for analysen. I 

gennemgangen af metoden vil forudsætningerne for den enkelte metode blive gennemgået, 

såfremt det er skønnet relevant at udvise forståelse for det pågældende emne eller emnet har 

ledt til overvejelser, ændringer eller komplikationer i forbindelse med analysen. 

 

I opgavens afsnit 2 benyttes en eksplorativ fremgangsmåde, hvor der skaffes information om 

valutakursers dannelse og udvikling, samt hvordan værdien af virksomheder måles mv. På 

baggrund af denne informationsindhentning benyttes den induktive/deduktive metode til at 

opstille hypoteser, der efterfølgende skal testes. 

I opgaven bliver den induktive metode brugt til at drage en slutning omkring sammenhænge 

mellem de forskellige variabler. Den induktive metode drager en konklusion ud fra 

stikprøven, som er vores datasæt og forsøger dermed at drage en konklusion, om det 

generelle på baggrund af det specifikke. Der opsættes i opgaven derfor præmisser og 

antagelser for at kunne drage en logisk slutning, omkring sammenhænge i de forskellige 

regressioner, der indgår i opgaven. Dette gør sig gældende i opgavens afsnit 3., hvor der 

empirisk testes for sammenhængen mellem variablerne i stikprøver. 

I analysen er der også brugt den deduktive metode, da der ved hjælp af de opnåede resultater 

søges forklaringer omkring, hvorfor de opnåede resultater bliver som udregnet, hvilket gør 

sig gældende i opgavens afsnit 4., hvori der beskæftiges med hedging. 

 

1.7.1. Afkast 

 

I opgaven indgår flere forskellige variable data, da opgaven behandler data for valuta, renter, 

cash flow og aktiekurser. For at benytte en homogen metode til måling af sammenhæng 

mellem faktorerne på tværs af alle virksomheder, vil de fire kategorier af data blive omregnet 

fra absolutte tal til relative termer. 

 

Valuta er omregnet til et valuta afkast, målt som det absolutte afkast mellem to handelsdage. 

Til udregning af dette afkast er der benyttet kontinuer tilskrivning, således, at formlen for det 

procentvise afkast kan opgøres som: 
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𝑅(𝑋𝑡0) =  ln
𝑋𝑡0
𝑋𝑡−1

 

 

Hvor X angiver valutakursen for den pågældende valuta, der undersøges, og målet for 

afkastet samtidig er udtrykt ved R. 

 

For renterne gælder det, at afkastet er omregnet fra effektiv yield to maturity4

 

 til kurser. 

Dette gøres fordi der arbejdes med effektiv yield to maturity på amerikanske nul kupon 

obligationer med forskelligt udløb. Da obligationerne har forskelligt udløb, vil de ligeledes 

have forskellig varighed, og en parallel ændring af rentekurven vil derfor have større 

kurseffekt på en 10-årig obligation end kurseffekten vil være ved en 1-årig obligation. 

Da der, som tidligere skrevet, ønskes at måle i relative termer, vil det derfor være misvisende, 

at en given absolut ændring i renten vil give samme relative ændring i den 10-årige og den 1-

årige rente, hvis ikke disse bliver omregnet til kurser, der også inddrager tidsværdien af 

penge. De effektive renter omregnes til kurser ved almindelig tilbagediskontering med den 

effektive rente, da der er tale om nulkupon obligationer. 

Det procentvise afkast fra dag til dag er beregnet på samme måde, som den tidligere 

opstillede formel for afkastet på valuta med antagelsen, om kontinuert tilskrivning af afkast. 

Dermed skabes en konsistent målbar variabel, der kan sammenlignes med de øvrige 

resultater, der findes i opgaven. 

 

For variablen cash flow, eksisterer ingen offentlig database med en brugbar daglig data og 

mange virksomheder opgiver kun kvartalsvise cash flow. Da formålet med udregningen er at 

undersøge virksomhedernes evne til at generere cash flow, givet udsving i en uafhængig 

variabel, har det således været nødvendigt at omregne disse cash flow til relative termer for 

alle virksomheder med kvartalsvis frekvens. 

 

Når der tages udgangspunkt i den naturlige logaritme for afkastet i såvel den afhængige som 

den uafhængige variabel kan det fremkomne forhold mellem de to variabler refereres til som 

elasticiteten. Det medfører, at i en regressionssammenhæng kan elasticiteten opfattes som 

den procentvise ændring i den afhængige variabel, når den uafhængige variabel øges med én 

procent. 

                                                             
4 Effektiv rente 
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1.7.2. Regressioner 

 

Til brug ved analyse af datamaterialet benyttes regressionsligninger for at teste 

sammenhænge mellem den afhængige og de uafhængige variable. I specialet benyttes Fama & 

MacBeth regressioner til at undersøge og fastlægge koefficienterne i regressionsligningerne. 

 

Da datamaterialet i specialet består af data for flere virksomheder i en tidsserie - panel data - 

er Fama & MacBeth metoden blevet vurderet som den bedste metode til estimering af 

koefficienterne. For hvert år i analysen benyttes Ordinary Least Squares(OLS)5

De enkelte regressionsligninger til brug i analysen vil ikke blive gennemgået i dette afsnit, 

men derimod i analyse afsnittene, da det er antaget mere læsevenligt. 

 method, til at 

fastlægge beta værdierne for hver variabel i regressionsligningen, for hver enkelt 

virksomhed. På baggrund af disse årlige koefficienter for hver virksomhed findes en 

gennemsnitlig beta koefficient for hvert år, hvor disse årlige beta koefficienter derefter 

benyttes til at konstruere en endelig regressionsligning. 

 

For at OLS metoden skal kunne bruges til nøjagtig estimering af regressions koefficienterne 

er det dog vigtigt, at følgende forudsætninger er opfyldt: 

 

• Ingen multikollinearitet 

• Residualerne er homoskedastisk fordelt 

• Residualerne har ingen seriel korrelation 

 

Multikollinearitet opstår i regressioner med to eller flere forklarende variabler, hvor disse 

forklarende variabler har et lineært forhold til hinanden. I forhold til OLS regressionen 

betyder dette, at ingen af de forklarende variabler må have et lineært forhold, hvilket 

udtrykkes ved ligningen: 

 

λ1𝑋1 + λ2𝑋2 +  … + λ𝑘𝑋𝑘 = 0 

 

Hvor λ er konstanter, og alle λ må ikke have værdien 0 på samme tid. X angiver de 

forklarende variabler(Gujarati, Basic Econometrics, s. 342). I empiriske undersøgelser er det 

dog stort set umuligt, at finde et data sæt, hvor der ikke eksisterer nogen form for 
                                                             
5 Mindste kvadraters metode 
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multikollinearitet, så i det perspektiv accepteres et vist niveau af multikollinearitet(Gujarati, 

Basic Econometrics, s. 341). Multikollinearitet i data kan påvirke regressionens resultater på 

to måder. 

 

Først og fremmest kan multikollinearitet lede til overestimering af standard fejl, hvilket kan 

lede til dragelsen af en forkert konklusion, om hvorvidt regressionen er statistisk signifikant 

eller ej. Den anden indflydelse det kan have på konklusionen er en såkaldt ”overfitting”, hvor 

R2 vil blive meget høj på trods af en lavere t-værdi(Gujarati, Basic Econometrics, s. 350).  

 

At residualerne i regressionen skal være homoskedastisk fordelt er ensbetydende med at der 

skal være konstant varians i residual leddet. Altså skal forskellen mellem den estimerede 

værdi og den faktiske værdi være konstant i hele regressionsperioden. Denne forudsætning 

er ligeledes svær at opnå i praksis, og forskellen mellem den estimerede værdi og den 

faktiske værdi i de regressioner, der bliver foretaget i opgaven, må antages, at følge et 

heteroskedastisk mønster, da der er med høj frekvente tidsserier at gøre. Den 

heteroskedastiske sammenhæng kan beskrives ved følgende ligning: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖  |𝑿) =  𝜎𝑖2,      𝑖 = 1, … ,𝑛 

 

Hvor det netop ses, at variansen ikke er konstant over tid. Dette forhold gør, at resultaterne i 

opgaven vil være svækket, da heteroskedastisitet vil forårsage, at varians estimaterne vil 

være biased ved enten højere eller lavere værdier end populationsgennemsnittet og, således, 

forstyrre den estimerede standard afvigelse for populationen. Det skal dog i den 

sammenhæng nævnes, at det er blevet vist, at heteroskedastisitet ikke nødvendigvis behøver 

at have afgørende indflydelse på analysens resultater ved brug af OLS regressioner: 

 

”If the heteroscedasticity is not correlated with the variables in the model, then at least in large 

samples, the ordinary least squares estimator computations, although not the optimal way to 

use the data, will not be misleading.”(Greene, Econometric Analysis, 2012 s. 312) 

 

Samtidig vurderes det, at daglige data er nødvendigt for at have nok observationer i opgavens 

sample til at kunne konkludere på populationsniveau.  

Det sidste led om seriel korrelation også kaldet autokorrelation, skal der i undersøgelsen 

justeres for, da der i opgaven arbejdes med data over en tidsserie. 
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Autokorrelation vil blive gennemgået mere dybdegående i det følgende afsnit i opgaven, hvor 

det også vil blive nærmere beskrevet, hvordan der i opgaven er testet og korrigeret for 

autokorrelation. 

 

På baggrund af de nævnte forudsætninger for modellen og ved at benytte OLS og Fama & 

MacBeth metoden mener vi, at vi opnår en model, der er robust nok til at kunne teste de 

problemstillinger, der er fremsat i problemformuleringen ved brug af det fremsatte datasæt. 

 

1.7.3. Autokorrelation  

 

I dette afsnit af opgaven vil der blive taget hånd, om et vigtigt emne i forhold til vores 

empiriske data ved aktieafkast over en tidsserie, serie korrelationen, senere benævnt 

autokorrelation, samt reguleringen af denne i analyserne der efterfølgerne bliver fremstillet.  

 

Alene ved brugen af t-tests og regressioner bliver der ikke taget højde for den auto 

korrelation, der måtte forekomme under en tidsserie analyse af aktieafkast og der vil derfor 

skabes forstyrrelser i den egentlige korrelation mellem vores data. Slutteligt vil dette føre til 

en forkert draget sammenhæng mellem dataserierne. På baggrund af dette mener vi, at 

autokorrelationen er strengt vigtig i analysen og kan ikke undlades at justeres for.  

 

Der vil blive gennemgået den metode, hvorpå der reguleres for autokorrelation ved brugen af 

Fama & French 2002, der endvidere tager udgangspunkt i ligningen omhandlende ”Expected 

Returns” under afsnittet ”Testing Implications” i Fama & MacBeth 1973. I dette afsnit vil blive 

gennemgået den teoretiske baggrund samt vores empiriske data, der er brugt til at regulere 

for autokorrelationen ud fra netop denne artikel. 

 

1.7.3.1. Definition af autokorrelation  

 

Autokorrelation er per definition: 

 

”… the situation in which successive disturbances are related to each other rather than 

independent of each other. The circumstance surrounding time-series regression models make 

this a plausible occurrence in many cases”(Mirer, Economic statistics and econometrics, 1983). 
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Positiv autokorrelation i afkastene vil forekomme ved, at afkast med samme fortegn, positiv 

eller negativ, observeres i en sammenhængende tidsserie. Negativ autokorrelation 

fremkommer ved modsatrettede fortegn i en lignede tidsserie.   

Efter at have etableret, at der findes autokorrelation i udvalgte dataserier, kan det således 

ses, hvor godt tidligere afkast vil afspejle de fremtidige. Eksempelvis kunne der være 

observeret en høj positiv autokorrelation for et givet aktivs afkast. Dette afkast er observeret 

som havende en stigende tendens over en tidsrække og der må derfor antages, at de 

kommende afkast vil have en vis form for matchende profil med de historiske – derved vil der 

med stor sandsynlighed opleves stigning i dette aktivs afkast.  

 

1.7.3.2. Grunde til autokorrelation 

 

Det nævnes senere hen i vores analyse, at autokorrelation opstår, når covariansen af de 

specifikke fejlled(εt) ikke er 0. altså: 

(𝜀𝑡𝜀𝑡−1) ≠ 0 

  

Der eksisterer 4 specifikke grunde for, at autokorrelationen opstår i en tidsserie(Asteriou & 

Hall, Applied Econometrics 2011). 

  

• Træghed i data tidsserier 

Grunden til at denne fejl opstår, er, at der forekommer en vis from for modstand af en 

forandring i en specifik dataserie over tid. Der vil opstå en forhindring i forandringen i data, 

hvis denne har ligget i et specifikt leje eller niveau over længere tid. Det vil altså sige, at en 

dataserie vil bruge længere tid til at tilpasse sig en eventuel ændring i data, ved et akut skift i 

forudsætningerne for datas bestemmelse. Data størrelser såsom; BNP, Produktion og 

beskæftigelse, er længere tid om at ændre sig og på den baggrund kan der være afhængighed 

mellem to observationer, der ligger tæt på hinanden, da de således, ikke har nået at ændre 

sig. Dette er netop det, der observeres ved konjunkturcyklusser. 

  

• Modelspecifikke fejl eller specifikationsfejl 

Fejlen kan opstå ved brugen af en forkert funktionel formel, hvorfor der derfor vil opstå 

autokorrelation. En anden årsag kunne være, at der udelades variable af funktionen. 
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Indeholder fejlledet alligevel de udeladte variable korreleret over tiden i datasættet, vil det 

specifikke fejlled også være korreleret over tid. 

   

• Cobweb fænomen 

Dette fænomen hentyder til spindelvævsmodellen, hvor udbuddet bestemmes af prisen, der 

blev sat i forrige periode. Der er altså en form for lag eller forsinkelse i information, hvor 

priserne derfor bliver lagget over en tidsserie og kan være med til at skabe autokorrelation i 

datasættet. 

 

𝑄 = 𝛽1 + 𝛽2𝑃𝑡−1 + 𝜀𝑡 

 

Skal en produktion eksempelvis planlægges længere tid i forvejen, vil prisen kunne være 

mindre i den kommende periode og der vil derfor produceres mindre i denne kommende 

periode sammenlignet med forrige. Dette fører til en autokorrelation i fejlleddet, da der så 

skiftevis bliver under- og overproduceret af virksomhederne. 

 

• Data manipulation  

Datamanipulationen kunne bestå af manglende eller decideret manipuleret data. 

Eksempelvis kan udelades punkter og virksomheder i en analyse, som menes, at tilføje for 

meget støj og derfor umuliggøre en gennemførsel med et pålideligt udfald. Eller punkter for 

kvartalsdata kan summeres af de tre foregående måneder, hvorfor der opstår mindre 

variation eller volatilitet i data, da gennemsnitsdata har lavere volatilitet end enkelt data. 

 

1.7.4. Fama & French 

 

Den teoretiske baggrund, som ligger til grund for Fama & French er Fama & MacBeth(1973) 

“two-parameter” portefølje ligningen, der tager udgangspunkt i Tobin(1958), 

Markowitz(1959) og Fama(1965), hvor der antages et perfekt kapitalmarked, risikoaverse 

investorer samt, at investorer er pristagere. Disse antagelser gør det muligt at sige noget, 

omkring den ”optimale portefølje”. Den optimale portefølje går ud fra, at man ikke kan opnå et 

højere afkast med en lavere volatilitet end denne specifikke portefølje. 
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 For at finde den porteføljens vægte, tages der udgangspunkt i Lagrange metoden, der er givet 

ved ligningen nedenfor: 

 

𝐸�𝑅�𝑖� − 𝐸�𝑅�𝑚� = 𝑆𝑚 �
∑ 𝑥𝑖𝑚𝜕𝑖𝑚𝑁
𝑡=1
𝜕(𝑅�𝑚) − 𝜕�𝑅�𝑚�� (1) 

 

Hvor: 

 

S = raten hvormed 𝐸�𝑅�𝑝� ændres, relativt til ændringen i 𝜕�𝑅�𝑝�. 

 

Denne ligning bruges som udgangspunkt for de nedenfor skrevne ligninger, der refererer til 

de implikationer, der kan testes på og som forekommer ved udregning af det forventede 

afkast.  

 

Ligningerne er en omskrivning af Lagrange ligningen(1) ovenfor: 

 

𝐸�𝑅�𝑖� = �𝐸�𝑅�𝑚� − 𝑆𝑚𝜕�𝑅�𝑚�� + 𝑆𝑚𝜕�𝑅�𝑚�𝛽𝑖 (2) 

 

Hvor: 

 

𝛽𝑖 =
𝑐𝑜𝑣(𝑅�𝑖,𝑅�𝑚)
𝜕2�𝑅�𝑚�

, 

 

∑ 𝑥𝑖𝑚𝜕𝑖𝑚𝑁
𝑡=1

𝜕�𝑅�𝑚�
=
𝑐𝑜𝑣(𝑅�𝑖,𝑅�𝑚)/𝜕�𝑅�𝑚�

𝜕�𝑅�𝑚�
 

 

Skæringen i den først omskrevne ligning(2) er netop den, der tages udgangspunkt i Fama & 

French(2002), da den fremfører bevis omkring det forventede afkast ved ukorrelation med 

𝑅�𝑚 og derfor en β-netral portefølje – altså et aktiv, der ikke indeholder noget systematisk 

risiko.  

 

𝐸�𝑅�0� = 𝐸�𝑅�𝑚� − 𝑆𝑚𝜕�𝑅�𝑚� (3) 
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1.7.4.1. Fama & Frenchs justering for autokorrelation 

 

Der tages i denne artikel, som tidligere påpeget, udgangspunkt i den ovenstående ligning(3) 

fra Fama & MacBeth(1973), da der bruges de gennemsnitlige årlige afkast, som fremkommer 

ved indsættelsen af data i netop denne ligning. 

 

Fama & MacBeth argumenterer for, at brugen af ligningen giver en fordel i form af, at år til år 

variationerne i hældningen, som determinerer standard fejlen af de gennemsnitlig 

hældninger, tager højde for netop dette fejlled pga. korrelationen mellem residualerne på 

tværs af virksomhederne, der indgår som data i analysen. Derfor tages der samtidig højde for 

den heteroskedacitet, der måtte fremkomme, fordi standard afvigelserne er udregnet på 

baggrund af de gennemsnitlige hældninger i årene(Fama & French, 2002, s. 11). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Som Fama & French også påpeger i deres artikel, så bruger de en mindre formel metode, end 

de kunne have gjort, da de i data finder, at antallet af deres observationer er for få og derved 

upålidelig i forhold til den justeringsfaktor, der bliver udregnet. Tilsvarende uformel metode 

benyttes i denne opgaves analyse, og teorien vedrørende metoden af undersøgelsen er den 

samme, hvorfor den, som før skrevet, vises i generel form her og gennemgås mere detaljeret 

med tilhørende data senere i analyse afsnittet. 

 

For at finde ”first-order autoregression(ARI) with first order-autocorrelation” på de årlige 

gennemsnitlige hældninger, bruges den nedenstående ligning for en uendelig stor sample: 

 

𝜎2(∑ 𝑥𝑖𝑁
𝑡=1 ) = 𝑁𝜎2(𝑥) + 2𝜎2(𝑥)∑ ∑ 𝛼𝑗−𝑖𝑁

𝑗=𝑡+1
𝑁−1
𝑡=1  (4) 

 

For en tilsvarende undersøgelse med en tilstrækkelig stor N, kan denne varians estimeres 

som: 

  

𝜎2(∑ 𝑥𝑖𝑁
𝑡=1 ) ≅ 𝑁𝜎2(𝑥) + 2𝜎2(𝑥)𝑁 𝛼

𝛼−1
 (5) 

 

Hvor α defineres som autokorrelation i datasættet og er målt ved udarbejdelse af 

regressionen af �̂�𝑡 mod �̂�𝑡−1 , således, at koefficienten, der beskriver denne sammenhæng 
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nødvendigvis må være autokorrelationen mellem de estimerede beta værdier. I vores analyse 

defineres 𝛼
𝛼−1

 som autokorrelationsleddet. 

 

Dette autokorrelationsled er afgørende for, hvor stor justeringen af standard fejlen skal være 

og dermed, hvor stor en justering af t-værdien, der bliver foretaget, når der skal korrigeres 

for autokorrelation. 

 

Der tages udgangspunkt i ovenstående formel for summen af varianser(4) samt denne 

omskrives(5) for at finde den justeringsfaktor, der skal benyttes til at justere t-værdien med. 

Dette gøres, mens der samtidigt haves in mente, at Fama & French beregner, at der ved 

α = 0,75 kan summen af varianserne approksimativt beskrives ved:  

 

𝜎2 ��𝑥𝑖

𝑁

𝑡=1

� ≅ 7𝑁𝜎2(𝑥) 

 

og den tilhørende justeringsfaktor til t-værdien beregnes til at være 2,65 - kvadratroden af 7. 

 

1.7.4.2. Specialets justering for autokorrelation 

 

 

På baggrund af sammenhængen mellem ligningen for summen af varianser, og ligningen for 

approksimationen af denne, kan justeringsfaktoren ved et uendeligt antal observationer(n) 

omskrives til en generel formel, der virker til justering af t-værdien i alle tilfælde af 

tilstedeværelse af autokorrelation. Denne er i dette speciale opstillet nedenfor, og i opgaven 

udregnet ved følgende ligning: 

 

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = �𝑁𝜎
2(𝑥) +  2𝑁𝜎2(𝑥) 𝛼

𝛼 − 1
𝑁𝜎2(𝑥)  

 

Denne ligning vil give netop den faktor, som t-værdien skal justeres med som følge af 

autokorrelationens påvirkning af standard fejlen. Det skal dog i den forbindelse tages højde 

for, at denne faktor skal benyttes ved uendeligt antal observationer(n), hvilket gør, at der på 
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tilsvarende måde som ved Fama & French metoden, nedjusteres præcis denne faktor for at 

tage hensyn til det faktum, at der appliceres et endeligt antal n. 

 

Denne nedjustering eller opjustering af faktoren foretages kun så længe den er forskellig fra 

1. Dette skyldes sammenhængen mellem autokorrelation og justeringsfaktor, der er 

beskrevet ved nedenstående tabel. 

 
Tabel 1.1. 
 

Autokorrelation(α) Justeringsfaktor(π) 

α<0 1>π>0 

α=0 1 

α>0 π>1 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
I tabellen ses det, at justeringsfaktoren ikke kan antage en værdi lavere end 0, selv ikke ved 

negativ autokorrelation. Derfor fortages der en opjustering af justeringsfaktoren, såfremt den 

er mellem 0 og 1, da dette skyldes negativ autokorrelation og dermed en for lille standard fejl. 

Dette gøres for at ensarte metoden for justering af autokorrelation, da negativ 

autokorrelation ellers blot forstærker det fundne resultat. Nedjustering af justeringsfaktoren 

gøres ved at tage 90 % af den fundne justeringsfaktor og afrunde til én decimal, dog med den 

betingelse, at justeringsfaktoren ikke kan være mindre end 1 givet ved positiv 

autokorrelation.  

I den følgende tabel ses en oversigt for justeringsfaktoren ved positiv autokorrelation. 
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Tabel 1.2. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Det ses i tabellen, at der ved en autokorrelation på 0,75 fås ~2,65 i justeringsfaktor ved 

uendeligt n, mens der ved justeringen for et endeligt antal n ses en justeringsfaktor på 2,30. 

Fama & French runder i deres 2002 artikel kun ned til 2,50 i justeringsfaktor, hvilket gør, at 

der i denne opgave ikke justeres helt så kraftigt i t-værdien som ved Fama & French (2002). 

Det vurderes dog, at den justering, der benyttes i dette speciale er en tilstrækkelig justering 

givet antallet af observationer, der findes i analysen.

Autokorrelation n = ∞ n ≠ ∞

0 1,000 1,00
0,05 1,051 1,00
0,1 1,106 1,00

0,15 1,163 1,00
0,2 1,225 1,10

0,25 1,291 1,10
0,3 1,363 1,20

0,35 1,441 1,20
0,4 1,528 1,30

0,45 1,624 1,40
0,5 1,732 1,50

0,55 1,856 1,60
0,6 2,000 1,80

0,65 2,171 1,90
0,7 2,380 2,10

0,75 2,646 2,30
0,8 3,000 2,70

0,85 3,512 3,10
0,9 4,359 3,90

0,95 6,245 5,60
1 N/A N/A

Justeringsfaktor ved given autokorrelation
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2.  Teori 
 

I underafsnittene nedenfor, vil der blive gennemgået relevant teori for at skabe en forståelse 

for de empiriske dataanalyse, der vil blive behandlet i afsnit 3.1 og 3.2. I sammenhæng med 

metodeafsnittet 1.7. vil dette være med til at skabe en større helhed for læsers forståelse af 

diskussionen af resultaterne i analyseafsnittene. 

 

2.1 Værdiansættelse af virksomheder 

 

Dette afsnit inddrages som baggrund for den senere analyse af virksomheders cash flow, 

aktiekurser samt renter, da det er disse komponenter, der udgør grundlaget for en 

værdiansættelse. De to cash flow-baserede metoder DCF og EVA, der gennemgås senere i 

afsnittet, bliver netop baseret på det virksomhedsspecifikke cash flow og der bliver brugt 

markeds- og obligationsrenter til udregningen af det virksomhedsspecifikke afkastkrav - 

deres WACC. Aktiekurserne bruges samtidig til en approksimativ markedsvurdering af 

virksomhedsværdien. Der bliver i det tilfælde kun taget højde for, hvor meget en 

virksomheds aktie er værd og derefter multipliceret med udestående aktier.     

Værdiansættelse af virksomheder er en objektiv behandling af den regnskabsmæssige 

tilgængelig information i form af virksomheders årsrapporter og dertilhørende noter, samt 

en mere subjektiv vurdering af virksomhedens fremtid. Værdien af en virksomhed afhænger i 

særdeleshed af, hvem der køber er, hvornår virksomheden købes og til hvilket formål.  

 

Den objektive analyse af virksomhedernes regnskaber, beror sig på restriktioner fra bl.a. 

Årsregnskabsloven samt IFRS for børsnoterede virksomheder, for alle danske virksomheder. 

Gennem lovgivning har myndighederne, således, angivet en standard for regnskabsafgivelse, 

hvorved en korrekt vurdering af en virksomheds aktiver og historiske pengestrømme(cash 

flow) bør udformes. Det er kritisk for vurderingerne af virksomheders værdi, at 

regnskaberne analysen baseres på, er korrekte. Hvorfor rammerne inden for lovgivningen 

også kun tillader en vis form for manøvrefrihed ved aflæggelse af regnskaber. Det er især de 

børsnoterede virksomheder, som holdes under skarpt opsyn af IFRS, med hensyn til 

eventuelt ”kreativ bogføring” af regnskabstallene(Petersen & Plenborg, Financial statement 

analysis, 2012 s.354). De tilhørende noter til årsregnskabet hører også ind under denne 

lovgivning og er med til bl.a. at give et retvisende billede af årsregnskabet gennem notering 



 

25 | S i d e  
 

af, hvilke regnskabsprincipper eller skift i netop disse, der er med til at udforme regnskabet. 

Noterne er med til at give eventuelle notits, omkring en uafsluttet retssag, som kan være med 

til at gøre den senere subjektive vurdering af virksomhedens fremtid mere korrekt. Dette 

forlanges, da en retssag kan være med til at forværre en virksomheds fremtidig indtjening 

eller cash flow. 

 

Den subjektive del af værdiansættelsen er en vurdering fra en opkøbende virksomheds side, 

omkring virksomhedens evne til i fremtiden at kunne generere pengestrømme og 

derigennem opretholde en forretning, som sikrer virksomheden en fremtidig indtjening – 

going concern. Den fremtidige vurdering består af en budgetperiode samt en terminalværdi, 

hvor terminalværdien typisk udgør hovedbestanddelen af værdien for 

virksomheden(Petersen & Plenborg, Financial statement analysis, 2012 s.217). Hertil skal en 

diskonteringsrente(WACC) bestemmes, som er et vægtet gennemsnit af virksomhedens 

kapitalomkostninger, der bruges til diskontering af pengestrømmene, for at fremfinde en 

korrekt vurdering af prisen på både virksomhedens egenkapital og virksomhedens netto 

rentebærende gæld.  

Værdiansættelsesmetoder er bredt diskuteret gennem den finansielle litteratur, hvortil 

modeller af forskellig karakter er blevet introduceret til det formål at opnå en værdi, som 

enten baserer sig på historiske tal eller en vurdering af deres fremtidige evne til at kunne 

generere en indtjening. Fælles for dem alle er dog, at de tager udgangspunkt i de tilgængelige 

årsregnskaber fra virksomhederne.  

Der er to overordnede principper i værdiansættelsesmetoder(Petersen & Plenborg, 

Regnskabsanalyse, 2005 s.101), hvor det ene princip er regnskabsbaseret og det andet er 

pengestrømsbaseret. Herunder vil de pågældende metoder være at finde.  

 

• EVA – Economic value added 

Regnskabsbaserede metoder: 

• R/I – Residual income  

 

• DCF – Discounted Cash flow 

Pengestrømsbaserede metoder: 

• Dividendemodellen – Gordon’s dividend growth model 

 



 

26 | S i d e  
 

Udover de to hovedprincipper er der også multiple baseret sammenligning af virksomheder. 

 

• K/I – Kurs / Indre værdi 

Relative værdiansættelsesmetoder: 

• P/E – Price / Earnings 

 

• Markedsværdien af aktiekursen 

Andre modeller: 

• Likvidationsmetoden 

 

Alle modellerne vist ovenfor er med til at udvide repertoiret over måder at værdiansætte en 

virksomhed på. Selvom udvalget for værdiansættelsesmetoder er anseligt, er der alligevel en 

trend for, hvilke metoder, der har vist sig at være de mest brugte(MS, 2012, MS27).  

Uanset hvilke metoder, der bruges til analysen vil der pålægges en vis form for subjektivitet 

fra analytikerne selv – om det er spekulative årsager, der ligger bag det eventuelle opkøb 

eller beregninger af forskellige synergieffekter af allerede eksisterende virksomheder i 

samme branche som den opkøbte – og der vil med baggrund i dette skabes et værdispænd for 

en given virksomhed, selvom alle analyser er udarbejdet ud fra samme tilgængelige 

information.  

 

Der findes fortalere for både de regnskabs- og pengestrømsbaserede metoder, for 

enperiodiske- og flerperiodiske metoder, som vægter fordele og ulemper ved brugen af hhv. 

de regnskabsbaseret og pengestrømsbaseret, der kan give signifikante forskelle i værdien af 

samme virksomhed. Det er dog tit en kombination af både de en-periodiske og flerperiodiske 

modeller, der ligger til grund for en virksomheds værdi, når der udarbejdes en 

værdiansættelse til eksempelvis et opkøb eller salg. 

 

Teorien omkring værdiansættelsesmetoder i denne opgave, vil blive koncentreret omkring 

tre forskellige metoder, som er fundet oplagt som mulig værdiansættelsesmetode af 

børsnoterede virksomheder. De tre metoder er selekteret ud fra en synsvinkel af, hvad der er 

fundet relevant at forklare i form af den forestående analyse af virksomheders 

pengestrømme og aktiekurser samt valutakurs- og renteudsvings påvirkning af disse. 
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I nedenstående afsnit gennemgås DCF-metoden, EVA-metoden samt metoden omkring 

”Markedsværdien af aktiekursen”. 

2.1.1.  Metoderne 

 

En DCF og en EVA analyse indeholder flere elementer til estimering inden der kan udarbejdes 

en egentlig værdiansættelse – altså en vurdering af prisen for de pågældende virksomheder. 

Ens for begge metoder er, at der skal beregnes både en budgetperiode samt en 

terminalværdi, som beskrevet i introduktionen til dette afsnit. Derudover skal der estimeres 

en diskonteringsrente(WACC) ud fra en ”Capital Asset Pricing Model”(CAPM) fremgang, som 

vil blive gennemgået i detaljer senere.  

I CAPM indgår ejernes afkast samt renten for fremmedkapital, Der tages samtidig højde for 

den virksomhedsspecifikke risiko, som er den diversificérbare risiko, da denne kan søges 

mindsket. I modsætning til den markedsspecifikke risiko, som ikke kan påvirkes direkte af 

den specifikke virksomhed. 

 

2.1.2.  Beregning af ejernes afkastkrav ved CAPM 

 

Aktionærer i en virksomhed er antaget risikoaverse(Petersen & Plenborg, Regnskabsanalyse, 

2005, s.216) og vil derfor kompenseres for at tage mere risiko. Derfor beregnes en andel af 

egen- og fremmedkapital i den pågældende virksomhed, ud fra tilgængelig information 

meddelt i virksomhedens årsrapport, som vist i eksemplet nedenfor.  

 
Figur 2.1. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Efter at have estimeret egen- og fremmedkapitals andelene, kan ejernes afkastkrav beregnes 

ud fra følgende formel: 

 

𝑟𝑒  = 𝑟𝑓+𝛽�𝑟𝑚 − 𝑟𝑓�, 

I 1.000 DKK 2011 Weight
Egenkapital 67.590,00        34%

Rente bærende gæld 131.320,00     66%
I alt 198.910,00  100%

Weights (Egenkapital og netto rentebærende gæld)
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Hvor: 

re = ejernes afkastkrav 

rf = den risikofrie rente 

β = virksomhedsspecifik risiko 

rm = markedsrenten 

 

Den risikofrie rente bliver estimeret ud fra observationer af statsobligationer – typisk den 

mest likvide. I Danmark ved udarbejdelsen af danske virksomheders værdiansættelser, bliver 

den risikofrie rente sat i forhold til den 10-årige statsobligation6

For mange internationale virksomheder har den risikofrie rente sædvanligvis været 

estimeret ud fra de amerikanske t-bills, da disse netop er set på som de mest likvide, og da de 

samtidig også er rated AA+, den næsthøjeste sikkerheds rating ifølge Standard & Poors, 

tilfalder den næsthøjeste sikkerheds rating til dem. Der vil senere i opgaven også blive 

diskuteret dette, som begrundelse for valg af rente ved analyse af renteudviklingen.  

  

 

I lyset af senere års udvikling, er det dog berettiget at sætte et muligt spørgsmålstegn ved 

brugen af denne, som proxy for den risikofrie rente. Dette skyldes, at de før i tiden ellers så 

sikre t-bills er blevet revurderet og man kunne muligvis argumentere, at et bedre proxy 

kunne findes. Dette vil vi dog ikke komme nærmere ind på i opgaven.   

For at kunne komponere afkastkravet for ejerne skal en 𝛽 estimeres. Dette gøres ved at 

observere andre virksomheders beta i samme branche og lave en peer-group analyse, for at 

vurdere, hvor ens target virksomhed ligger i forhold til. 

Den sidste komponent i CAPM er markedsrenten(rm), som bliver beregnet af myndighederne 

– eksempelvis SKAT i Danmark.  

 
Figur 2.2. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning og (skat.dk) 

                                                             
6 ifølge FSR værdiansættelsesnotat og Skat(http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=1813218&vId=208529). 

Percent
1970-1982 2,10%
1983-2002 7,20%
1970-2002 5,20%

Market risk
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2.1.3. Beregning af fremmedkapitalens rente 

 

For at kunne beregne fremmedkapitalens afkastkrav benyttes denne formel: 

 

rd = (rf + rs) × (1 − tax), 

 

Hvor: 

rd = fremmedkapitalens afkastkrav 

rs = virksomheds kravet 

rf = den risikofrie rente 

tax = selskabsskatten 

 

Først estimeres risikopræmien for gælden. Dette gøres ud fra en observation af target 

virksomhedens rating fra eksempelvis Standard & Poor’s.  

 

Selskabsskatten for danske virksomheder er 25 % med mindre der er tale om 

pensionsordninger i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalfonde, som betaler PAL-skat 

på 15,3 %(Skat, 2012) på visse kerneforretninger.  

 

Når denne sidste komponent for beregningen af fremmedkapital er fundet, kan udregningen 

af ens WACC finde sted. WACC udregnes ved følgende formel: 

 

 WACC = (re) ×
E
V

+ (rd) ×
D
V

× (1 − tax) 

 

Hvor: 

re = ejernes afkastkrav 

rd = fremmedkapitalens afkastkrav  
E
V

= egenkapital over virksomhedens værdi(egenkapital + gæld) 

D
V

= værdi af gælden over virksomhedens værdi(egenkapital + gæld) 

tax = selskabsskatten  
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2.1.4. DCF – Discounted cash flow method 

 

En DCF analyse tager udgangspunkt i det ”frie cash flow til virksomheden”(FCFF), som bliver 

estimeret ud fra en pengestrømsanalyse over den fastsatte budgetperioden samt en 

terminalværdi: 

 
Figur 2.3. 

 

 
 

Kilde: Plenborg, Financial statement 2012 

 

Ifølge DCF-metoden, hvor FCFF bruges som udgangspunkt, vil en virksomheds værdi kun 

afhænge af, om der er et højere/lavere cash flow samt en højere/lavere WACC. Dvs. at en 

højere værdi vil kunne fremkomme ved et højere cash flow eller en lavere WACC. 

Virksomhedens værdi vil derfor være summen af pengestrømmene til virksomheden 

tilbagediskonteret med den nu beregnede WACC. 

I en DCF analyse vil man desuden antage at den overskydende likviditet i virksomheden 

bliver udbetalt som enten dividende eller reinvesteres i projekter, hvis nutidsværdi(PV) er 

0(Petersen & Plenborg, Financial statement analysis, 2012 s.228). 

 

2.1.5 EVA – Economic value added 

 

Sammenlignelig med DCF-modellen beregner EVA-modellen også den tilbagediskonterede 

værdi, hvor den beregnede WACC bruges som diskonteringsrente, men i modsætning til DCF 

tager EVA også højde for alt den initial investeret kapital. EVA er altså et udtryk for 

operationel effektivitet. Jo mere en given virksomhed vil være til at udnytte de pågældende 

ressourcer tildelt, jo mere værdi vil der kunne måles i EVA begrebet. EVA tager desuden også 

højde for den eksplicitte forretningsrisiko, som en virksomhed har, da der i EVA-modellen 

fratrækkes ROIC fra den udregnede WACC(Petersen & Plenborg, Financial statement analysis, 

2012 s.98).  

Pengestrømsanalyse

NOPAT
+ Armortisering og afskrivninger
+/- ∆ netto arbejdskapital 
+/- ∆ nettoinvesteringer
= Frie pengestrømme til ejerne(FCFF)
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EVA er ét finansielt mål, som samler alle facetter af de finansielle ledelsesprocesser. Dette gør 

EVA til et relativt simpelt redskab at bruge til at forklare økonomisk vækst i virksomheden 

værdi. I teorien vil EVA og DCF modellerne dog have samme udfald. Dvs., at de to modeller vil 

give samme værdi og ratificerer derfor parallellen, der drages mellem de to modeller.  

 

2.1.6 Markedsværdi ud fra aktiekurs 

 

Markedsværdien af en virksomhed baseret på aktiekursen er den, der kræver mindst viden 

omkring den pågældende virksomhed af de tre metoder og er forholdsvis nem at lave baseret 

på informationer, der er offentligt tilgængelige, givet virksomheden er børsnoteret – det kan 

bruges som et benchmark for værdien.  

Den relative simple formel denne metode gør brug af er noteret nedenfor: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑖 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑥 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠𝑒𝑛  

 

Der vil dog være åbenlyse ulemper ved brugen af denne metode, da den kun tager højde for 

den markedsvurderede værdi af aktiekursen. I denne vil der altså ikke være en subjektiv 

beregning af forskellige effekter, såsom synergi eller stordrifts fordele, med mindre der har 

været tale om et marked i stærk effektiv forstand – et marked, hvor alt information er 

tilgængelig og alt derfor er medregnet i kursen. Værdien bør derfor være den samme uanset, 

hvem der prisfastsætter virksomheden. Der vil derfor altid kun fremkomme én pris ved brug 

af denne metode. 

 

2.2. Monetær historie 

 

Afsnittet om den monetære historie er skrevet for at belyse de forskellige paradigmer, der 

historisk har eksisteret for fastsættelse af valutakurser og dermed give en basal forståelse for 

hvordan valutakurser fastsættes i dag. Dette hjælper med at forstå hvordan en valuta som 

Euroen burde gøre en forskel for volatiliteten for andre valutaer. 
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2.2.1. The Golden Standard  

 

I starten af 1800’erne var USA styret af et sølv- og bimetallisk system, hvor der kunne 

handles bade sølv og guld til fixed priser. I 1900 indtog guldet dog den dominerende rolle, 

som valutastabilisator ved ”The Golden Standard Act”(TGS), som fixede den Amerikanske 

Dollar til guldets udvikling. På denne måde, ville man undgå volatilitet og usikkerhed, 

omkring international samhandel, da alle vidste, hvad man kunne sælge og købe guld for til 

USA.  

TGS var med til at skabe stabilitet i 30 år, indtil Den Store Depression ramte USA i 1929. 

Efterfølgende, i 1933, forlod USA idéen om en fixed standard i forhold til guld. TGS skabte dog 

en baggrund for den senere implementerede Bretton-Woods aftale.  

 

2.2.2. Bretton-Woods 

 

I følge traditionel viden, omkring stabile valutamarkeder bør der, i kølvandet på disse, følge 

højere markedsintegration(Taylor & Sarno, 1998). Når usikkerheden omkring 

valutaeksponeringen er minimeret, bør man se en international samhandel florere. Dette er, 

hvad der var idé med Bretton Woods systemet.  

Bretton Woods aftalen blev introduceret i juli 1944, hvor idéen var, at verden fik et mere 

internationalt monetært system, hvor andre valutaer blev pegged til Dollaren, for at skabe 

mere stabilitet i en post-krigstid. Aftalen blev indgået mellem 44 af de allierede fra 2. 

verdenskrig og skulle være med til at forhindre endnu en ”great depression”, som i USA’s 

1930’ere samt minimere international handels usikkerhed som det var set tidligere. Systemet 

blev baseret på en afgren af TGS, som nævn i afsnittet ovenfor. 

  

Bretton Woods var datidens svar på ét monetært system, som Euroen og introduktionen af 

ØMU er for Europa i dag. Det skulle være med til at gøre samhandlen mellem europæiske 

lande mere sikkert og skabe en sikkerhed for handleren for valutaudsving. En af de større 

personligheder bag IMF og en stor fortaler for Bretton-Woods aftalen, Keynes, ville tage 

samhandlen til et endnu højere niveau ved at etablere én samlet verdensvaluta, som der er 

blevet gjort i Europa med Euroen.  

Hele systemet blev dog fraveget i 1971, da USA gik fra at følge guldet til at ”flyde” frit. Dette 

skete hovedsagligt, fordi IMF(International Monetary Fund) og Verdensbankens indgriben 
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ikke virkede efter hensigten7

 

, men det endte med at blive den amerikanske Marshall hjælp, 

der finansierede genopbygningen efter 2. verdenskrig. Annonceringen af denne begivenhed 

stod den daværende amerikanske Præsident, Nixon for. Hvor Dollaren for havde været sat 

konstant ved $35/ounce guld, var der nu ingen backing af valutaen. Dette bevirkede, at de 

andre hovedvalutaer også efterlod Bretton-Woods aftalen og gik tilbage til differentierede 

monetære systemer(Leksikon, 2003).    

2.2.3. Introduktionen af Euroen som international valuta 

 

Introduktionen af Euroen som en ny international valuta, må betegnes som en af de mest 

signifikante ændringer i det monetære system i nyere tid. Dennes indfasning i 

verdensøkonomien i 1999 skabte et modstykke til dollaren som hegemoni, da der nu ville 

være langt større konkurrence omkring, hvilken valuta, der skulle bruges som hovedvaluta 

på de finansielle markeder. Det ville dog være naivt at tro, at Euroen indenfor nogle få år fra 

indførelsen, ville overtage rollen som international reserve- og handelsvaluta, men Euroen 

har helt sikkert fået en afgørende rolle i den globale monetære politik. Det nævnes, at Euroen 

muligvis ville tilføje et fald i den valuta-risiko, der ellers findes i intra-europæisk handel 

samtidig med en tilsvarende risikostigning i handlen udenfor Europa(Rehman, 1998). 

 

Maastricht traktaten blev underskrevet i 1992, for at skabe EMU, som lagde grund for 

tilblivelsen af netop Euroen som én samlet handelsvaluta for hele EU inden 2000. Euroen blev 

indført som valuta i 1999 – elektronisk. Dette betød at man allerede kunne handle i denne fra 

1999, selvom valutaen først blev introduceret som fysisk valuta i 2002. Euroen blev indført i 

11 EMU medlemslande, hvori både Tyskland og Frankrig indgik som nogle af de større 

handels valutaer. 

 

Det var forventet, at Euroen ville have en påvirkning på det globale valuta- og handels 

marked, men præcis, hvilken og hvor stor denne påvirkning ville blive, var gætværk. Det 

interessante ved indførslen i 1999, var at se på, hvordan andre lande muligvis ville øge deres 

Dollar reserver for at se, hvordan volatiliteten ved Euroen ville påvirke markedet. Dette ville 

                                                             
7 Hensigten for Bretton-Woods institutioner var at skabe en stabilitet og genopbygge hovedsagligt 

Europa, efter 2. verdenskrig. 
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umiddelbart sætte lidt skub i den amerikanske Dollar handel, lige inden indførelsen af 

Euroen som valuta.         

Allerede i 2006 var 1/3 af stats- og virksomhedsgæld udestående i Euro. Flere og flere lande 

lader deres valuta blive pegget til Euroen, såsom Danmark valgte at gøre da Euroen indtraf i 

det monetære system i 1999. Dette sikre deres valuta mere stabilitet, da de, således, har en 

international valuta som de følger. Som det ser ud nu, i 2013, har Euroen etableret sig som 

den anden største valuta i verden, kun overgået af Dollaren(European Commision, 2012). 

  

Det interessante for denne opgave, i forbindelse med indførelsen af Euroen, vil være at se på, 

om der i forhold til data brugt i opgaven, har været nogen sporbar effekt på renter, valuta, 

aktiekurser samt cash flow og deres påvirkning og korrelation med hinanden. Vil Indførelse 

af Euroen tilføre en højere korrelation mellem valutaerne og deres indflydelse på 

aktiekursernes volatilitet? Dette vil vi analysere og kommentere nærmere i afsnittet, omkring 

analysen af valutakurser og deres korrelation med virksomheders aktiekurser, jf. afsnit 3.1. 

”Valuta analyse”, hvor vi har opdelt vores data som tre årrækker – total sammenhæng, før og 

efter Euroen. 

 

2.3. Valutakurs risici 

 

Valutakurs risici kommer i tre forskellige former, og omhandler den risiko der er for et firma, 

der handler på markeder, hvor der gøres brug af forskellige valutakurser til køb og salg af 

varer eller tjenesteydelser. Når valutakurserne ændrer sig, ændres således også 

forudsætningerne for virksomhedens aktiviteter og forventninger til indtjening, cash flow og 

dermed også forventningen til virksomhedens markedsværdi jævnfør afsnit 2.1. 

”Værdiansættelse af virksomheder”. Dette afsnit vil give et overblik over de tre former for 

risiko, som eksisterer samt forklare karakteristika ved hver type af risiko. 

 

2.3.1. Transaktions risiko 

 

Transaktions risiko opstår, når værdien af en finansiel transaktion, som er indgået før et 

skifte i den givne valutakurs sker, og skal betales efter et skifte i valutakursen, bliver påvirket 

af skiftet i valutakursen. Således omhandler transaktions risiko, risikoen for en ændring af 

cash flowet, og dermed værdien, af allerede indgåede kontrakter om køb eller salg af varer. 
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Denne form for valuta risiko er mest udbredt, når virksomheden køber eller sælger varer i 

udlandet på kredit (Eiteman, Stonehill, Moffett, 2010, s. 287), hvor en kontrakt med levering 

og købs- eller salgspris er indgået, fra dette punkt og frem til faktisk betaling finder sted er 

virksomheden i høj grad eksponeret mod transaktions risiko ved pågældende valuta. 

Den samme problemstilling gør sig gældende i den situation, hvor virksomheden har optaget 

eller udstedt lån i udenlandsk valuta, og dermed har et aktiv eller et passiv, der er eksponeret 

overfor udviklingen i den udenlandske valuta, og hvor betalinger på lånet ligeledes skal 

foretages i den udenlandske valuta. 

Den sidste faktor, der her nævnes som årsag til at en virksomhed kan være eksponeret mod 

transaktions risiko, er modparts risiko. Modparts risiko opstår, når en virksomhed indgår i et 

hedge8

 

 af valutaeksponering som eksempelvis en forward. Denne forward kræver levering af 

et underliggende aktiv, hvilket kan være en bestemt sum udenlandsk valuta, der i givet fald 

vil resultere i et tab på valutakurser såfremt modparten i forwarden ikke er i stand til at 

levere den aftalte mængde af valuta. 

2.3.2. Operationel risiko 

 

Operationel valuta risiko er en anden type af valuta risiko, og kan sammenlignes med 

transaktions risiko ved at de begge opererer med en ændring af værdien af fremtidige cash 

flow ved en ændring i den pågældende valutakurs. 

Operationel valuta risiko adskiller sig dog fra transaktions risiko, da operationel risiko 

vedrører parametre som virksomhedens konkurrence fordel i på det operationelle niveau, 

hvoraf navnet kommer. 

 

Operationel risiko kan eksemplificeres ved at en dansk svineproducent må nedjustere sit 

indtjenings og cash flow estimat for fremtidige cash flow, hvis det engelske pund deprecierer, 

da svineproducenten har stor eksport til England. 

Skiftet i valutakursen har dermed en direkte indflydelse på det operationelle niveau i 

virksomheden, og har stor indflydelse på konkurrence fordelen for virksomheder, der 

handler i udlandet, uanset om det er import eller eksport og et fald eller en stigning i 

valutakursen – den operationelle risiko, der kan have indflydelse på den 

konkurrencemæssige fordel er til stede. 

                                                             
8 Hedging bliver gennemgået i afsnit 4. ”Hedging”.  
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Et tidssvarende eksempel på dette er den japanske centralbanks målrettede svækkelse af 

yennen i starten af år 2013, der havde direkte indflydelse på japanske bilproducenters 

konkurrencefordel i USA og således også det fremtidige cash flow fra USA, der har en 

indflydelse på det operationelle niveau hos bilproducenterne(Rose, Kim, 2013). 

 

2.3.3. Translations risiko 

 

Translations risiko9

 

 er den sidste type valuta risiko, der vil blive gennemgået i dette speciale. 

Translations risiko vedrører, modsat de to andre typer valuta risiko, ikke virksomhedens 

cash flow direkte, men derimod den risiko, der eksisterer for at virksomhedens værdi 

forringes gennem værdiansættelsen af virksomhedens udenlandske datterselskaber, hvor 

udsving i den udenlandske valuta påvirker selve værdien af datterselskabet, og ikke det 

underliggende cash flow fra datterselskabet. 

Der er to forskellige metoder man kan bruge til at indregne translationsgevinsten eller tabet. 

De to metoder vil ikke blive behandlet i dybden i dette speciale, da det ikke er fokus for 

specialet, men det skal dog nævnes at der findes to forskellige metoder, hvoraf den ene 

metode behandler gevinsten eller tabet direkte på balancen, hvorimod den anden metode 

medtager gevinsten eller tabet direkte i den konsoliderede koncern resultatopgørelse. 

Den typiske metode til hedging af denne form for valuta risiko er et naturligt hedge på 

balancen ved at forsøge at have samme eksponering på såvel aktiv siden som passiv siden i 

den pågældende valuta (Eiteman, Stonehill, Moffett, 2010, s. 356). Dette vil dog blive 

behandlet dybere i næste afsnit. 

 

2.4. Valutakurser 

 

Afsnittet nedenfor vil tage udgangspunkt i nogle af de teorier, der behandler valutakurser og 

deres teoretiske antagelser.  

For alle virksomheder, der har forretningsområder i andre lande, har en interesse i at vide, 

hvordan deres forretning vil blive påvirket af valutakurser og inflation i de pågældende 

lande, således at deres ”købekraft” forbliver den samme, alt andet lige.  

                                                             
9 Fra engelsk: ”Translation Risk” 
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2.4.1 Købekraftspariteten 

 

Købekraftspariteten(PPP) anfører, at to forskellige landes valutakurser er i ligevægt, når 

købekraften i de pågældende lande er den samme. Det vil sige, at deres valutakurser skal 

være lig ratioen mellem prisen på den samme mængde goder eller services. Når landende 

oplever en stigning i deres nationale prisniveau - landet oplever inflation - skal deres valuta 

devaluere for at Købekraftspariteten igen kan opretholdes. (Sercu, 2009, s. 98).    

 

Købekraftpariteten har udgangspunkt i ”loven om én pris”; I fraværet af transport – og 

transaktionsomkostninger vil markeder, under antagelse af fuld konkurrence, bringe 

ligevægt i prisen for to identiske goder eller services, når disse bliver udtrykt i samme 

valuta(Sercu, 2009, s. 87).  

 

Et eksempel på ovenstående ville være, at et gode, der koster 600 DKK i Danmark, bør koste 

750 NKR i Norge, når deres valutakursratio er 0,75(500/750). Koster godet derimod 800 

NKR, vil der være mulighed for arbitrage – en risikofri gevinst. Fortsætter denne mulighed for 

arbitrage, vil norske købere af de danske goder, som er billigere end de burde være, byde 

denne pris op og der vil igen komme ligevægt i priserne, de to lande imellem. 

 

Teorien for ”loven om én pris”, påvirkes af tre variable, der skal være opfyldt for, at denne kan 

være mulig.  

Ingen transaktions- og transport omkostninger, da disse ellers kan være signifikante. 

Det skal være på markeder, som er antaget at være under fuld konkurrence. 

Kun transportable goder, hvilket betyder, der ikke er tale om huse eller virksomheders 

aktiver, såsom fabrikker eller andre fikserede goder.  

 

2.4.2 Absolutte/relative købekraftsparitet 

 

Økonomer skelner mellem to forskellige versioner af købekraftspariteten, den ”absolutte” og 

den ”relative”. Den absolutte paritet er forklaret i den ovenstående eksempel og tilsiger; 

findes et niveau af PDKK/PNKR på 1,3 NKR per 1 DKK og valutakursen mellem valutaerne er 1,4 

NKR/DKK, vil den danske krone devaluere samtidig med, at den norske krone styrkes, indtil 

niveauet er i ligevægt og der ingen arbitrage vil være. 
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Den absolutte paritet har, i praksis, sin fordel i længere perioders forudsigelse af 

valutakurser, da den kortsigtede ændring og forskel mellem valutakurser altid vil være 

”nyheds drevet”, dvs., at det er nyheden omkring en høj inflation eller nyheder omkring 

renten, der driver valutakursen på kort sigt.  

 

Den relative paritet refererer til ændringerne i prisniveauet lande imellem – inflations rater. 

For den relative pariteten siges det, at den rate, som den pågældende valuta styrkes med, er 

lig forskellen i inflationsraten mellem ud- og hjemlandet. Den relative paritet siger noget om 

er, hvorvidt et land er blevet relativt billigere eller dyrere(Sercu, 2009, s. 105).  For en 

virksomheds profitabilitet vil dette være viden, der evt. vil kunne styrke deres bundlinje, 

såfremt landet, der er blevet billigere, er deres produktionsland og ikke deres eksportlande.   

 

2.5. Renter 

 

Når der tales om renter, vil der næsten altid hentydes til den nominelle rente, da det er 

denne, der bruges i bankerne for at fortælle deres investorer, hvor mange penge de vil have 

næste år. Dog er der, som vi skal se i nedenstående afsnit, flere faktorer end blot den 

nominelle rente. Inflationen og den reale rente – den inflations korrigeret nominelle rente – 

er to termer, der vil have en effekt på, hvorledes ens hedge- eller renterisiko vil tage sig ud. 

Den reale rente er mere praktisk fokuseret og tager den købekraft, jf. afsnittet ovenfor, med i 

dens betragtninger, da den siger noget om, hvor meget en investor eller en virksomheds 

penge kan købe af samme goder, næste år. 

 

2.5.1 Fischer effekt 

 

Fisher effekten argumenterer for, at den risikofrie rente skal være den samme i alle lande. Er 

dette ikke tilfældet ville alle virksomheder investere deres kapital i landende med en højere 

real rente – ved at gøre dette, ville de reetablere den ligevægt, som Fisher effekten hentyder til 

– den reale rente er altså stabil på langt sigt. Denne teoretiske effekt kan bruges til at 

argumentere for, at en politisk pengepolitik ikke vil have nogen effekt på den reale rente, da 

inflationen ”automatisk” vil korrigere for dette udsving. Dette vil vi dog ikke komme nærmere 

ind på, jf. afgrænsningen ovenfor.  Det er vigtigt at holde for øje, at ”Fisher effekten” er en 

effekt, der er langsigtet og muligvis ikke er der på kort sigt. Dvs., at den nominelle rente ikke 
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ændres på kort sigt, når inflationen ændres, da lån hovedsagligt er fixed til en nominel rente, 

baseret på en forventet inflation. Sker der derfor en uventet ændring i inflationsraten, vil 

denne ændring, der bør være i den nominelle rente, være laggede – forsinket i forhold til 

inflationen. Over tid vil den nominelle rente dog tilpasse sig til den nye forventede 

inflationsrate.  

 

2.5.2 IRP 

 

IRP(Interest Rate Parity) er en teori, der forbinder afsnittet her, med det ovenstående afsnit 

omkring spots, futures, forwards og forskellige metoder og fordele ved hedging.  Dette, da IRP 

argumenterer for, at den forskel, der findes i to landes renteniveau er lig forskellen mellem 

forward- og spot renten.  

Ved IRP, argumenteres herved for to forskellige modeller; CIRP(Covered Interest Rate Parity) 

og UIRP(Uncovered Interest Rate Parity).  

CIRP beskriver, at der skal være ligevægt mellem markedet for renter og spot kurser to lande 

imellem. Der skabes arbitrage ved at udnyttes den forskel, der måtte være mellem to landes 

renter ved at investere i det land, der giver det højeste afkast på sine obligationer eller sagt 

på en anden måde, har den højeste rente. Her oprettes samtidig en forward kontrakt af denne 

højere obligation, om at sælge denne på et fremtidigt tidspunkt. Dette vil give en udligning af 

profit for en virksomheds investering, skulle spotten falde mellem de to pågældende lande, 

mens den giver en større upside skulle spotten mellem landende stige.  

 
CIRP udtrykkes således i formel: 

 
1 + 𝑖𝐻𝑜𝑚𝑒

1 + 𝑖𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛
=
𝑆𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛

𝐻𝑜𝑚𝑒�

𝐹𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛
𝐻𝑜𝑚𝑒�

 

Kilde: Sercu, International Finance, 2012 

 

UICP derimod, beskriver forholdet mellem de forventede ændringer i spot kursen for to lande 

og renten for hjemlandet og udlandet og benytter ingen hedging ved forward kontrakter.   
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UIRP udtrykkes i formel: 

 

1 + 𝑖𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛
1 + 𝑖𝐻𝑜𝑚𝑒

=
𝐸(𝑆𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛

𝐻𝑜𝑚𝑒� )

𝑆𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛
𝐻𝑜𝑚𝑒�

 

 
Kilde: Sercu, International Finance, 2012 

 

Hvis IRP ikke holder, vil en virksomhed, som investerer i valuta enten investere i eksempelvis 

Euro eller DKK afhængig af, hvilken der giver den bedste kombination af renter og 

spotkurser.  

 

2.6. Hypotesetest og signifikansniveau 

 

Essensen af opgavens analyse beror på antagelser, omkring evnen til at generalisere ud fra 

selekterede variable – altså en stikprøve af alle virksomheder.     

For at finde ud af om en mulig sammenhæng mellem undersøgelserne og den originale 

hypotese, skyldes afvigelser eller målefejl opstiles en hypotesetest. Hypotesetesten vi 

benytter, opstilles efter følgende antagelser: 

  

𝐻0 = 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑡𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛ℎæ𝑛𝑔 𝑝å é𝑡 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢𝑒𝑟  

𝐻1 = 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛ℎæ𝑛𝑔 𝑝å é𝑡 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢𝑒𝑟  

 

Hvilket ligeledes betyder, at for 𝐻0 gælder det, at 𝛽 = 0, mens det modsatte gælder for 𝐻1 

nemlig, at 𝛽 ≠ 0. På baggrund af dette, kan den benyttede formel til t-testen, om hvorvidt der 

kan konstateres en sammenhæng mellem den afhængige variabel og de forklarende 

variabler, skrives på følgende måde: 

 

𝑇𝑣æ𝑟𝑑𝑖 =  
�̂� − 𝐻0

𝑆𝑡𝑑.𝐸𝑟𝑟.𝛽�
 

 

I denne formel er 𝐻0 et udtryk for nulhypotesen, hvor 𝐻0 = 0, og der dermed testes om 

sammenhængen mellem den afhængige variabel og den forklarende variabel er til stede, 

hvilket den vil være, når 𝛽 ≠ 0. I ligningen er �̂� den estimerede koefficient ud fra de 

benyttede Fama & MacBeth regressioner. T-værdien bliver dermed et udtryk for i hvor høj 
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grad det kan konstateres, at den estimerede koefficient er forskellig fra 0. Årsagen til dette er, 

at vi ønsker at teste for, hvorvidt 𝐻0 kan accepteres eller forkastes. 

 

Udover at teste om der er statistisk signifikant sammenhæng mellem den afhængige variabel 

og den forklarende variabel, ønsker vi også, i afsnit 3.3., at teste om der er signifikant forskel 

mellem virksomheder, der benytter hedging og virksomheder, der ikke benytter hedging. Til 

det formål opstilles der en ny t-test, der ikke tester om koefficienterne er forskellig fra 0, men 

i hvor stor en grad der er forskel i afkastet mellem virksomhederne i de to 

stikprøver(Franklin, 2009, s 380): 

 

𝑇𝑣æ𝑟𝑑𝑖 =
��̂�ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒𝑑 −  �̂�𝑢𝑛ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒𝑑� − 𝐻0

�
𝜎ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒𝑑2

𝑛ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒𝑑
+
𝜎𝑢𝑛ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒𝑑2

𝑛𝑢𝑛ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒𝑑

 

 

Ligningen er også kendt som ”Welch’s t-test”, og for at kunne sige noget om signifikans 

niveauet skal der igen defineres en kritisk t-værdi. For at kunne fastsætte denne værdi skal 

der bruges et signifikansniveau, der her vil være α = 0,05, og da vi har en stikprøve med ens 

størrelse, men forskellig varians benytter vi Welch-Satterthwaite’s formel til beregning af 

antallet af frihedsgrader(Welch, 1947): 

 

𝑑.𝑓. =
(𝜎1

2

𝑛1
+ 𝜎22
𝑛2

)2

(𝜎1
2

𝑛1
)2

𝑛1 − 1 +
(𝜎2

2

𝑛2
)2

𝑛2 − 1

 

 

Hvor σ er standard afvigelsen i stikprøven, og n er antallet af observationer i st ikprøven. Da 

begge stikprøver løber fra 2003 til og med 2012, er der i begge stikprøver 10 observationer 

af koefficienter. 

I opgaven vil der være flere områder, hvor de ovenstående hypoteser vil blive testet, hvorfor 

der nedenfor listes forskellige områder for undersøgelsen af data. 

 

• Valutaudsvings indflydelse på aktiekurser 

• Valutakursudsvings indflydelse på cash flow 

• Renteudsvings indflydelse på aktiekurser 

• Renteudsvings indflydelse på cash flow 
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Hypotesetestene for alle områderne vil blive undersøgt på tre signifikansniveauer for α; 

 

• 𝛼1 = 1% 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 

• 𝛼5 = 5% 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 

• 𝛼10 = 10% 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 

 

Hvilket betyder, at der hhv. vil testes ved et 99 %, 95 % samt 90 % konfidensinterval.  

Ved alle hypotesetestene kreeres en t-test eller adjusted t-test10

Ud fra det resultat, der fremkommer af vores afsnit 3. ”Analyse”, sker herved enten accept 

eller afvisning af vores nulhypotese, og eventuelle afvigelser samt undersøgelser af resultatet 

vil gennemføres i den del af opgaven. 

, der sammenlignes med 

sandsynlighedsfordelingen. På denne baggrund kan vi se om p-værdien er større end α -

intervallet.  

 

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑟 �𝐻0 ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 ≥ 𝛼
𝐻1 ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑝 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 < 𝛼

� 

 

I den ovenstående figur ses det, hvis sandsynligheden er α = 0,05, vil n ulhypotesen 

accepteres, såfremt p-værdien ≥ 0,05. Baseret på den måde hvorpå dette er opstillet i 

opgaven, vil p-værdien skulle være < 0,05, førend der kan accepteres en signifikant 

sammenhæng mellem de analyserede variable, ved et 95 % konfidensinterval. Sammen med 

sandsynlighedsniveauerne bruges antallet af frihedsgrader til at determinere en kritisk t-

værdi, der skal opnås før nulhypotesen kan afvises. Dette betyder, at des højere t-værdien 

bliver målt, jo større er den statistiske signifikans for sammenhæng mellem den afhængige og 

den forklarende variabel. 

 

2.6.1 Typefejl i hypotesetest og størrelse af stikprøve 

 

Der er to typer fejl, som vi på baggrund af, vil kunne fejlkonkludere vores resultater ud fra. 

Type-I fejl, som fremkommer ved en fejlforkastning af nulhypotesen og type-II fejl, som 

fremkommer, hvis en falsk nulhypotese accepteres. Der vil altid være en mulig margin for at 

disse fejl vil opstå, da sættet ikke indeholder komplet data, men kun data fra OMXCCAP jf. 
                                                             
10 Adjusted t-test justerer for autokorrelation jf. afsnittet ”1.7.4.2. Autokorrelation”.  
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afsnittet 1.5. ”Afgrænsning”. I analysen for vores regressioner, vil der dog være en 

insignifikans i det første år, jf. afsnittet ”3.1 Analyse”, men da dette er en del af en helhed, 

antages det stadig som validt at medtage dette(Malchow N. og Würtz A., Indblik i Statistik 

2010, s. 323). 

 

Når det videre skrives i opgaven, at et resultat kan være signifikant, hentydes der her til den 

statistiske signifikans, da hele analysen vil baseres på ét indeks af virksomheder og er altså 

derfor ikke nødvendigvis repræsentativt, som en reel signifikans. Forskellen herved, er 

eventuelle afvigelser i stikprøven i forhold til det faktiske fremkomne tal, havde der været 

analyseret på alle virksomheder.
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3.  Analyse 
 

Dette afsnit vil behandle alle dataanalyser for alle medtaget variablerne i denne tesis. Under 

hvert af de indledende underafsnit vil der blive gennemgået den specifikke metode, samt den 

specifikke data for de givne variabler i hver del af analysen. Afsnittet er delt op således, at 

hvert af de to underafsnit 3.1. og 3.2. vil behandle regressioner og tests mellem to af de valgte 

variabler. Herefter gennemgås samme variabler for sub-perioderne 1987-2001 og 2002-

2012 for at påvise effekten mellem variablerne og introduktionen af Euroen, som global 

handles valuta.   

 

3.1. Valuta analyse 

 

Dette underafsnit af analysen indeholder data, metode samt resultater og tolkninger på alle 

undersøgelser vedrørende valuta, der er den ene af vores to variabler. 

Der skal undersøges to aspekter af valutas indflydelse på værdien af virksomheder, gennem 

aktiekurser og cash flow og derfor vil dette afsnit blive delt i to, således, at hvert område 

behandles separat. Dette gøres for at overblikket bevares igennem opgaven, og gør det lettere 

for læseren at adskille undersøgelserne, og ikke mindst resultaterne, fra hinanden. 

 

3.1.1. Aktiekurser 

 

Det første, der skal gennemgås i analysen, er aktiekurser og dermed skal det undersøges, 

hvor stor effekt udsving i valutakurser har på virksomheders værdi. Nedenfor måles dette via 

de udvalgte virksomheders aktiekurser. Analysen udformes ved hjælp af den beskrevne 

metode i metodeafsnittet 1.7., og ud fra den indhentede data. Formålet med afsnittet er at 

forsøge at finde svar på, hvorvidt der kan fastslås en sammenhæng mellem variablerne i hele 

analysens periode og efterfølgende i to sub perioder. Det kritiske er at fastslå om der kan ses 

en statistisk signifikant indflydelse fra valutakurser på aktier. 
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3.1.1.1. Data og metode 

 

Data til brug i undersøgelsen består af data for valutakurser og aktiekurser. Der er benyttet 

daglige data, så der haves en kurs for hver dag i hele perioden. Perioden, der bliver 

undersøgt, strækker sig fra 1987 til 2012, da vi ønskede, at undersøgelsen skulle favne så 

langt tilbage som muligt og samtidigt kun medtage afsluttede år, hvilket er årsagen til at 

denne ikke strækker sig ind i år 2013, som beskrevet i afsnit 1.6. ”kildekritik”. 

Ligeledes bemærkes det kort, at der er taget udgangspunkt i danske virksomheders 

aktiekurser, og der er derfor indhentet data for fem valutaer, der bevæger sig relativt til den 

danske krone, nemlig U.S. Dollars, Britiske Pund, Japanske Yen, Norske Kroner samt Svenske 

Kroner. 

Med hensyn til data for aktiekurser er der, som nævnt i afsnit 1.6. ”Kildekritik”, taget 

udgangspunkt i det danske indeks OMX Copenhagen Cap_GI (OMXCCAPGI). Dette betyder, at 

der fra undersøgelsens start vil være data fra færre virksomheder end ved undersøgelsens 

afsluttende år. Herunder i tabel 3.1. ses en oversigt over hvor mange virksomheder, der 

måles på, som opgjort for hvert år undersøgelsen strækker sig over. 

 
Tabel 3.1. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabellen ses tydeligt, at det første år af undersøgelsen er begrænset af den lille mængde af 

virksomheder, der deltager med aktiekurser. Det ses dog ligeledes, at det tal hurtigt vokser og 

Højeste antal 
virksomheder 

medtaget i analyse

Højeste antal 
virksomheder 

medtaget i analyse
1987 19 2000 96
1988 51 2001 98
1989 57 2002 98
1990 60 2003 100
1991 72 2004 101
1992 74 2005 103
1993 74 2006 110
1994 77 2007 118
1995 78 2008 120
1996 84 2009 121
1997 85 2010 124
1998 90 2011 124
1999 92 2012 124
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næsten 50 % af det samlede antal virksomheder, der undersøges, opnås allerede i år 1990. Da 

undersøgelsen benytter Fama & MacBeth regressioner, der baserer sig på gennemsnit over 

årene anses antallet af virksomheder som værende valide, da de blot yder et bidrag til det 

samlede gennemsnit, og ikke måles som særskilt resultat. 

 

Som nævnt i afsnit 1.7. vedrørende metode, er den generelle metode, der benyttes i specialet, 

Fama & MacBeth regressioner. Regressionerne varierer dog fra afsnit til afsnit, da der 

undersøges flere forskellige forklarende variabler og netop med baggrund i det er det blevet 

vurderet, at det for læsevenlighedens skyld, er mest optimalt, at regressionsligningen 

benyttet til analyse i det efterfølgende afsnit, opstilles i hvert data og metode afsnit, således, 

at det er gennemskueligt, hvilke forklarende variabler, der er inkluderet og dermed 

forhåbentligt øger forståelsen af resultaterne for koefficienterne. 

Regressionsligningen, der på daglig basis og for hver virksomhed i undersøgelsen, udregner 

alfa og beta koefficienter, er i dette afsnit determineret ved ligningen: 

 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽𝑈𝑆𝐷𝑆𝑈𝑆𝐷 +  𝛽𝐺𝐵𝑃𝑆𝐺𝐵𝑃 + 𝛽𝐽𝑃𝑌𝑆𝐽𝑃𝑌 +  𝛽𝑁𝑂𝐾𝑆𝑁𝑂𝐾 + 𝛽𝑆𝐸𝐾𝑆𝑆𝐸𝐾 + 𝜀 

 

Hvor Y er defineret som ændringen i virksomhedens værdi, her målt ved aktiekurs, som 

beskrevet i afsnit 1.7.1. ”Afkast”. S er defineret som ændringen i værdien af valutakursen og 

er beregnet efter samme formel som ændringen i virksomhedens værdi. Det formodes her, at 

læser er bekendt med de øvrige variabler i ligningen. 

I afsnittet 1.7. ”Metode”, bliver der beregnet en justeringsfaktor til t-værdien baseret på 

mængden af autokorrelation i data.  

Autokorrelationen måles i denne opgave ved at måles korrelationen mellem 𝛽𝑡−1 og 𝛽𝑡. 

Dermed findes forholdet, der forklarer sammenhængen mellem den faktiske koefficient 

værdi, og den laggede koefficients værdi. Dette forhold må netop være autokorrelationen. 

Dette gøres for alle 5 forklarende variabler i regressionen. 

 

3.1.1.2. Regressionsanalyse 

 

Som beskrevet i det foregående afsnit, har vi benyttet den opstillede regressionsligning til at 

analysere på den indhentede data. I dette afsnit gennemgås, hvilke resultater det har medført. 
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Det første, der gennemgås, er regressions resultater, hvor alle år fra 1987-2012 inkluderes 

for at undersøge, hvorvidt det er muligt at finde en signifikant sammenhæng mellem den 

afhængige variabel og de forklarende variabler, som angivet i regressionsligningen. 

 

I nedenstående tabel ses resultater for koefficienterne opgjort per år samt den 

gennemsnitlige værdi af koefficienterne11

 

. 

Tabel 3.2. 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabellen ses tydeligt værdien af at benytte Fama & MacBeth regressioner til estimering af 

koefficienterne i regressionen i perioden. De relativt store udsving fra år til år og især fra 

startåret til slutåret, der varierer fra høj til lav og fra positiv til negativ sammenhæng bliver, 

således, udjævnet ved hjælp af metoden. 

 

Koefficienterne kan dog ikke stå alene som resultat, og derfor er der i nedenstående tabel 

angivet den gennemsnitlige standard afvigelse af koefficienterne. 

 

 

 

 

 

                                                             
11 For daglige koefficienter henvises til Excel arket i vedlagte CD-rom ”AktiekurserValuta Regression analysis” 

α β USD β GBP β JPY β NOK β SEK α β USD β GBP β JPY β NOK β SEK
1987 0,0000 0,4573 -0,1569 -0,0324 0,2500 -1,6844 2000 0,0002 0,1054 0,0228 -0,0582 0,0199 0,0254
1988 0,0018 0,4378 -0,0120 -0,1215 0,0028 -1,0527 2001 -0,0009 0,0640 0,0220 -0,0147 -0,1082 0,4060
1989 0,0009 -0,0210 0,0821 -0,0024 0,8369 -0,2646 2002 -0,0006 0,0851 0,1721 -0,0686 -0,2435 0,6321
1990 -0,0005 -0,0401 0,0371 0,0112 -0,3462 0,6291 2003 0,0010 0,1388 -0,0391 0,0308 0,0077 0,1893
1991 0,0003 -0,0468 0,1715 -0,0169 -0,4082 0,3015 2004 0,0010 -0,0899 0,0661 0,1227 -0,0932 0,0602
1992 -0,0009 0,0196 0,0827 -0,0002 0,0393 0,0005 2005 0,0016 0,1285 -0,1872 0,0443 -0,0018 0,0129
1993 -0,0009 0,0245 0,0849 -0,0058 0,0465 -0,0016 2006 0,0011 -0,0218 -0,1743 0,0829 0,1370 0,2484
1994 0,0004 0,1095 -0,0091 -0,0400 -0,4185 0,1329 2007 -0,0003 0,2564 0,0196 -0,5590 0,2770 0,1968
1995 0,0000 0,1058 0,0135 -0,0659 0,2215 -0,0319 2008 -0,0022 0,3232 0,0429 -0,8087 0,2157 0,1240
1996 0,0010 0,1401 0,0344 0,0131 -0,0453 0,0527 2009 -0,0001 0,0159 0,1671 -0,1133 0,2603 0,3707
1997 0,0003 0,2007 0,0725 0,0487 0,0330 0,0519 2010 0,0002 -0,1473 0,1001 -0,3321 0,4897 0,0023
1998 -0,0008 0,1697 0,0524 -0,0329 0,0112 0,1585 2011 -0,0010 -0,3126 0,0693 -0,1058 0,0720 0,4905
1999 0,0000 -0,0219 0,0167 -0,0210 0,1189 0,1157 2012 -0,0001 -0,1049 0,0371 -0,1226 0,3219 -0,0455

α β USD β GBP β JPY β NOK β SEK
Mean 87-12 0,00005 0,0760 0,0303 -0,0834 0,0653 0,0431
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Tabel 3.3. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Til brug for at teste signifikans niveau i Fama & MacBeth regressionen er det kun den 

gennemsnitlige standard afvigelse på beta-værdierne fra 1987-2012, der vil blive benyttet. 

Således benyttes ovenstående standard afvigelse til at udregne en standard fejl, der bruges i 

Student’s T-test, der videre hen afgør, hvorvidt resultaterne er signifikante eller ej. 

I følgende tabel ses en oversigt over de opnåede t-værdier for regressionen. 

 
Tabel 3.4. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I det kommende afsnit vil der blive tolket på disse resultater og signifikans niveauer. Det er 

dog værd at bemærke, at disse t-værdier baserer sig på data, der kan indeholde 

autokorrelation. Derfor skal der testes for autokorrelation, og justeres for dette. 

I metodeafsnittet er det blevet beskrevet hvordan der justeres for autokorrelation, og på 

hvilken måde justeringsfaktoren udregnes. Vi mangler dermed kun, at fastslå størrelsen på 

autokorrelationen i data for at kunne justere for dette. Der benyttes samme metode som 

beskrevet i afsnittet om data og metode til at måle dette, hvor der autokorrelationen bliver 

beregnet på baggrund af korrelationen mellem de faktiske og de laggede koefficienter. 

I nedenstående tabel ses autokorrelations koefficienten for hver af de fem valutaer. 

 
Tabel 3.5. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

σ      
(βUSD)

σ       
(βGBP)

σ          
(βJPY)

σ         
(βNOK)

σ        
(βSEK)

Mean       
1987-2012

0,1716 0,0918 0,1994 0,2700 0,4740

USD GBP JPY NOK SEK
t-værdi 2,2592 1,6847 -2,1324 1,2323 0,4636

USD GBP JPY NOK SEK
Autokorrelation 
1987-2012 0,481 0,294 0,431 0,001 0,658
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Med autokorrelationen beregnet kan justeringsfaktoren ligeledes beregnes, og t-værdien 

divideret med justeringsfaktoren giver os t-værdien justeret for autokorrelation, og der gives 

et overblik over såvel justeringsfaktor samt størrelsen på den justerede t-værdi i 

nedenstående tabel. 

 
Tabel 3.6. 

 

 
 
Kilde: Egen Tilvirkning 
 
Dermed er der nu fremlagt tal for koefficienterne, volatiliteten på koefficienterne, t-værdi, 

autokorrelationen samt justerede t-værdier. Der er også beregnet en værdi for 𝑅2og en 

justeret 𝑅2, der tager højde for det faktum, at vi har mere end en variabel i regressionen. 

Værdierne for disse er henholdsvis 0,0371 og 0,0364 for hele perioden 1987 til 201212

Disse tal gør os i stand til at analysere på hvorvidt tallene, der dækker hele perioden, kan 

hjælpe os med at svare på den fremsatte hypotese.  

. 

 
Før der startes på analysen skal der dog først ses på resultaterne i sub perioden, der er 

defineret som årene fra 1987 til og med 2001 samt 2002 til og med 2012. Da der allerede er 

fremlagt tabeller med tal for alle årene, bliver her kun præsenteret gennemsnitskoefficienter, 

standard afvigelser, autokorrelation og t-værdier. 

 
I sub perioden har vi valgt, at kigge nærmere på hvorvidt indførslen af Euroen, som beskrevet 

i afsnit 2.2.3. ”Introduktionen af Euroen som international valuta”, har haft en indflydelse på 

sammenhængen mellem virksomheders værdi og valutakurs udsving. Selvom den 

elektroniske handel med Euro startede i 1999, tager undersøgelsen udgangspunkt i den 

fysiske handel med Euro, og derfor er skilleåret sat til år 2002. 

Ved beregning fås således følgende koefficienter: 
 
 

                                                             
12 Beregning kan findes i Excel arket i vedlagte CD-rom: ”AktiekurserValuta Variance results regression” i fanebladet 

”comparison” og ”R-squared” 

USD GBP JPY NOK SEK
Justeringsfaktor 

(uendeligt n)
1,69 1,35 1,59 1,00 2,203

Justeringsfaktor 
(endeligt n)

1,50 1,20 1,40 1,00 1,90

Justeret                 
t-værdi

1,5061 1,4039 -1,5231 1,2323 0,2440
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Tabel 3.7. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabellen ses en klar forskel for nogle valutaer, når der måles på de to forskellige perioder. 

Resultaterne kan dog ikke stå alene, og derfor kan der i den følgende tabel ses resultater for 

volatiliteten af koefficienterne. 

 
Tabel 3.8. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tallene er beregnet med udgangspunkt i tabellen med standard afvigelser for alle år. Ved 

første øjekast synes resultaterne at være blandede, da volatiliteten i nogle tilfælde stiger og i 

andre tilfælde falder. Vi kigger derfor videre til t-værdierne, for at søge svar på om der kan 

findes en forskel i de to sub perioder. 

 
Tabel 3.9. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

T-værdierne viser en stor forskel i de to perioders signifikans niveau, og det kunne tyde på, at 

der kan måles en forskel mellem de to perioder. Endnu en gang er vi dog først nødt til at 

α β USD β GBP β JPY β NOK β SEK
Mean          

1987-2001
0,00006 0,11365 0,03429 -0,02259 0,01691 -0,07740

Mean          
2002-2012

0,00004 0,02469 0,02490 -0,16632 0,13117 0,20742

σ       
(βUSD)

σ        
(βGBP)

σ         
(βJPY)

σ             
(βNOK)

σ             
(βSEK)

Mean         
1987-2001

0,1558 0,0704 0,0398 0,3050 0,5757

Mean       
2002-2012

0,1859 0,1185 0,2900 0,2091 0,2149

USD GBP JPY NOK SEK
t-værdi      

1987-2001
2,8250 1,8860 -2,1962 0,2148 -0,5207

t-værdi      
2002-2012

0,4404 0,6966 -1,9021 2,0806 3,2013
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justere for autokorrelation. I denne omgang er autokorrelationen dog samlet i samme tabel 

som justeringsfaktor og justeret t-værdi: 
 

Tabel: 3.10. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

T-værdierne har naturligvis ændret sig som følge af justeringen for autokorrelation mellem 

koefficienterne.  Især bemærkes koefficienter med høj positiv autokorrelation, som 

eksempelvis SEK fra 1987 til 2001, NOK fra 2002-2012 samt USD i perioden 2002 til 2012, 

hvor der uden tvivl ville blive tolket forkert, såfremt der ikke var blevet justeret for 

autokorrelation. 

 

Regressionernes forklaringsgrad udtrykt ved 𝑅2 ligger på et forholdsvist lavt niveau. Således 

kan der fra 1987 til 2001 kun måles en 𝑅2 på 0,02, og 0,019, når der justeres for det faktum at 

der er mere end én variabel i regressionen. I perioden 2002 til 2012 findes  𝑅2  ligeledes som 

værende på et lavt niveau på 0,046, og efter justering er det således blot 0,044. 

 

 

USD GBP JPY NOK SEK
Autokorrelation 

1987-2001
0,5187 0,339 0,033 -0,222 0,757

Autokorrelation 
2002-2012

0,4112 0,279 0,363 0,525 -0,174

Justeringsfaktor 
(uendeligt n) 

1987-2001
1,776 1,423 1,033 0,797 2,687

Justeringsfaktor 
(uendeligt n) 

2002-2012
1,548 1,331 1,462 1,792 0,839

Justeringsfaktor 
(endeligt n) 
1987-2001

1,50 1,20 1,00 0,80 2,40

Justeringsfaktor 
(endeligt n) 
2002-2012

1,30 1,10 1,30 1,60 0,90

Justeret                 
t-værdi             

1987-2001
1,883 1,572 -2,196 0,268 -0,217

Justeret                 
t-værdi         

2002-2012
0,339 0,633 -1,463 1,300 3,557
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3.1.1.3. Tolkning af resultater 

 

I dette afsnit vil der først blive tolket på resultaterne af den generelle sammenhæng for alle 

år, og herefter på sammenhængen i sub perioderne, således at dette svarer til den øvrige 

opbygning af afsnittet. 

 

I hele perioden fra 1987 til og med 2012 ses en svag sammenhæng mellem aktiekursen og 

udviklingen i valutakurser. Koefficienterne ligger alle under 0,1, og der kan dermed kun 

måles en lille grad af sammenhæng mellem de to variable. Den lille sammenhæng var 

forventeligt i den forstand, da det ikke kan forventes at valutakurser er den største 

determinant ved værdiansættelsen af virksomheder. Det forventedes dog, at der kunne findes 

en lille sammenhæng, og niveauet for sammenhængen synes at passe fint med dette logiske 

ræsonnement. 

 

Det er i tabel 3.2. værd at bemærke, at regressionskoefficienterne er positive for så vidt angår 

USD, GBP, SEK og NOK. Dette positive forhold må betyde, at en stigning i valutakursen 

medfører en stigning i aktiekursen, der er lig med koefficientens værdi. En mulig årsag til 

dette kan være, at aktiemarkedet vurderer, at der er nettoeksport til lande med de 

pågældende valutaer, hvilket for virksomheden vil betyde, at de kan sælge deres varer til en 

højere pris. Det omvendte forhold må være tilfældet for JPY, hvor fortegnet på koefficienten 

er negativ. 

 

Volatiliteten af koefficienterne ligger på et forholdsvist lavt niveau, med undtagelse af den 

svenske krone, der skiller sig ud i denne sammenhæng. Dette virker især slående, da den 

svenske krone typisk er en valuta som den danske krone kursmæssigt har fulgt tæt historisk. 

I forhold til hvorvidt vi kan konstatere, at der er en signifikant sammenhæng, fastslås det 

først og fremmest, at det kritiske niveau for t-værdien, ved n-1 frihedsgrader, i dette afsnit 

hvor der testes på et sandsynlighedsniveau, der svarer til α = 0,05, medfører det at t -værdien 

skal være 2,06 eller derover. Dette signifikansniveau vil være opgavens primære 

udgangspunkt for at teste statistisk signifikans. Til information oplyses, at hvis α = 0,1, så skal 

t-værdien være højere end 1,71, og ved α = 0,01 er niveauet 2,79. 

 

Hvis vi sammenligner de beregnede t-værdier med signifikansniveauet for α = 0,05 ses det, at 

der for de t-værdier, der ikke er justeret for autokorrelation faktisk er to valutaer, hvor det 
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kan konstateres, at der eksisterer en signifikant sammenhæng og vi må afvise 𝐻0. Dette 

gælder for JPY og USD, hvor t-værdierne er hhv. -2,13 og 2,26. 

Det er dog bemærkelsesværdigt, at når der korrigeres for autokorrelation falder t-værdierne 

til et niveau, hvor 𝐻0 ikke længere kan afvises, og analysen indikerer, at der ikke er 

signifikant sammenhæng mellem udviklingen i aktiekurser og de undersøgte valutakurser. T-

værdierne er endda så lave, at 𝐻0 ikke kan afvises selv hvis α = 0,1. 

 

I sub perioden, der fokuserer på Euroens introduktion på det europæiske marked, ses et fald i 

volatiliteten for to ud af fem af koefficienterne, mens tre ud af fem stiger i volatilitet. Det var 

på forhånd forventet, at introduktionen af Euroen ville vise et fald i volatiliteten, men dette 

lader ikke til at være tilfældet på tværs af valutaer. Dog holdes her in mente, at antallet af 

virksomheder, der danner koefficienterne øges des flere år, der medtages i analysen. Dette 

burde dog bidrage til en lavere volatilitet i de senere år, men dette lader ikke til at være 

tilfældet, og dette kan være tegn på, at de virksomheder, der bliver inkluderet i de senere år 

som minimum må være ligeså volatile af natur som de foregående. 

 

I forhold til hvorvidt det er muligt, at konstatere en signifikant sammenhæng mellem 

variablerne i hver af de to perioder ses det, at ud fra t-værdierne, der ikke er justeret for 

autokorrelation, i 1987-2001 må 𝐻0 forkastes og 𝐻1 accepteres for så vidt angår USD og JPY, 

mens 𝐻0 accepteres for GBP, NOK og SEK i samme periode. I perioden 2002-2012 ændrer 

dette sig dog til, at det er med hensyn til valutaerne NOK og SEK, at 𝐻0 kan forkastes og 𝐻1må 

accepteres.  

Justeres der for autokorrelation ses det dog, at signifikans niveauet falder så meget, at det 

kun er for JPY i perioden 1987-2001, og SEK i perioden 2002-2012, hvor der er tilstrækkelig 

statistisk signifikans til at kunne forkaste 𝐻0 på et 5 % signifikansniveau. 

 

Efter at have testet de indsamlede data mod nulhypotesen, og have beregnet de nævnte 

signifikansniveauer for testene, må det konstateres, at der efter justering for autokorrelation, 

måles så lave signifikansniveauer, at nulhypotesen ikke kan afvises, og der er dermed en 

indikation af, at der ikke er sammenhæng mellem valutakurser og aktiekurser. Det er altså 

ikke muligt, at fastslå med signifikans, at beta værdierne vil være forskelligt fra nul, hvis der 

ses på populationen frem for en stikprøve. 
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3.1.2. Cash flow 

 

Efter at have gennemgået og testet for sammenhæng mellem variablerne valutakurser og 

aktiekurser, tages der nu fat på den næste variabel, der skal undersøges som mål for værdien 

af virksomhederne. Dette afsnit tager udgangspunkt i cash flowet, og her byttes data for 

aktiekurser med data for cash flow. I forhold til metoden er der nogle ændringer, da 

datapunkterne nu ikke længere er daglige, men kvartalsvise, så derfor opfordres der til at 

læse det herpå følgende data og metode afsnit. 

 

Den generelle metode i forhold til regressioner, afkastberegning mv. følger dog fortsat den 

metode, der er fremlagt i metodeafsnittet. Formålet med afsnittet er, at finde svar på om der 

er sammenhæng mellem variablerne i hele analysens periode, men da der kun kunne 

indsamles data fra 2003 og frem til 2012 er der i dette afsnit ingen sub-perioder, da dette 

ikke vil give mening over så kort horisont. 

 

 3.1.2.1. Data og metode 

 

Data til brug i undersøgelsen består af valutakurser og cash flow. Der er benyttet kvartalsvise 

data, da virksomhederne kun aflægger regnskab én gang i kvartalet. Perioden, der bliver 

undersøgt, strækker sig fra 2003 til 2012, da vi ønskede, at undersøgelsen skulle favne så 

langt tilbage som muligt og samtidigt kun medtage afsluttede år. Selvom data starter i år 

2003 har det vist sig, at der ikke var nok datapunkter i året til at lave regressionen som 

ønsket. Derfor er startåret for analysen sat til 2004. 

 

For at måle sammenhængen mellem valutakurser og cash flow genereret af virksomhederne, 

er vi nødt til at ændre metoden i forhold til afsnittet om valutakurser og aktiekurser. Da 

virksomhederne opgør deres cash flow akkumulerende én gang i kvartalet, og det ikke er alle 

virksomheder, der er lige villige til at bidrage konsistent med kvartalsvise cash flow, har det 

været nødvendigt at foretage en simulering af de genererede cash flow i de kvartaler, hvor de 
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måtte mangle. Dette er foretaget i Microsoft Excel, og der benyttes en af de to nedenstående 

metoder alt efter hvilket kvartal, der mangler13

 

: 

• Q1 & Q4: Excel funktionen ”FORECAST” er benyttet til at estimere cash flowet på 

baggrund af en lineær trend linje, der går gennem de tre øvrige kvartalers 

datapunkter. 

 

• Q2 & Q3: Cash flowet antages, at følge en lineær tendens, og estimeres ved følgende 

ligning: 𝐶𝐹𝑡0 = 𝐶𝐹𝑡−1+ 𝐶𝐹𝑡+1
2

, hvor 𝑡0kan være såvel Q2 som Q3 

Disse to metoder benyttes, og overholder begge kriterier om ikke at gå på tværs af år, således 

at Q4 blandes med estimering af Q1, hvilket kan give store problemer, da her er tale om 

akkumulerede cash flow.  Derudover er fastsat en regel om, at der ikke må simuleres på cash 

flow, hvor der mangler tre på hinanden følgende kvartaler. Dette gøres for ikke at have en 

situation hvor Q1, Q2 og Q3 skal estimeres ud fra et akkumuleret cash flow i Q4, da dette vil 

medføre en alt for stor grad af usikkerhed i simuleringen. Der skal dermed som minimum 

eksistere halvårlige faktiske data for cash flow for at simulere værdier for hele året, og en 

årlig koefficient dermed kan beregnes. 

 

Det andet nødvendige tiltag har været, at beregne den faktiske cash flow generering i 

kvartalet for at se hvordan ændringen i cash flowet bevæger sig med ændringen i 

valutakurserne. Det er sket ved simpel antagelse om at cash flowet i Q1 må afspejle det 

faktisk genererede cash flow i Q1, mens det faktiske cash flow i Q2 må være: 𝐶𝐹𝑄2 =

 𝐶𝐹𝑄2 𝑎𝑘𝑘. −  𝐶𝐹𝑄1 𝑎𝑘𝑘., hvor forkortelsen CF er cash flow, og akk. er akkumuleret. Metoden for 

beregning af Q2s cash flow benyttes ligeledes til beregning af Q3 og Q4 cash flow. 

 

Efter de kvartalsvise cash flow er beregnet på baggrund af såvel de simulerede værdier samt 

de faktisk hentede værdi, beregnes ændringen med udgangspunkt i kontinuer 

rentetilskrivning, som angivet i metodeafsnittet. Dette gøres for at sikre konsistens mellem 

beregningerne for valutakurser samt cash flow. 

 

Da nogle virksomheder lider af sæsonudsving, og dermed vil lide under store udsving fra 

                                                             
13 Se Excel arket på vedlagte CD-rom i ”Cash flowsValuta Regression” under fanebladet “Cash flows” for 

datagenereringen. 
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kvartal til kvartal, er der udarbejder analyser for ændringer i såvel kvartal til kvartal14, hvor 

der måles en ændring fra Q1 til Q2, fra Q2 til Q3 osv., som ændringer på årlig basis15

Den benyttede regressionsligning, der benytter de kvartalsvise cash flow data til udregning af 

alfa og beta koefficienter kan udtrykkes ved følgende ligning: 

, hvor der 

ses på ændringen fra Q1 2004 til Q1 2005, og Q2 2004 til Q2 2005 og så fremdeles. Begge 

vinkler på ændringen i cash flow medtages i analysen for at sikre, at sæsonudsving ikke leder 

os til en forkert konklusion. 

 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽𝑈𝑆𝐷𝑆𝑈𝑆𝐷 + 𝛽𝑆𝐸𝐾𝑆𝑆𝐸𝐾 + 𝛽𝑁𝑂𝐾𝑆𝑁𝑂𝐾 + 𝛽𝐽𝑃𝑌𝑆𝐽𝑃𝑌 + 𝛽𝐺𝐵𝑃𝑆𝐺𝐵𝑃 +  𝜀 

 

Hvor Y i dette tilfælde er ændringen i cash flow, og alle øvrige parametre forudsættes kendt 

af læser, og er identiske med parametrene benyttet i afsnit 3.1.1., da de forklarende variabler 

er uændrede. 

Det har i forbindelse med undersøgelsen vist sig sværere end forventet, at indsamle data 

vedrørende cash flow, hvorfor der i nedenstående tabel er givet en oversigt, der viser hvor 

mange virksomheders cash flow, der indgår i analysen i et givet år.  
 
Tabel 3.11. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
I tabellen ses et fald i antallet af virksomheder det har været muligt, at indhente data på i 

forhold til analysen med aktiekurser. Derudover har det, som nævnt, været nødvendigt at 

foretage simulering af nogle cash flow for at kunne nå op på det viste antal virksomheder. 

                                                             
14 q/q – quarter-on-quarter 
15 y/y – year-on-year 

År Virksomheder
2004 32
2005 46
2006 51
2007 51
2008 53
2009 58
2010 63
2011 63
2012 69
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3.1.2.2. Regressioner 

 
Til at beregne de årlige koefficienter har vi benyttet regressionsligningen, som blev beskrevet 

i det foregående afsnit, på den indsamlede data for valutakurser og cash flow. 

Som nævnt gennemgås der i dette afsnit kun én samlet periode fra 2004 til 2012, men der vil 

til gengæld blive præsenteret data for såvel kvartalsvise som årlige ændringer. 

De beregnede koefficienter kan ses i tabellen herunder. 

 
Tabel 3.12. 
 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabellen ses at koefficienterne er forholdsvis høje, når der kan måles en sammenhæng 

mellem variablerne, mens de for andre variablers vedkommende er 0 i nogle af årene. Fama 

& MacBeth regressionen giver dog nogle gennemsnitlige koefficienter, der arbejdes videre 

med for at teste signifikansen. 

Som det ligeledes ses i tabellen med koefficienterne er udsvingene i disse koefficienter 

relativt store fra år til år. Standard afvigelsen af koefficienterne kan ses i nedenstående tabel. 

 
Tabel 3.13. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

USD SEK NOK JPY GBP USD SEK NOK JPY GBP
2004 5,86 0,00 16,26 -4,12 0,00 2004 -3,75 0,00 0,00 -10,61 28,67
2005 44,27 0,00 0,00 -19,17 -24,25 2005 -0,63 0,00 2,17 0,00 -7,12
2006 24,92 0,00 8,98 0,00 80,55 2006 58,43 0,00 0,00 -46,74 -117,47
2007 -17,68 0,00 -13,17 0,00 -3,00 2007 0,00 -67,43 0,00 -53,78 -150,36
2008 44,00 0,00 0,00 40,54 195,33 2008 1,07 0,00 0,00 -36,31 -48,14
2009 18,15 0,00 -60,11 -6,96 0,00 2009 43,46 0,00 -49,83 0,00 -19,58
2010 55,91 0,00 -88,43 -35,49 0,00 2010 -97,74 150,95 0,00 136,61 0,00
2011 36,97 10,48 0,00 -47,19 0,00 2011 0,00 13,41 0,00 30,35 -51,28
2012 -39,32 -4,04 0,00 23,51 0,00 2012 113,28 0,00 0,00 -68,82 70,43

Mean β 19,23 0,72 -15,16 -5,43 27,63 Mean β 12,68 10,77 -5,30 -5,48 -32,76

β-koefficienter y/y β-koefficienter q/q

σ          
(β USD)

σ          
(β SEK)

σ             
(β NOK)

σ             
(β JPY)

σ              
(β GBP)

σ          
(β USD)

σ          
(β SEK)

σ             
(β NOK)

σ             
(β JPY)

σ              
(β GBP)

Mean σ 
2004-2012

31,43 3,90 35,15 27,04 69,26
Mean σ 

2004-2012
57,29 57,52 16,71 61,80 68,84

Standard afvigelse y/y Standard afvigelse q/q
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Som forventet er standard afvigelserne meget høje, og det ses endvidere, at noget kunne tyde 

på, at volatiliteten i beta koefficienterne er højere, når der måles kvartal mod kvartal end når 

der måles år mod år. 

Da vi har fastlagt koefficienterne, og standard afvigelsen kan vi beregne t-værdierne for hver 

valuta ud fra den formel, der er angivet i afsnit 2.5. ”Hypotesetest og signifikansniveau”. 

T-værdierne er opstillet i nedenstående tabel. 

 
Tabel 3.14. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

T-værdierne ser umiddelbart ud til at være forholdsvis lave, hvilket stemmer godt overens 

med den forholdsvis store standard afvigelse, der er blevet målt i analysen. Det kritiske 

niveau, som t-værdierne skal overstige udregnes ved et signifikansniveau og n-1 

frihedsgrader for at tage højde for at t-fordelingen ikke følger en standard normalfordeling. 

Ved dette antal frihedsgrader kan det beregnes, at den kritiske t-værdi for signifikansniveau 

0,1 er 1,86, mens det ved signifikansniveau 0,05 er 2,31 og til sidst ved signifikansniveau 0,01 

er 3,36. 

 

3.1.2.3. Tolkning af resultater 

 

Koefficienterne i denne test har vist sig rigtig store. Niveauerne ligger konstant højt, og 

svinger fra positivt til negativ og vice versa. Det er bemærkelsesværdigt, at Fama & MacBeth 

regressionerne kommer med en regressionsligning, der ved første øjekast ser brugbar ud, 

men ved nærmere inspektion af koefficienterne ses det, at der for hvert år i undersøgelsen er 

to koefficienter, der giver 0, og hvor der dermed ikke skulle være sammenhæng mellem 

valutakursen og cash flowet. Det har dog vist sig, at der er tale om det stik modsatte, hvor 

regressionen har en forklaringsgrad på 1, og dermed skulle være i stand til at forudsige cash 

flow genereringen perfekt16

                                                             
16 Se bilag 1. 

. Dette har vi dog meget svært ved at tro på, og derfor mener vi i 

stedet, at der bør kigges nærmere på data og den benyttede metode. 

USD SEK NOK JPY GBP USD SEK NOK JPY GBP
T-værdi 1,84 0,55 -1,29 -0,60 1,20 T-værdi 0,66 0,56 -0,95 -0,27 -1,43

T-værdi y/y T-værdi q/q
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Udover koefficienterne ligger også volatiliteten af koefficienterne på et højt niveau, hvilket 

var forventet, når man ser på de store, åbenlyse udsving, der er mellem koefficienterne. Her 

påpeges dog kort, at det ser ud til at volatiliteten er lavere ved målinger år til år end ved 

kvartal mod kvartal. Dette kan være et tegn på, at mange af virksomhedernes cash flow er 

præget af sæsonudsving, hvilket gør at koefficienterne ligger mere stabilt ved måling år mod 

år. Det kan også være forkert at tolke tallene på denne måde, da der i regressionen er mange 

0 værdier, der kan have indflydelse på resultatet. 

Kigger vi mod t-værdierne bliver det meget synligt, at udsvingene i koefficienterne er for 

voldsomme til at kunne forkaste nulhypotesen. Ikke én eneste af t-værdierne er over det 

krævede niveau ved blot 10 % signifikansniveau. 

 

Vi kan på baggrund af de beregnede t-værdier dermed ikke med statistisk signifikans 

forkaste nulhypotesen, og dermed er der ikke et eneste tilfælde i dette afsnit, hvor vi kan 

acceptere alternativhypotesen om sammenhæng mellem valutakurser og genereret cash flow 

for hele populationen baseret på stikprøven. 

 

For at undersøge lidt nærmere på værdien af koefficienterne undersøges data lidt nærmere 

for at se hvorvidt det bryder med nogle af forudsætningerne for regressionen. Der startes 

med at teste data sættet for normalitet, hvilket vil sige hvor godt fordelt data er i forhold til 

en perfekt normalfordeling. Der testes på fordelingen af data for y/y cash flow og til det 

formål benyttes Jarque-Bera testen, der er givet ved følgende formel(Jarque, Bera, 1987): 

 

𝐽𝐵 =  
𝑛
6
�𝑆2 +

1
4

(𝐾 − 3)2� 

 

Hvor n er antallet af observation, S er skewness og K er kurtois. 

Formlen giver et output, hvor tolkningen er, at jo tættere på 0 tallet er, jo bedre følger data en 

perfekt normalfordeling. Resultaterne af testen er gengivet i følgende tabel: 
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Tabel 3.15. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabellen ses det, at der opnås en JB værdi på lidt over 205 millioner, hvilket med al 

tydelighed viser, at data på ingen måde er normalfordelt, og selvom vi i opgaven benytter en 

t-fordeling og ikke en standardnormalfordeling, så er tallet så højt, at det må antages, at data 

heller ikke følger en t-fordeling med n-1 frihedsgrader. 

For at vise hvor skæv fordelingen i virkeligheden er, er der ligeledes udarbejdet et Q-Q Plot 

efter Bloms formel(Ryan, Joiner, 1976, s. 2):  
 

𝑃 =
�𝑘 − 3

8�

�𝑛 + 1
4�

 

 
Ved at benytte Microsoft Excel finder vi derefter den tilhørende værdi i den inverse 

fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen, og sorteres i stigende rækkefølge.  

Dermed fremkommer en grafisk gengivelse af data, hvor det kan se i hvor høj grad, der findes 

outliers i datamaterialet. Det gælder dermed, at hvis data følger en normalfordeling vil alle 

datapunkterne ligge på den rette linje i billedet. For data sættet ændring i cash flow y/y 

fremkommer følgende billede: 
 

Figur 3.1. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning via Thomson Reuters 

Skewness 33,7
Kurtois 1299,3
Observationer 2920

JB 205.005.574  

Jarque-Bera Test
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I billedet ses tydeligt, at der er væsentlige outliers i datasættet. Derudover skal det 

retfærdigvis nævnes, at der er zoomet i y-aksen på ovenstående figur, da det ellers ikke var 

muligt at aflæse den. Den højst målte y-værdi var 1393, hvilket er væsentligt over 150, hvor 

y-aksen blev nødt til at stoppe for at kunne aflæses grafisk. 

Det er dermed meget stærke indikationer på, at data i stikprøven ikke er stærke nok til at 

kunne analysere på for så vidt angår populationen, og der er under ingen omstændigheder 

nok statistisk signifikans til at kunne forkaste 𝐻0på noget tidspunkt i denne undersøgelse. 

 

3.2 Rente analyse 

 

Dette underafsnit af analysen indeholder data, metode samt resultater og tolkninger på alle 

undersøgelser vedrørende renter, der er den anden af vores to variabler. 

Da der skal undersøges to aspekter af renters indflydelse på værdien af virksomheder, 

gennem aktiekurser og cash flow, vil dette afsnit ligeledes blive delt i to, således, at hvert 

område behandles separat. Dette gøres af samme årsag som skrevet i afsnittet 3.1. ”Valuta 

analyse”, ovenfor. 

 

3.2.1. Aktiekurser 

 

Det første data, der gennemgås og analyseres i dette afsnit, er renternes påvirkning på 

aktiekurser. Det undersøges herunder, hvor stor påvirkning renternes udsving har på 

udviklingen i virksomhedernes værdi, her målt i værdien af aktiekurserne på de pågældende 

virksomheder. Med hensyn til indhentning af data henvises til afsnittet 1.6. hvori der 

beskrives den relevante kildekritik. 

Det ses i den følgende analyse, om hvorvidt der findes en signifikant indflydelse fra 

renteudsvingenes påvirkning på aktiekurser, i både den generelle periode, der løber fra 

1987-2012 samt en sub-periode, hvori data opdeles fra 2002, hvor Euroen indføres som en 

fysisk valuta.   
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3.2.1.1. Data og metode 

 

Data til brug i analysen er, som ved valutakurser, også indhentet på daglig basis. Renten er 

hentet som den pågældende kuponrente på hhv. den 10-årige og 3-måneders amerikanske t-

bill, hvor der også er lavet et spread mellem de to. De er ligeledes også hentet fra 1987-2012. 

Der er valgt den amerikanske t-bills renter, da det er denne der, som beskrevet i afsnit 2.1. 

Værdiansættelse af virksomheder, typisk bliver brugt som renteproxy for den risikofrie 

rente. Den giver derfor, om nogle, det mest retvisende billede af renteudviklingen på det 

globale marked.    

Antallet og data for aktiekurser vil være præcis det samme som i afsnit 3.1. ”Valuta analyse”, 

der behandler valutakursers udsvings og deres påvirkning på aktiekurserne. Antallet af 

virksomheder i analysen kan ses i tabel 3.1. i afsnit 3.1.  

 

 I udregningerne af renteudviklingen er det ikke en direkte udvikling i kuponrenten fra dag til 

dag der bruges, men derimod en udvikling i de underliggende obligationers værdi. Dette er 

gjort, da vi mener det giver en bedre indikation for, hvordan renterne har indflydelse på 

virksomheders cash flow og aktiekurser. Der udover mener vi, er det en bedre indikator for 

værdien af udviklingen for afkast i aktiekurserne at holde udviklingen op imod afkast i 

obligationerne for virksomhedernes passivside.  

Udregningen af afkast på underliggende obligationer ved renteudviklingen bliver udregnet, 

som det ses nedenfor. 

 
For at udregne værdien på den underliggende obligation for den 10-årig og 3 måneders 

nulkupon, tages der udgangspunkt i viden om, at en nulkupon obligation altid indfries til kurs 

pari, altså kurs 100. Derfor udregnes værdien ved hjælp af nedenstående formel: 

 

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 𝐾𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑖(100) ∗ (1 + 𝑟𝑜)−𝑡 

 

Hvor: 

ro = renten for den givne obligation – enten den 10-årige eller den 3 måneders 

t = tid til udløb  

 
Udvikling i rentespreadet er, således, regnet ved at subtrahere den 10-årige nulkupon 

obligations værdi fra den 3 måneders nulkupons værdi.  Herved udtrykkes forventningen om 

den fremtidige rente, da det ses, hvordan den laggede 10-årige nulkupons værdi, nærmer sig 
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den 3 måneders nulkupons værdi. Dette er også udtryk grafisk i nedenstående figur. Hvor det 

ses at der, over tiden, er klare forventninger om et rentefald, hvorfor værdien på de 

underliggende obligationer er stigende. 

 
Figur 3.2. 
 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning med renter trukket fra Datastream. 
 

For at kunne lave yderligere udregninger på den daglige renteudvikling, laves der herefter en 

udvikling af det daglige afkast på de underliggende obligationer, der bliver udregnet ved 

benyttelse af samme metode, som beskrevet i afsnit 1.7 ”Metode”. 

 I dette afsnits regressioner bliver der, som tidligere beskrevet i afsnit 1.7. ”Metode”, brugt 

Fama & MacBeth regressioner til udregning af de specifikke regressioner for 

valutaudviklingens påvirkning af aktiekursernes værdi. 

 

Regressionsligningen der specifikt er brugt til udregningerne i dette afsnit, bliver givet ved, at 

der for hver af virksomhederne, der indgår i de pågældende år, bliver udregnet en alfa samt 

tilsvarende beta koefficienter, som det ses i nedenstående formel: 

 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽10−å𝑟𝑖𝑔𝑆10−å𝑟𝑖𝑔 +  𝛽3−𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑆3−𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟 + 𝛽𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑆𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 + 𝜀 

 

Hvor Y er udviklingen i værdien af aktiekursen. S er ligeledes defineret som ændringen i 

udviklingen af værdien af de underliggende obligationers værdi på daglig basis, og er 

udregnet som beskrevet i afsnit 1.7.1. 
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3.2.1.2. Regression 

 

I dette afsnit gennemgås regressionsresultaterne, som ender ud i et udtryk for graden af 

sammenhængen mellem de to variables udvikling; renten og aktiekursværdien. Der er forsøgt 

at finde en signifikant sammenhæng mellem netop disse to variable. For at kunne afgøre, om 

renteudviklingen kunne forklare en del af aktiekursens udsving. Dette er ligeledes udtryk ved 

den ovenstående regressionsligning. 

  

I nedenstående tabel ses koefficienterne for hhv. alfa og beta, samt et gennemsnit af disses 

daglige værdier17

 

. Tallene er et udtryk for det årlige gennemsnit af koefficienternes værdi, 

hvor der samtidig, nederst i tabellen, er taget et gennemsnit af dette, for at finde et enkelt 

gennemsnitstal, til brug i vores regression jf. metoden i afsnit 1.7.  

Tabel 3.16. 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Her ses det igen, som i analysen omkring valutaudsving, at koefficienter bliver udjævnet ved 

at benytte Fama & MacBeths metode ved pooling af gennemsnittene for alle årene. Dog bliver 

disse koefficienter lidt upålidelige, da volatiliteten i koefficienterne er utrolig høj for β 3M, sat 
                                                             
17 For daglige værdier henvises til Excel arket i vedlagte CD-rom: ”Renter-aktiekurser Regressions” i 

fanen ”Renter kurser+aktier” 

α β 3M β spread β 10Y α β 3M β spread β 10Y
1987 0,0000 1,4024 -3,5764 -4,3663 2000 0,0003 -6,0446 0,7926 0,7016
1988 0,0019 3,9809 1,1113 1,3518 2001 -0,0007 -8,2250 0,7530 0,4817
1989 0,0007 0,5706 -0,2637 -0,4213 2002 -0,0006 -9,8424 0,1983 0,1969
1990 -0,0004 -10,3202 1,8066 1,9307 2003 0,0009 -10,7381 -0,2832 -0,0998
1991 0,0004 -7,3483 -0,5228 -0,7516 2004 0,0011 10,0952 -0,2164 -0,0549
1992 -0,0010 1,6514 -0,4638 -0,4231 2005 0,0017 3,2463 -0,2339 -0,0535
1993 0,0009 2,5470 1,6159 1,2219 2006 0,0010 -4,1884 -1,6755 -0,8933
1994 0,0004 -0,0003 -0,6264 -0,5934 2007 -0,0002 -5,0195 0,4538 0,3570
1995 -0,0001 -3,6375 -0,3733 -0,3739 2008 -0,0029 -7,2462 -0,3320 -0,0161
1996 0,0011 -0,1818 -0,2726 -0,2707 2009 0,0000 -13,9723 0,3852 0,2451
1997 0,0004 4,5162 0,1511 0,0702 2010 0,0001 -10,5604 -0,1904 0,0501
1998 -0,0009 -1,3190 0,2731 0,2030 2011 -0,0008 -2,5421 0,2721 0,2069
1999 0,0001 0,0367 1,0847 0,7658 2012 0,0001 7,5314 -0,5415 -0,0298

α β 3M β spread β 10Y
Mean β                 

1987-2012
0,0001 -2,5234 -0,0259 -0,0217
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i forhold til tallet fra den ikke-poolede β-værdi, hvor det poolede gennemsnit, dog er langt 

lavere end det ellers afbildede.  

Alene på baggrund af disse betakoefficienter, kan der derfor heller ikke siges noget om 

sammenhængen mellem renteudviklingen og aktiekursernes værdi. For at kunne drage 

denne parallel mellem udviklingen af dette, er det nødvendigt at inddrage 

standardafvigelserne for koefficienterne.   

Standardafvigelserne for beta- og alfakoefficienterne kan ses i nedenstående tabel, hvor de 

poolede afvigelser ses. 

 
Tabel 3.17. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det blev beskrevet ovenfor, skilte de 3-måneders renter sig ud. Dette ses endnu 

tydeligere ved at kigge på standardafvigelsen for tallet. Selvom der kun var et gennemsnit af 

β-værdierne på omkring -2,5, ses det nu, at volatiliteten af disse poolede data er langt højere. 

Dette vil påvirke pålideligheden og sammenhængen af det senere data, da denne afvigelse er 

alt for signifikant. Det samme er gældende for hhv. spreadet og de 10-åriges 

standardafvigelse, blot i anden signifikant grad, da deres tal er lavere, mens deres afvigelser 

er relativt større. Det er derfor interessant at drage en parallel til den nedenstående tabel, der 

inddrager t-test værdierne. Dette, da man vil kunne se, i hvor stor grad, der er signifikans 

mellem de to variable for hhv. renter og aktiekurser. Til brug af udregninger for t-test 

værdier bliver der brugt Student’s method, jf. afsnit 1.7. ”Metode”.  

 
Tabel 3.18. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det skal igen her, som det er blevet beskrevet i afsnit 3.1 omkring korrelationen ved 

valutakurser og aktiekurser, bemærkes at der ikke alene kan tolkes på disse t-test tal, da der i 

σ             
α

σ                  
β 3M

σ              
β spread

σ           
β 10Y

Standard afvigelse                    
1987-2012

0,0010 6,1699 1,0471 1,0960

3M Spread 10Y
T-værdi                   

1987-2012
-2,0854 -0,1263 -0,1011
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aktiekurser er bevist en vis form for autokorrelation. Derfor skal der først justeres for denne 

korrelation, hvilket nedenstående tabel afbilleder størrelsen af. Det er dog værd at bemærke, 

at t-værdien for 3-måneders renterne er relativ høj(negativ). 

   

 Tabel 3.19. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Det ses ud fra ovenstående tabel, de udregnede tal for autokorrelationen, der bruges til at 

korrigere den udregnede t-værdi nedenfor. Det ses også, at autokorrelationen er negativ for 

både spreadet og de 10-årige renter, mens den er positiv for de 3-måneders renter. Det vil 

forventes, at der ved negativ autokorrelation vil forekomme skiftende residualer i forhold til 

perioden før samt at fejlleddet for perioden t, som betegnes εt, vil have en negativ 

sammenhæng med fejlleddet fra perioden før. I økonomiske tidsserier vil der som oftest 

forekomme positive korrelationer pga. forventninger til markedets udvikling, jf. afsnit 1.7. 

”Metode”. 

  

Da autokorrelationen i opgaven blot er brugt som et udtryk for, hvorvidt der findes en 

afhængighed i de variable der medtages, er det i denne sammenhæng kun interessant, om de 

er forskellige fra 0.  

Autokorrelationen bruges til beregningen af den justeringsfaktor, der senere bliver brugt til 

at findes vores endelige justerede t-værdier, ligeledes nedenfor, da den justerede t-værdi 

udregnes ved at dividere den regnede justeringsfaktor med den ikke-justerede t-værdi. 

 
Tabel 3.20.  

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

3M Spread 10Y
Autokorrelation                  

1987-2012
0,3691 -0,2953 -0,4759

Beta 3M Beta Spread Beta 10Y
Justeringsfaktor 

(uendeligt n)
1,473 0,738 0,596

Justeringsfaktor 
(endeligt n)

1,30 0,80 0,60

Justeret                   
t-værdi

-1,6042 -0,1578 -0,1685



 

67 | S i d e  
 

Som forventet vil det kunne ses, at der efter justeringen af t-værdierne, er fremkommet et 

noget lavere niveau af t-værdier. Det er også værd at bemærke, at de t-værdier med 

lavest(højest negativ) autokorrelation er de, der er justeret mindst jf. afsnittet 1.7. ”Metode”. 

  

Nu er der samtidig fremlagt tal for hele perioden for hhv. beta, standardafvigelsen, 

autokorrelationen, justeringsfaktoren samt t-værdierne for hele årrækken 1987-2012. Dette 

vil, i kommende afsnit omkring tolkningen af resultaterne, gøre os i stand til at forklare 

tallene mere detaljeret.  

Inden tolkning af resultater, skal der først ses på opdelingen af perioderne, hvor der kreeres 

sub-perioderne fra 1987-2001 og 2002-2012. I dette afsnit vil der kun blive vist 

gennemsnitstal for de opdelte perioder, ligesom i foregående analyse i afsnit 3.1. ”Valuta 

analyse”, da det er samme tal der bruges, i den ovenstående analyse for hele perioden.  

 

Tankerne bag sub-periodernes længde er der blevet gjort rede for i afsnit 2.2.3. omkring 

indførelsen af Euroen. Vi har dog valgt at lave afskæringen ved år 2002, da Euroen blev 

indført som fysisk valuta og ikke 1999, da den for første gang blev taget i brug for markedet 

jf. også afsnit 3.1 ”Valuta analyse”. 

  

Beregningerne for de to årrækker, er gjort med samme data og med selvsamme metode, som 

den ovenstående analyse for den fulde periode. Dette gælder for så vidt gennemsnits beta, 

standardafvigelserne, autokorrelationen samt de justerede t-værdier.  

Ved beregning af gennemsnits beta fremkom således nedenstående tabel. 

 
Tabel 3.21 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabellen ses den gennemsnitlige målte β, for de to sub -perioder. Her kan det tydeligt ses, at 

den er højere, når der er målt over to perioder i forhold til en, hvilket jo kunne have noget at 

gøre med introduktionen af Euroen som valuta. Disse β-værdier kan dog, som skrevet før, 

α β 3M β spread β 10Y
Mean β                 

1987-2001
0,0002 -1,4914 0,0993 -0,0316

Mean β                 
2002-2012

0,0000 -3,9306 -0,1967 -0,0083
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ikke stå alene, og det er derfor nødvendigt at kigge på nedenstående tabel, der involverer 

standardafvigelserne for de pågældende renter.  

 
Tabel 3.22 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses i tabellen for alle renterne, at der er en vis forskel fra de tal, der beskriver hele 

perioden, dog er resultaterne ikke entydige. Sagt på en anden måde, er de ikke enten entydigt 

højere eller lavere i de målte sub-perioder i forhold til hele perioden. Det er derfor igen 

nødvendigt for den følgende tolkning af resultaterne, at inddrage t-værdierne for de opdelte 

perioder. 

 

Tabel 3.23. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Det kan bemærkes i t-værdierne i den ovenstående tabel, at det stadig ses, at værdierne for 

de 3-månders renter er relativt høje. Det bemærkes imedens, at spreadet for den senere 

periode nu også bliver relativt høj, dog kunne det tyde på, at det stadig ikke er helt højt nok til 

at finde signifikans mellem spreadet og aktiekurserne. 

De ovenstående t-værdier kan kun tages som udgangspunkt, da der endnu ikke er korrigeret 

for autokorrelationen. Som det ses i ovenstående gennemgang af hele perioden, vil t-

værdierne falde signifikant ved en justering for autokorrelation. 

Derfor bliver der igen inddraget justeringsfaktoren samt de justerede t-værdier for begge 

sub-perioder i følgende tabel.  

 
 
 

σ             
α

σ                  
β 3M

σ              
β spread

σ           
β 10Y

Standard afvigelse                    
1987-2001

0,0008 4,5832 1,2924 1,4378

Standard afvigelse                    
2002-2012

0,0012 7,8731 0,5891 0,3295

3M Spread 10Y
T-værdi                   

1987-2001
-1,2603 0,2975 -0,0850

T-værdi                   
2002-2012

-1,6558 -1,1073 -0,0837
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Tabel 3.24. 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Som det kan ses i den ovenstående tabel bliver de justerede t-værdier næsten påvirket ligeså 

meget af autokorrelationen, som det var tilfældet for hele perioden, og da disse tal er lavere 

vil de derfor bliver påvirket relativt mere. Dette var dog forventet, da datamængden er 

halveret i hver periode i forhold til den samlede årrække. Dette gør dog også, at vores kritiske 

t-værdier, som er skæringspunktet for de udregnede t-værdier, bliver lavere. Jf. afsnittet 

nedenfor, hvor der vil blive tolket på resultaterne samt inddraget en konklusion på analysen.  

 

3.2.1.3. Tolkning af resultater 

 

I afsnittet her vil der blive tolket på de fremkommende resultater samt draget konklusion, 

omkring sammenhæng og forklaringer i forbindelse med analysen af renters påvirkning af 

virksomhedsværdier målt på aktiekurser. Der vil dannes en sammenhæng mellem 

årrækkerne samt en sammenhæng mellem analysen for hele perioden og sub-perioderne og 

deres resultater.    

Det blev vist at der var en forholdsvis lille sammenhæng i spreadet samt de 10-åarige renters 

koefficienter målt mod aktiekursen, hvilket var forventet, da markedets forventninger til 

 Beta 3MBeta Spread Beta 10Y
Autokorrelation                  

1987-2001
0,3371 -0,3768 -0,5064

Autokorrelation                  
2002-2012

0,3059 -0,3756 -0,2612

Justeringsfaktor, 
(uendeligt n)    

1987-2001
1,420 0,673 0,572

Justeringsfaktor, 
(uendeligt n)    

2002-2012
1,37 0,67 0,77

Justeringsfaktor 
(endeligt n)     
1987-2001

1,200 0,700 0,600

Justeringsfaktor 
(endeligt n)     
2002-2012

1,20 0,70 0,80

Justeret                   
t-værdi             

1987-2001
-1,0503 0,4250 -0,1417

Justeret                   
t-værdi            

2002-2012
-1,3798 -1,5818 -0,1046
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kurserne skifter langt hurtigere end den 10-årige rente, som spreadet samtidig er en næsten 

fuldstændig spejling af, når man ser på udviklingen over årrækkerne. Der blev i samme 

ombæring vist, at der var en relativ større sammenhæng mellem aktiekurserne og den 3-

måneders rentes koefficienter. Dette skyldes muligvis, at den 3-måneders rente tilpasser sig 

forventningerne langt hurtigere, hvilket skyldes den meget kortere løbetid. 

 

Det ses i tabel 3.16., at koefficienterne for obligationsværdierne er negative. Dette betyder, at 

der eksisterer et forhold mellem aktiekurserne og obligationskurserne, der er negativt 

korreleret, hvilket også var forventet. På grund af omregning fra renteniveau til 

obligationskurs, som beskrevet i metoden, betyder dette, at der eksisterer et positivt 

afkastforhold mellem aktiekurserne og renterne. 

 

I sammenhæng med dette skal volatiliteten for koefficienterne inddrages. Her ses det hurtigt 

at volatiliteten for alle renterne er ekstremt høje i forhold til udviklingen i de enkelte 

koefficienters niveauer. Dette må imidlertid betyde en vis form for usikkerhed i forhold til en 

hurtigt draget konklusion, omkring forholdet mellem disse to variabler.  

Hvorledes der kan drages nogen som helst konklusion omkring en signifikant sammenhæng, 

må afhænge udelukkende af de fundne t-værdier.  

 

T-værdierne inden korrektionen for autokorrelation viste, at der kunne observeres en 

relativt høj t-værdi for den 3-måneders rente. Dette kan således sammenholdes med den 

kritiske t-værdi, som nævn i ovenstående analyse af data. Den kritiske t-værdi er målt ved df-

1, hvor der både er testet for et signifikansniveau på 1 %, 5 % og 10 % hvilket svarer til at der 

for α=0,01 skulle være en t-værdi for signifikant betydning skal være større and 2,79 samt for 

α=0,05 og α=0,1 skal have en værdi større end hhv. 2,06 og 1,71. Dette gælder både for en 

positiv og negativ sammenhæng, da vi tester for en tosidet fordeling. 

 

Holdes de ovenstående kritiske t-værdier op imod de udregnede, så ses det, at der kan måles 

en signifikant sammenhæng, om end kun lige, mellem den 3-månders rente og aktiekurserne, 

da t-værdien er -2,08.  

 

Dette resultat kan der som sagt ikke tolkes helt på, da der i aktiekurser er målt en 

autokorrelation, som der skal tages højde for ved hjælp af justeringsfaktoren.   Som det så ses 

bliver den udregnede t-værdi noget mindre og falder ligeledes også udenfor et 10 % 
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konfidensinterval, da den nu kun findes at være -1,60, hvilket også blev observeret i afsnit 

3.1. ”Valuta analyse”. 

   

Under introduktionen af sub-perioderne, hvor Euroen blev lanceret, ses det at koefficienterne 

for spreadet stiger for begge sub-perioder, hvilket meget vel kan hænge sammen med den 

følgende observation omkring en relativt større ændring i koefficienterne for den 3-

måneders rente i forhold til den 10-årige. Der sker det, at koefficienterne for begge disse 

renter falder i perioden før Euroen, hvorimod de stiger for den efterfølgende periode.  

 

Vi havde en forventning om, at introduktionen af Euroen, muligvis kunne skabe en større 

usikkerhed, omkring renterne, da der kom endnu en dominerende valuta på 

verdensmarkedet. Dette ses netop for den for den 3-måneders rente, mens der ses akkurat 

det modsatte for både spreadet og den 10-årige rente. Derfor konkluderes der ikke noget 

entydigt anderledes, udover, at det ses i både koefficienterne og volatiliteten, at der foreligger 

større sammenhæng baseret på koefficienternes størrelse, dog med større volatilitet.  Som 

nævnt tidligere så kan disse tal ikke stå alene i tolkningen og der inddrages derfor igen t-

værdierne. 

 

Som det ses ud fra t-værdierne, er disse mest signifikante i årene efter Euroen, hvilket 

hænger sammen med vores tidligere resultater omkring koefficienterne. Det ses dog 

samtidig, at der efter korrektionen af autokorrelationen, at de justerede t-værdier bliver 

højere for både spreadet og den 10-årige rente sammenlignet med faldet i den 3-måneders t-

værdi. Dette hænger sammen med en negativ autokorrelation for de to stigende variabler. 

Ingen af de ovenstående t-værdier er dog signifikante på nogen af de tre signifikansniveauer, 

da disse samtidig er steget pga. det faldende antal observationer. Den kritiske t-værdi for 5 % 

konfidensinterval ligger nu på 2,23 og der er sket en relativ ens stigning i de to andre 

intervaller.  

 

Slutteligt skal det også nævnes her i tolkningen, at vores rentedata bryder med en af 

forudsætningerne for multikollinearitet og da dette ikke er opfyldt skal resultaterne i dette 

afsnit også ses på fra afstand, da der kan være signifikante påvirkninger i dataanalysen og 

dermed føre nogle affekterte resultater med sig.  Multikollinearitet medfører en linearitet 

mellem to eller flere af de brugte variabler, og netop dette kan ses i bilag 2, hvor et 

regressionsplot for spreadet og den 10-årige rente er udregnet.  
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Efter en sammenligning af t-værdier på de forskellige signifikansniveauer samt test om, 

hvorvidt nulhypotesen kan afvises, må det konkluderes at der igen ikke kan observeres 

signifikante t-værdier. Justeres der samtidig for autokorrelationen bliver disse til dels endnu 

mindre signifikante. Hvorfor nulhypotesen ikke kan afvises og der derfor kan konkluderes, at 

der ingen signifikant sammenhæng er i vores datasæt og beta konkluderes derfor ikke 

signifikant forskellig fra 0.   

 

3.2.2. Cash flow 

 

I dette afsnit gennemgås den anden variable, der er brugt til at lave regressioner med 

renterne og cash flow. Virksomhedernes cash flow bliver her set på, som en anden indikator 

for værdien for en virksomhed, da der igennem et cash flow skabes likviditet for 

virksomheden. Derfor har de udsving, der måtte være i en virksomheds cash flow en vital 

betydning for den pågældende virksomheds overlevelse på et konkurrencepræget marked. 

Der henvises igen til afsnit 1.7. omkring brugen af metoden, for at skabe et overblik omkring, 

hvorledes data er bygget op. Der er desuden heller ikke her lavet en opdeling af perioder, da 

datasættet således ville have været målt over en for knap årrække. 

I det kommende afsnit vil der blive gennemgået data og den specifikke metode, der er brugt 

for at komme frem til de angivne resultater. 

 

3.2.2.1. Data og metode 

 

De enkelte datapunkter for cash flow variablen er angivet i kvartaler for de fleste 

virksomheder og ikke som daglig data. Der er derudover fundet data for cash flow fra 2003, 

hvor 2004 bliver brugt som start for analyses koefficienter, da data fra 2003 desværre var for 

sparsomt til at kunne lave en brugbar analyse ud fra.  

 

I dette afsnit bruges der data fra renter og cash flow, og data skal derfor manipuleres på en 

anden måde end afsnittet ovenfor for renter og aktiekurser, da cash flow, som skrevet, er 

angivet kvartalsvis. Hvorfor renter også skal akkumuleres kvartalsvis. Renterne er derfor 

udregnet som et simpelt gennemsnit af de daglige data, som blev brugt i ovenstående analyse. 

Derudover er det fundet nødvendigt at simulere nogle af de manglende cash flow, da det ikke 
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er alle virksomheders data, der er opgivet for det enkelte kvartal. Derimod er der både 

halvårlige manglende data og i nogle tilfælde hele års data manglende.  

 

Der er opstillet nøjagtig samme kriterier i dette afsnits analyse, som der blev vist i afsnit 3.1. 

”Valuta analyse”, og der henvis derfor til dette afsnit, for en mere uddybende gennemgang af 

simuleringen af cash flow data. Der opstilles dog herunder, de vigtigste pointer fra afsnit 3.1., 

omkring brugen af Excel til simuleringen af data til den kommende regressionsanalyse af 

renters påvirkning på virksomheders cash flow. 

  

Der bliver i kommende regressioner brug data, der er udregnet således i Excel, alt efter hvilke 

kvartaler, der mangles til brug i analyse: 

 

• Q1 & Q4: Excel funktionen ”FORECAST” er benyttet til at estimere cash flowet på 

baggrund af en lineær trend linje, der går gennem de tre øvrige kvartalers 

datapunkter. 

• Q2 & Q3: Cash flowet antages, at følge en lineær tendens, og estimeres ved følgende 

ligning: 𝐶𝐹𝑡0 = 𝐶𝐹𝑡−1+ 𝐶𝐹𝑡+1
2

, hvor 𝑡0kan være såvel Q2 som Q3’ 

Som det forklares tidligere, så overholder disse to metoder de opstillede regler for 

regressionsanalyse, da de på denne måde ikke vil komme til at gå på tværs over en årrække. 

Det skal samtidig også nævnes igen, at data ikke bliver simuleret for et komplet manglende 

år. Det vil betyde, at der for virksomheders data, hvor der mangler data på Q1, Q2 og Q3, ikke 

vil blive simuleret kvartalsvise ud fra Q4 alene, da dette vil bidrage til at data bliver endnu 

mere vanskeligt at tolke på, givet de antagelser, der er lavet tidligere. 

Den benyttede regressionsligning, der benytter de kvartalsvise cash flow data til udregning af 

både α- og β-koefficienter, udtrykkes ved følgende ligning: 

 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽10−å𝑟𝑖𝑔𝑆10−å𝑟𝑖𝑔 +  𝛽3−𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑆3−𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟 + 𝛽𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑆𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 + 𝜀 

 

Akkurat samme opstilling tilsvarende den ligning i analysen for renter og aktiekurser i afsnit 

3.2.1. Betydningen af ligningsvariablen Y, er dog ændret i dette afsnit, da det er andre 

underliggende variabler, der bruges til denne regressionsanalyse.  

I denne analyse indgår der samme antal virksomheder lig analysen i afsnit 3.1.1., og der 

henvises derfor til tabel 3.1. Det er her fundet nødvendigt at foretage modifikationer til data, 

for at kunne opnå et acceptabelt niveau af virksomheder. 
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3.2.2.2. Regressioner 
 
 I de følgende regressioner, vil der blive vist resultaterne for kvartalsvise, såvel som årlige, da 

det er prøvet at finde en sammenhæng mellem cash flow og renter på begge disse 

intervalniveauer. Dette er gjort, da der ønskedes en bedre mulig sammenligning.  

I de nedenstående tabeller er vist resultaterne fra årrækken 2004-2012 i en 

sammenhængende periode, da opdeling af disse ikke blev aktuelle pga. insufficient data fra 

virksomheder for cash flow.  

I nedenstående tabel bliver vist de passende β-koefficienter for renter og cash flow. 

 
Tabel 3.25. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ser man på tabellen, vil man hurtigt kunne se, at koefficienterne er utroligt høje. Ser man 

samtidig på variationen af høje og lave koefficienter, vil man til dels allerede kunne have lidt 

mistillid til, hvorledes en eventuel sammenhæng mellem variablerne kunne fremstå. 

Variationen bliver dog, i forbindelse med den pooling der bliver lavet ifølge Fama & MacBeth, 

udjævnet en smule.  

Inden der skal konkluderes må der også ses på volatiliteten på de ovenstående koefficienter. 

Det må antages at disse vil være relativt høje, da set sås at variationen af tallene var særdeles 

stor.  

 

 

 

 

 

10Y Spread 3M 10Y Spread 3M
2004 -1.062,69 -514,29 1.054,83 2004 -207,20 -104,06 967,92
2005 -246,01 -190,77 -135.590,45 2005 61,41 30,75 -458,35
2006 -825,28 -462,26 723,99 2006 1.198,35 750,48 2.267,34
2007 -330,41 -177,97 320,12 2007 -1.333,22 -780,90 1.810,84
2008 -866,07 -202,66 2.146,08 2008 -12.835,92 -4.329,37 65.224,15
2009 786,41 307,30 7.698,06 2009 -687,34 -256,71 -25.017,39
2010 -279,39 -100,62 -20.723,94 2010 128,16 29,55 -1.157,29
2011 458,26 121,89 49.465,62 2011 214,58 59,08 -7.211,19
2012 107,16 30,23 -16.994,02 2012 44.312,12 9.465,06 -707.760,39

Mean β -132,13 -12.433,30 -250,89 Mean β 3.427,88 540,43 -74.592,71

β-koefficienter q/qβ-koefficienter y/y
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I følgende tabel bliver den tilhørende standardafvigelse vist. 

 
Tabel 3.26. 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Antagelsen fra før bliver bekræftet i den ovenstående tabel, hvor det ses, at volatiliteten er 

ekstremt høj. Dette vil utvivlsomt endnu engang drage tvivl om en signifikant sammenhæng 

mellem de udvalgte variabler. Før en konklusion drages skal der ses på t-værdierne, for at 

kunne se, om der er en sammenhæng, når resultaterne holdes op imod de kritiske t-værdier 

for analysen. 

I nedenstående tabel bliver de udregnede t-værdier vist. 

 
Tabel 3.27. 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses slutteligt, at de viste t-værdier er relativt lave, hvilket også var antaget, da variablerne 

der arbejdes med i denne regression er simuleret og for en forholdsvis kort periode. 

Udregnes de kritiske værdier som beskrevet i afsnit 2.5. ”Hypotesetest og signifikansniveau”, 

vil det kunne ses, at de kritiske værdier for de tre før brugte signifikansniveauer startende fra 

1 % intervallet, bliver hhv. 3,36, 2,31 samt 1,86.  

 

3.2.2.3. Tolkning af resultater 

  

I starten af analysen af β-koefficienterne, viste det sig, at de var særdeles høje. Koefficient-

niveauerne ligger utrolig højt samtidig med at der er nogle der næsten tilstræber sig en 

nulværdi. Derfor bør der allerede nu være skepsis til de tilsvarende analyser på hhv. 

10Y Spread 3M 10Y Spread 3M
Mean σ        

2004-2012
262,33 50.279,49 620,65

Mean σ        
2004-2012

3.656,45 238.692,03 15.915,27

Standardafvigelse y/y Standardafvigelse q/q

10Y Spread 3M 10Y Spread 3M
T-værdi      

2004-2012
-1,51 -0,74 -1,21

T-værdi       
2004-2012

0,44 -0,94 0,65

T-værdi y/y T-værdi q/q
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volatiliteten samt de tilhørende t-værdier. Data for cash flow er desværre ikke optimal at 

tyde på, når der helst skal bruges sammenlignelig data og da vi prøver at lave regressioner 

for daglige obligationers afkast mod utilstrækkelige kvartalsvise cash flow data, vil der 

muligvis være en tvivl omkring resultaternes validitet.  

 Når der sammenlignes med de udregnede standardafvigelser ses det også her, at volatiliteten 

er ekstrem høj. Dette stemmer overens med de meget varierende størrelser for 

koefficienterne. Som det fremhæves i analysen for valutakurser og cash flow, ses det ligeledes 

her, at data fra år til år har en, om end stadig høj, langt lavere volatilitet end ved de 

kvartalsvise data.  

 

Når der nu inddrages de viste t-værdier ses det også at inden af disse for, hverken data for år 

til år eller den kvartalsvise, kan undgå at acceptere nulhypotesen. Der er derfor heller ikke 

her en eneste af værdierne, der er signifikante for signifikansniveauer helt ned til 10 % 

intervallet.  

Vi kan baggrund af de fremlagte data derfor ikke forkaste nulhypotesen, hvorfor 

konklusionen forbliver, at der ikke er nogle af disse t-værdier, der er statistisk signifikante 

nok at konkludere en sammenhæng mellem renter og virksomheders cash flow. 

 

For også i dette afsnit at undersøge lidt nærmere på værdien af koefficienterne og 

understrege den mangelfuldhed, undersøges data lidt nærmere på samme måde som i afsnit 

3.1.2.3. for at se hvorvidt det bryder med nogle af forudsætningerne for regressionen. Der 

henvises derfor til dette afsnit, for at se, hvordan to yderligere tests på data, kan konkludere, 

at det ikke er optimalt at vurdere noget konkret ud fra.  

 

I dette afsnit sås det med tydelighed, at både Jarque-Bera testen(Jarque, Bera, 1987), der 

anvender formelen herunder til at fastslå en eventuel normalfordeling af data: 

 

𝐽𝐵 =  
𝑛
6
�𝑆2 +

1
4

(𝐾 − 3)2� 

 

Her er et tal nærmere 0 tegn for en perfekt normalfordeling, hvorimod vores analyse 

frembragte et tal på 205 mio., hvilket må siges at være langt fra 0 og en perfekt 

normalfordeling. 
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Samtidig blev der også udarbejdet et q/q-plot ved nedenstående Bloms formel for at vise 

skævheden (Ryan, Joiner, 1976, s. 2):   

 

𝑃 =
�𝑘 − 3

8�

�𝑛 + 1
4�

 

 

Her fremkom tilsvarende svar som i eksemplet for Jarque-Bera testen, og viste endnu engang, 

hvor ulig data for cash flow er.  

På baggrund af dette må det igen konkluderes at der er stærke indicier for en alt for svag 

stikprøve af data, til at kunne komme frem til en forkastning af nulhypotesen og dermed 

fremkomme med et brugbart og statistisk signifikant resultat. 

 

3.3. Hedged versus Unhedged 

 

Efter at have set på om der kan konstateres sammenhæng mellem de fire undersøgte 

variabler, vil dette afsnit fokusere på om der med statistisk signifikans kan fastslås forskel i 

sammenhængen når man sammenligner selskaber, der aktivt bruger hedging strategier til at 

mindske deres eksponering overfor de undersøgte variabler med selskaber, der ikke benytter 

finansielle instrumenter til aktivt at hedge sin eksponering mod variablerne. 

 

I dette afsnit er der arbejdet videre med data for valutakurser og aktiekurser, da det var med 

disse to variabler, at vi opnåede de mest troværdige resultater. Derudover har disse to 

variabler det bedste datagrundlag for at kunne dele selskaberne op i to grupperinger og teste 

disse to grupperinger mod hinanden. 

 

3.3.1. Data og metode 

 

Som nævnt arbejdes der i dette afsnit videre med data for valutakurser og aktiekurser, 

hvilket naturligvis medfører, at data er identisk med den brugte data i afsnit 3.1.1. 

Data undersøges ved hjælp af den i metode afsnittet beskrevne metode, og testes ved hjælp af 

Welch’s t-test som beskrevet i afsnit 2.5. ”Hypotesetest og signifikansniveau”. 
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Det punkt hvor afsnittet differentierer sig væsentligt fra de øvrige afsnit er, at dette afsnit 

tester to stikprøver mod hinanden, hvor der i de øvrige afsnit er blevet testet på én stikprøve 

for at sige noget om sammenhængen mellem de to variable. For at kunne lave testen er 

virksomhederne derfor blevet delt op i to grupperinger: 

 

• Virksomheder med hedging 

• Virksomheder uden hedging 

 

Da det kun har været muligt, at finde oplysninger om virksomhedernes hedging strategier fra 

og med 2003, vil undersøgelsen starte i år 2003 og slutte i år 2012. Da variablerne i 

regressionen inkluderer aktiekurser er det logisk, at det kun er børsnoterede virksomheder, 

der er inkluderet i analysen. Dette har dog medført en problematik rent datamæssigt, da det 

har vist sig sværere end forventet, at finde børsnoterede selskaber, hvis aktier er nogenlunde 

likvide og samtidigt ikke foretager nogen form for aktiv hedging af risikoeksponering. 

 

Det har på baggrund af dette været nødvendigt, at inkludere selskaber, der benytter delvis 

hedging i gruppen af selskaber, der ikke har hedging. Dette svækker naturligvis det resultat 

regressionen kommer frem til, da der ikke er en skarp opdeling af selskaberne, men der vil 

være lidt overlap mellem de to grupperinger. Alle grupperinger er foretaget efter 

gennemlæsning af note eller bemærkninger omkring hedging, afdækning, brug af finansielle 

instrumenter eller anden formulering, der måtte referere til dette i årsregnskaberne for de 

udvalgte selskaber. 

For at skabe bedre forståelse af datagrundlaget er her præsenteret en oversigt over hvor 

mange virksomheder, der for hvert år er inkluderet i regressionen. 

 
Tabel 3.28. 
 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

År
Virksomheder 

m/hedging
Virksomheder 

u/hedging
2003-2009 22 9
2010-2012 24 7
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Der er udvalgt 29 selskaber fra den oprindelige analyse, som arbejdes videre med18

 

 i dette 

afsnit. Årsagen til at det totale antal virksomheder, der figurerer på listen er 31 er, at såvel 

Carlsberg som Rockwool begge har både A og B aktieklasser, og de er begge inkluderet i 

analysen, hvorfor det samlede antal ender på 31. Som det yderligere ses, så forbliver langt 

størstedelen af selskaberne i samme gruppering gennem årene. Det er således kun ét selskab, 

der foretager en holdningsændring i forhold til at benytte finansielle instrumenter til 

hedging: Carlsberg. Carlsberg skifter i årsregnskabet for 2010 holdning og begynder aktivt at 

hedge deres eksponeringer fra det år, hvilket gør at de flytter gruppering i analysen. 

Til udregning af koefficienterne er benyttet Fama & MacBeth regressioner på tilsvarende vis 

som i de øvrige afsnit. Det har i dette afsnit især relevans, da der opdeles i grupper og det, 

som i tilfældet med Carlsberg, er muligt at flytte selskaberne rundt mellem disse to 

grupperinger alt efter hvilken strategi de benytter, uden at det får indflydelse på den endelige 

regressionsligning. 

 

3.3.2. Regressionsanalyse 

 

Der vil i dette afsnit først blive testet for signifikant sammenhæng mellem udsving i 

aktiekurser og udsving i valutakurser. Disse resultater sammenholdes med de tidligere 

fundne resultater, således at det er muligt at vurdere forskellen mellem disse. Herefter testes 

det om der med statistisk signifikans kan fastslås en forskel mellem de to stikprøver. 

Som beskrevet ovenfor benyttes samme regressionsligning, som i afsnit 3.1.1. til at finde 

koefficienterne for de enkelte selskaber. Det er på baggrund af disse koefficienter, der bliver 

beregnet et gennemsnit, der giver en samlet koefficient for hele perioden. 

Den første tabel, der præsenteres giver et overblik over koefficienterne for hele den 

undersøgte periode, samt volatiliteten af koefficienterne, og til sidst de opnåede t-værdier: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 For en komplet liste over udvalgte selskaber i hver gruppering, Se bilag 3. 
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Tabel 3.29. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

T-værdierne er fremkommet ved at teste nulhypotesen i den samme t-test som har været 

gældende i de øvrige afsnit. Resultaterne er dog markant anderledes end i de øvrige test, i det 

der her opnås værdier, der tyder på en ret stor signifikans for især svenske kroner, men også 

for norske kroner. Det er desuden bemærkelsesværdigt, at koefficienterne ligger så nær 

hinanden i de to forskellige grupper af virksomheder. 

For at kunne få et resultat, der er sammenligneligt med de tidligere fundne resultater, må vi 

dog først justere for autokorrelation i data. Metoden er uændret i forhold til afsnit 3.1.1. 

 
Tabel 3.30. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

På baggrund af den høje grad af autokorrelation, er t-værdierne blevet sænket markant efter 

justeringen. Der er dog en enkelt værdi, der er iøjefaldende da svenske kroner har negativ 

β USD β GBP β JPY β NOK β SEK β USD β GBP β JPY β NOK β SEK
2003 0,270 0,043 -0,029 0,027 0,320 2003 0,377 0,189 -0,137 0,003 0,475
2004 -0,158 0,133 0,198 -0,178 0,272 2004 -0,146 0,090 0,020 -0,113 0,342
2005 0,193 -0,150 -0,017 0,003 0,124 2005 0,229 -0,271 0,088 -0,103 0,085
2006 -0,046 -0,198 0,053 0,122 0,122 2006 0,073 -0,222 0,167 0,079 0,256
2007 0,427 0,157 -0,714 0,316 0,366 2007 0,304 -0,024 -0,806 0,373 -0,048
2008 0,444 -0,027 -1,116 0,168 0,280 2008 0,466 0,179 -1,335 0,099 -0,014
2009 0,170 0,175 -0,208 0,501 0,483 2009 0,111 0,096 -0,171 0,631 0,482
2010 -0,165 0,103 -0,389 0,527 0,232 2010 -0,387 0,029 -0,279 0,765 0,020
2011 -0,456 0,222 -0,067 0,295 0,609 2011 -0,550 0,296 -0,049 0,166 0,834
2012 -0,430 0,176 -0,059 0,217 0,149 2012 -0,415 -0,121 -0,062 0,367 0,249

Mean β        
2003-2012

0,025 0,063 -0,235 0,200 0,296
Mean β        

2003-2012
0,006 0,024 -0,256 0,227 0,268

Std. Deviation 
2003-2012

0,326 0,145 0,401 0,221 0,158
Std. Deviation 

2003-2012
0,360 0,184 0,465 0,300 0,277

T-værdi 0,241 1,387 -1,851 2,859 5,921 T-værdi 0,054 0,414 -1,745 2,390 3,062

Virksomheder med hedging Virksomheder uden hedging

USD GBP JPY NOK SEK USD GBP JPY NOK SEK
Autokorr. 0,506 0,142 0,356 0,626 -0,283 Autokorr. 0,563 0,160 0,299 0,420 -0,251
justeringsfaktor 
(uendeligt n)

1,747 1,154 1,452 2,085 0,747
justeringsfaktor 
(uendeligt n)

1,892 1,175 1,362 1,565 0,774

justeringsfaktor 
(endeligt n)

1,500 1,000 1,300 1,800 0,800
justeringsfaktor 
(endeligt n)

1,700 1,000 1,200 1,400 0,800

justeret t-værdi 0,161 1,387 -1,424 1,589 7,401 justeret t-værdi 0,032 0,414 -1,454 1,707 3,827

Virksomheder med hedging Virksomheder med hedging
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autokorrelation, og dermed styrker en i forvejen meget signifikant værdi for begge 

grupperinger. 

Efter at have fremlagt koefficienterne samt de justerede t-værdier for den første t-test, der 

tester for en generel sammenhæng den forklarende og den afhængige variabel, bevæger 

opgaven sig nu videre til at teste om der via Welch’s t-test kan måles en signifikant forskel 

mellem de to stikprøver. 

Hypotesetesten og den tilhørende t-test er opstillet i afsnit 2.5. ”Hypotesetest og 

signifikansniveau”, hvor formlerne ligeledes er opstillet. I tabellen herunder kan 

koefficienterne, volatiliteten og t-værdierne ses. Opstillingen er lidt anderledes end i de 

øvrige tabeller fordi det er en anden type t-test, der benyttes. 

 
Tabel 3.31. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Koefficienterne for t-testen er her opgivet som forskellen mellem de hedged virksomheders 

gennemsnitlige beta og de unhedged virksomheders gennemsnitlige beta. Dette stemmer 

overens med Welch’s t-test og giver dermed læser mulighed for bedre at se niveauet for 

koefficienterne. 

I tabellen er nævneren i Welch’s t-test brudt ned i mindre dele, hvilket giver et bedre billede 

af hvordan volatiliteten fordeler sig mellem de to grupperinger. Det nævnes her, at 1. gruppe 

er defineret som virksomheder med hedging, mens 2. gruppe er defineret som virksomheder 

uden hedging. I tabellen er ”Gennemsnitlig varians pr. observation” variansen i gruppe 1 

divideret med n i gruppe 1, tillagt variansen i gruppe 2 divideret med n i gruppe 2. ”Den 

gennemsnitlige standard fejl” er kvadratroden af den gennemsnitlige varians pr. observation. 

 

 

USD GBP JPY NOK SEK
β(hedged) - β(unhedged) 0,019 0,039 0,022 -0,027 0,028

Varians i 1. gruppe 0,107 0,021 0,161 0,049 0,025
Varians i 2. gruppe 0,130 0,034 0,216 0,090 0,077

Gennemsnitlig varians pr. 
observation

0,024 0,005 0,038 0,014 0,010

Gennemsnitlig std. fejl 0,154 0,074 0,194 0,118 0,101

T-værdi 0,122 0,531 0,111 -0,230 0,275
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Det eneste, der nu mangler for at kunne tolke på tallene er de kritiske t-værdier. Til det 

formål skal vi bruge Welch-Satterthwaite formlen, som er angivet og beskrevet i afsnit 2.5., 

ved beregning fås følgende frihedsgrader og kritiske t-værdier: 

 
Tabel 3.32. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabellen ses det, at der er sammenhæng mellem frihedsgraderne og det kritiske niveau for t-

værdierne. Alle t-værdierne er udtrykt ved et signifikansniveau på 5 %, og stemmer dermed 

overens med de øvrige test foretaget i opgaven. 

 

3.3.3. Tolkning af resultater 

 

I dette afsnit vil der først blive tolket på resultaterne af den generelle test for sammenhæng 

mellem aktiekurser og valutakurser hos virksomheder, der hedger og for virksomheder, der 

ikke hedger. Derefter vil der blive tolket på om det er muligt at finde en signifikant forskel i 

sammenhængen mellem de to grupperinger. 

 

Sammenhængen mellem aktiekurser og valutakurser for de to grupperinger i hele perioden 

er estimeret til at være forholdsvis lav, begge grupperingers beta værdier ligger på samme 

niveau overfor den enkelte valuta. Det bemærkes også, at japanske yen, som den eneste 

valuta, antager en negativ værdi hvilket i praksis betyder en inverteret sammenhæng mellem 

aktiekurs og valutakurs, således at aktiekursen stiger, når japanske yen falder. 

 

Perioden hvor der måles på hedging er omtrent den samme som perioden med euroens 

introduktion fra afsnit 3.1., og da vi kun har udvalgt 31 virksomheder til test i hedging 

grupperingerne, er det en god ide at sammenholde resultaterne fra tidligere med de nye 

resultater, for at tjekke om værdierne ligger på et acceptabelt niveau eller varierer for meget. 

 

I afsnit 3.1. hvor der blev testet for sammenhæng på alle virksomhederne, blev der i perioden 

2002-2012 fundet en lav positiv sammenhæng for USD og GBP på ca. 0,025. JPY var negativ 

USD GBP JPY NOK SEK
Frihedsgrader 17,83 17,04 17,63 16,54 14,30
Kritisk t-værdi 2,11 2,11 2,11 2,12 2,14
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med -0,17 og NOK samt SEK var begge positive på hhv. ca. 0,13 og 0,21. De to grupperinger i 

dette afsnit ligger i samme niveau for alle valutaer, og JPY er fortsat negativ som den eneste af 

de i gruppen testede valutaer. Selvom antallet af virksomheder er lavt i hver gruppering 

synes dette faktum dog at give en indikation af, at de opnåede værdier er brugbare, da de ikke 

afviger markant fra den større stikprøve i samme periode. 

 

Volatiliteten af koefficienterne ligger på et højt niveau, når der sammenlignes med 

koefficienternes værdi. Især gruppen med virksomheder, der ikke bruger hedging synes at 

have høj volatilitet blandt koefficienterne, selvom dette var forventeligt med det lave antal 

virksomheder i denne gruppe. 

Der kan umiddelbart måles en signifikant sammenhæng med NOK og SEK, før justering for 

autokorrelation, på et 5 % signifikansniveau. De øvrige valutaer opnår ikke t-værdier, der 

overstiger den kritiske værdi, der behøves for at kunne være et signifikant resultat. Især SEK 

synes at have et meget signifikant resultat med høje t-værdier. 

 

Autokorrelationen er positiv i de fleste tilfælde, hvilket nedjusterer t-værdien og dermed 

også signifikansniveauet, med undtagelse af SEK, hvor der findes en negativ autokorrelation. 

Dermed forstærkes t-værdien, og resultatet bliver mere signifikant end før justeringen for 

autokorrelation. Der findes ikke nogle t-værdier for de øvrige valutaer, der kunne indikere 

signifikant sammenhæng. Dermed er det kun i tilfældet SEK for begge grupperinger, at 𝐻0 

kan afvises og der ses en signifikant sammenhæng. I de øvrige tilfælde accepteres 𝐻0, og der 

kan ikke konstateres signifikant sammenhæng. 

 

Som tidligere nævnt er niveauet for beta værdierne i de to grupperinger på stort set samme 

niveau som i den fulde analyse. Skifter vi blikket mod sammenligningen mellem 

virksomheder, der benytter hedging og virksomheder, der ikke benytter hedging, så ses det i 

tabel 3.31., hvor differencen mellem de to grupperingers beta værdier kan ses, at forskellen 

mellem de to gruppers beta værdier ikke er så specielt stor. Faktisk overstiger forskellen 

mellem grupperne ikke 0,04 for nogen valuta. 

 

Dette lave niveau for forskellen mellem grupperne, kombineret med en forholdsvis høj 

volatilitet i beta værdierne medvirker naturligvis, at t-værdierne bliver meget lave. Efter at 

have udregnet antallet af frihedsgrader, og fundet det kritiske niveau for t-værdierne ved 5 % 

signifikansniveau, må vi konstatere, at de målte t-værdier ikke er i nærheden af at være 

signifikante. 
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På baggrund af dette finder vi i opgaven ikke, at der er signifikant forskel på om 

virksomheden hedger eller ikke hedger sin eksponering mod valutakurser, hvis formålet med 

hedgingen er at skabe værdi for aktionærerne i virksomheden, målt ved aktiekursen. 

 

Det var på forhånd forventet, at der kunne konstateres en forskel mellem de to grupper af 

virksomheder, hvorfor det virker overraskende, at differencen er så minimal, som måles her. 

Der kan imidlertid være flere grunde til, at der ikke kan findes en signifikant forskel mellem 

grupperne. Det første punkt, der kan peges på må være, at antallet af virksomheder i hver 

gruppering er forholdsvist lavt, dette giver større usikkerhed for det samlede resultat, men 

alligevel synes dette ikke nødvendigvis at være et problem, da vi allerede har konstateret, at 

de gennemsnitlige β-værdier lå på et fornuftigt niveau relativt til testen med alle 

virksomheder. 

 

Det næste, der kan peges på er, at det har været svært at finde børsnoterede virksomheder, 

der ikke benytter hedging, men alligevel har nok investorinteresse til at være en likvid aktie 

med høj omsætning i markedet. Der er derfor også inkluderet virksomheder, der har delvis 

hedging af deres valuta eksponering, i gruppen med virksomheder uden hedging, for at opnå 

en gruppe med nok størrelse til at kunne teste på. Dette gør, at der skabes et overlap mellem 

de to grupper, og nogle af virksomhederne vil have fællestræk med hensyn til valuta hedging, 

hvor der i en optimal test ville være forskel. 

 

En anden forklaringsmulighed er mere intuitiv og logisk end kritisk af den valgte metode og 

datagrundlaget. Hvis vi antager, at virksomheder, der foretager hedging, gør det fordi de har 

en eksponering mod den pågældende valuta, så er det også med en vis rimelighed retfærdigt, 

at antage at virksomheder, der ikke foretager hedging, gør det fordi de ikke har en 

eksponering mod valutakurserne. Hvis dette er sandt, vil det være meget naturligt, at der ikke 

vil være stor difference mellem de to grupper, da den eksponering, der skulle have været hos 

de fuldt eksponerede selskaber er blevet hedget væk af finansielle instrumenter, og markedet 

tager højde for dette gennem virksomhedens aktiekurs, således at beta værdierne nærmer sig 

de virksomheder, der ikke har nogen eksponering og dermed ikke noget behov for at benytte 

hedging. 

 

Ser man på resultaterne i et historisk perspektiv, kan det ligeledes være en årsagsforklaring 

til, at differencen mellem de to grupper er så lav. Som det er almindeligt kendt har der siden 



 

85 | S i d e  
 

Lehmann Brothers konkursbegæring været specielle tilstande på verdens finansielle 

markeder. Dette har gjort, at mange aktier har bevæget sig i samme retning igennem en 

længere periode, hvor det først gik ned og derefter op. Det gør naturligvis, at når man samler 

flere virksomheder i grupper, som det er gjort her, så kan retningen på aktiekurserne være 

ens over en længere periode, og dermed bliver differencen mellem de to grupper forholdsvis 

lille, da valutakurserne er ens for alle virksomhederne. 

Da virksomhedernes hedging politik og brug af finansielle instrumenter er en vigtig del af 

denne opgaves analyse og konklusion, er der i næste afsnit en gennemgang af forskellige 

finansielle instrumenter, der kan benyttes af virksomhederne. Dermed får læseren et bedre 

indblik i hvordan finansielle instrumenter kan have indflydelse på opgavens resultater og 

konklusioner.
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4. Hedging 

 

For at få en generel forståelse for de bagvedliggende processer for hedging, vil der i 

nedenstående underafsnit blive gennemgået en basal teori for virksomheders muligheder for 

at hedge sig med forskellige finansielle instrumenter. Dette bliver gjort fra virksomhedernes 

side, for at opretholde et mere forudsigeligt niveau af risiko og er samtidig et af 

hovedpunkterne i denne opgaves analyse.  

4.1. Finansielle instrumenter 

 

Finansielle instrumenter er de værktøjer, som virksomheder bruger til at øge eller mindske 

deres eksponering overfor en risikofaktor, de ikke selv kan kontrollere. Disse risikofaktorer 

er ofte kædet sammen med bevægelser i ”markedet”, hvor mange eksterne deltagere på 

markedspladsen er med til at påvirke og sætte prisen for alle pristagere. 

 

I forhold til opgavens problemstilling er det således vigtigt, at have en basal forståelse for 

hvordan forskellige finansielle instrumenter kan benyttes til at neutralisere risikoen for en 

nedgang i værdien af virksomheden som følge af netop skift i renter og valutakurser. Dermed 

konstateres også, at hvis en virksomhed er fuldstændigt afdækket i forhold til risici, burde 

der ikke kunne konstateres nogen sammenhæng mellem kursudviklingen på valutaer og 

udviklingen i renter og udviklingen i virksomhedens værdiansættelse eller cash flow 

generering. 

Finansielle instrumenter kan således have den indflydelse på opgavens kvantitative analyse, 

at de medvirker til at skjule den sande sammenhæng mellem udviklingen i renter samt valuta 

og værdiansættelsen af virksomheden. 

 

De finansielle instrumenter behøver derfor ikke nødvendigvis, at være noget virksomheden 

gør brug af for at påtage sig risiko eller spekulere i kursgevinster, men kan på langt mere 

konservativ vis benyttes til at opnå en situation, hvor et skift i markedsprisen, der ville have 

resulteret i en lavere salgspris, og dermed et lavere cash flow end budgetteret, bliver 

modsvaret af en gevinst på et finansielt instrument, således at nettoindtjeningen og cash 

flowet kan bibeholdes. 
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Kritikere af at virksomheder benytter finansielle instrumenter til at ”hedge” virksomhedens 

fremtidige indtægter fremhæver forskellige synspunkter for at modargumentere mod 

hedging som en god løsning for virksomheder. Eksempelvis nævnes det, at omkostningen ved 

hedging er dårligt givet ud, da hedging ikke tjener nogle penge til virksomheden, men blot 

udsætter det tidspunkt hvor virksomheden alligevel vil blive nødt til at justere til 

markedsprisen. 

 

Et andet synspunkt, der bliver fremhævet af kritikere, bliver givet i forbindelse med 

portefølje teoretiske betragtninger, hvor der argumenteres for at en aktionær i selskabet selv 

er i stand til at sammensætte sin portefølje af værdipapirer, så den passer med den 

eksponering den pågældende aktionær ønsker at have overfor diverse aktiver. Dermed er 

omkostningen for virksomhedens hedging et spild af penge, da aktionæren, uden de samme 

omkostninger, selv kan investere i aktiver, der giver præcis den samme eksponering, set fra 

aktionærens synsvinkel. 

 

Upåagtet de kritiske røster vedrørende brug af finansielle instrumenter til afdækning af risici, 

må det fra en virksomheds synsvinkel gøres klart i hvor stor udstrækning disse skal bruges. 

Historisk set har udviklingen i såvel renter som valuta været præget af høj volatilitet, hvilket 

er understreget af, at vi eksempelvis ikke skal længere tilbage end 1993 for at finde et 

renteniveau for diskontoen i Danmarks Nationalbank på 11,5 %. Diskontoen er i skrivende 

stund på 0 %. 

Disse niveauskift kan være altafgørende for hvorvidt en virksomheds projekter er profitable 

eller ej. Det vil især være gældende for virksomheder med stor gæld, der er eksponeret 

overfor flydende renter19. Hvis en virksomhed eksempelvis har lavet et LBO20

 

, og dermed 

påtaget sig en stor gæld for at købe et andet selskab, vil denne investering næppe være 

rentabel såfremt renten stiger alt for kraftigt.  

I dette afsnit vil fire af de mest udbredte finansielle instrumenter blive karakteriseret og 

beskrevet ved fordele samt ulemper ved det pågældende instrument. Afsnittet vil således 

dække over den teoretiske baggrund for benyttelse af finansielle instrumenter til at mindske 

eller øge virksomhedens eksponering overfor risici som angivet ved de tre risikotyper i afsnit 

2.3. 
                                                             
19 Floating Rates / Flex-renter 
20 Leveraged Buy Out 
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4.1.1. Optioner 

 

Finansielle instrumenter kommer i mange forskellige afskygninger, og de kan ofte 

skræddersys til at opfylde ethvert finansielt behov en virksomhed måtte have. 

En af de første former af finansielle instrumenter brugt, er optioner, der menes at være 

opfundet af Thales i oldtidens Grækenland for mere end 2.500 år siden(Weisenthal, Joe, 

2012) og stadig bruges i dag til afdækning af usikre fremtidige hændelser. 

 

Optioner som instrument giver retten, men ikke forpligtigelsen, til at købe et underliggende 

aktiv på en givet dato i fremtiden for et specificeret beløb. 

 

I denne opgave gennemgås kun såkaldte ”plain vanilla” optioner, og mere eksotiske 

konstruktioner af optioner vil således ikke blive gennemgået, som forklaret i afsnit 1.5. 

”Afgrænsning”. 

Der findes to forskellige typer af optioner: Købs-optioner eller ”Calls” og salgs-optioner også 

kaldet ”puts”. Ved at købe en call option betaler man en pris i dag for rettigheden til at købe 

det underliggende aktiv for en given kurs i fremtiden, og det samme gør sig gældende ved put 

optioner, hvor man blot har muligheden for at sælge det underliggende aktiv til en given kurs 

i fremtiden. 

 

Optioner kan dermed bruges til, at lægge et loft over og/eller en bund under afregningsprisen 

for det underliggende aktiv, når virksomheden skal købe eller sælge det. Netop denne 

konstruktion med loft og bund, har givet anledning til navnene ”caps” og ”floors”, der bruges 

til afdækning af renterisici ved hjælp af optioner. 

 

Ved optionens indgåelse fastsættes, foruden den fremtidige kurs virksomheden ønsker at 

købe eller sælge til, også en dato hvor optionen udløber. Ved optionens udløb vil optionens 

værdi kunne modregnes i det tab virksomheden har haft på det underliggende aktiv. 

 

Et eksempel på brug af optioner i praksis ville være en virksomhed, der har netto eksport til 

et land, hvor transaktionen involverer to forskellige valutaer. Virksomheden vil i dette 

tilfælde købe en put option for at sikre sig, at afregningsprisen for salget af varer ikke er 

faldet til et urentabelt niveau som følge af et niveauskifte i valutakursen. 
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Hvis kursen derimod var steget og virksomheden havde tjent på kursudviklingen i valutaen, 

ville optionen være værdiløs og den eneste omkostning ved optionen ville således være 

transaktionsomkostningen. 

 

Optioner er således en forholdsvis billig samt effekt måde for en virksomhed at indsnævre 

udfalds rummet for en investering afkast, da udfaldsrummet for en variabel, valuta eller 

rente, kan formindskes markant. 

 

4.1.2. Forwards 

 

Forwards bruges på samme måde som optioner til at forsøge at afdække en virksomheds 

risikoeksponering. Forwards er karakteriseret ved ikke at være solgt på organiserede 

markeder, men sælges med banker som market makers, der leder efter modparter til hver 

individuel kontrakt(Sercu, 2009, s. 116). Dermed kan forwards også skræddersys i størrelse 

og udløbsdato til den enkelte virksomheds behov. Denne store fleksibilitet gør, at forwards er 

et forholdsvist let instrument, at benytte til hedging af risiko eksponering. 

 

Det fundamentale udgangspunkt ved forwards er, at man i dag aftaler en fremtidig pris med 

en modpart for en given mængde af en vare til levering på et givet tidspunkt. Virksomheden 

kan således ved at benytte forwards kende prisen på en vare, der skal købes eller sælges i 

fremtiden. 

 

Denne form for sikkerhed ved fremtidig betaling er praktisk for virksomheden, når der skal 

handles valuta eller fastlåses en rente, så man undgår tab ved uhensigtsmæssige svingninger 

i markedet. 

Ved handel med forwards for valuta transaktioner bestemmes den fremtidige pris ved hjælp 

af den dækkede renteparitet(Sercu, 2009, s. 123), hvor spreadet mellem renten i det 

udenlandske land og renten i hjemlandet dikterer hvilken tendens valutakursen har i 

fremtidige perioder. 

 

Foruden valutaafdækning, kan renterisici også afdækkes ved hjælp af forward kontrakter. 

Dette bliver gjort ved at indgå Forward Rate Agreements21

                                                             
21 FRAs 

, hvor en fremtidig rente på et 
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beløb bliver aftalt i dag. Det specielle ved FRAs er, at startdatoen såvel som udløbsdatoen er i 

fremtiden. 

Hvis virksomheden i dag ved, at der om en måned modtages en betaling, og at denne betaling 

skal forrentes i 6 måneder, kan virksomheden i dag indgå en FRA for at undgå den implicitte 

renterisiko, der er ved at skulle forrente betalingen i 6 måneder. 

 

På grund af forwards’ karakteristika med at kunne skræddersys til individuelle behov, samt 

at eksistere for både renter og valuta gør at forwards er et meget udbredt instrument 

samtidigt med at det er relativt let forståeligt. 

 

4.1.3. Futures 

 

Futures er kontrakter, der indgås om levering af aftalte beløb, i aftalte valuta på aftalte 

tidspunkter. På denne måde adskiller futures sig ikke væsentligt fra forwards, men der er dog 

et par karakteristika, der adskiller de to fra hinanden. 

 

Futures indgås på organiserede markeder, og er standardiserede kontrakter på i forvejen 

fastsatte størrelser. Dette tilgodeser et transparent marked, hvor alle deltagere altid kan 

finde en pris på et givent instrument. Ulempen ved dette er selvfølgelig, at det ikke er muligt 

at skræddersy en løsning til hver virksomheds behov, hvilket komplicerer processen med at 

skulle hedge en bestemt mængde af en risiko eksponering. 

 

Futures adskiller sig også fra forwards på den måde, at de bliver marked-to-market, og at der 

skal stilles en margin ved køb af kontrakten. Dette system gør, at der dagligt er et cash flow 

på kontrakten, hvor køberen af en futures kontrakt enten modtaget eller betaler penge, alt 

efter om investeringen er hhv. Steget eller faldet i værdi. Disse betalinger vil som regel blive 

trukket i den margin som køber og sælger har stillet ved indgåelse af kontrakten. Marginen 

udgør en procentdel af den samlede værdi af kontrakten, og hvis der ikke er flere penge på 

marginkontoen modtager man et ”margin call” og skal stille yderligere margin på 

kontoen(Sercu, 2009, s. 210). 

 

Systemet med en margin konto hos et clearing house er en effektiv måde, at reducere den 

counter-party risk, der er ved at indgå disse kontrakter. Det er essentielt, at når man indgår 
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en kontrakt om levering af et bestemt beløb på et bestemt tidspunkt, at såvel køber som 

sælger kan være sikre på, at denne levering vil finde sted. 

 

Futures er dermed i langt højere grad end forwards et standardiseret gode, der kan handles 

på forskellige børser, hvilket taler for transparens i markedet. Derudover er 

modpartsrisikoen på futures langt lavere end på forwards pga. mellemmanden i form af et 

clearing house, hvori der stilles margin. Ulempen ved futures relativt til forwards er den 

manglende evne til at kunne skræddersy kontrakten til virksomhedens specifikke behov. 

 

4.1.4. Swaps 

 

At bytte virksomhedens egne betalingsstrømme ud med andre betalingsstrømme kan være 

en yderst effektiv måde at reducere virksomhedens risiko eksponering på. 

For at forstå swaps er det en fordel altid at huske på, at det blot er en udveksling af 

betalingsstrømme mellem virksomheder. 

 

Swaps kan konstrueres til at bytte betalingsstrømme for valuta, renter eller begge dele i 

samme handel. Der er to modparter i en swap handel, og disse handler i langt de fleste 

tilfælde gennem en bank, der tager sig betalt gennem at låne lidt dyrere ud end de låner til – 

spreadet. 

Swaps er især et populært instrument til at hedge renterisiko, og det samlede beløb, der var 

indgået renteswap kontrakter for i slutningen af juni 2012 var intet mindre end 379,4 

billioner US Dollars(BIS, 2012). 

 

Renteswaps fungerer på den måde, at en part, der har et fast forrentet lån og ønsker et lån, 

der ikke er fast forrentet bytter betalingsstrømme med en part, der har præcis det modsatte – 

et lån, der ikke er fast forrentet og ønsker et fast forrentet lån. De to virksomheder henvender 

sig til sin bank, og banken vil gennem markedet sørge for at begge parter får deres ønske 

opfyldt samtidigt med at banken tjener på at være mellemmand på transaktionen. 

 

Valutaswaps er kendetegnet ved, at modparterne ved indgåelse af kontrakten bytter 

hovedstol for et aftalt beløb og løbende betaler rente til hinanden og ved kontraktens udløb 

bytter hovedstol tilbage igen, for at der dermed ikke længere er noget udestående mellem de 

to parter. Dermed har hver part effektivt sikret, at betalingsstrømme fra virksomheden sker i 
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den ønskede valuta og betalingsstrømme til virksomheden tilsvarende sker i en ønsket 

valuta, og man har dermed byttet betalingsstrømme(Sercu, 2009, s. 245). 

 

De fleste swaps bliver ikke handlet på et organiseret marked og kan derfor skræddersys til 

virksomhedens behov, hvad enten denne ønsker at bytte rente, valuta eller begge dele i 

forhold til virksomhedens nuværende risikoeksponering. 

 

4.1.5. Markedsstørrelser 

 

Markederne for risikoafdækning samt risikospekulation er selv efter finanskrisen på et 

enormt højt niveau. I dette speciale, hvor der ses på rente og valutakursers indflydelse på 

virksomheders værdiansættelse, rammes samtidigt de to største markeder for finansielle 

instrumenter, som kan ses i nedenstående figur: 

 
Figur 4.1. 

 

 
 
Kilde: Egen tilvirkning via BIS Quarterly, 2013) 

 

I denne figur ses det, at især markedet for afdækning af renterisici er enormt stort målt på 

værdien af hovedstolen for de indgåede kontrakter. Her skal det nævnes, at hovedstolen for 

disse kontrakter sjældent byttes i praksis, og derfor er tallet større end hvis man målte på 

markedsværdien af de indgåede kontrakter(BIS Quarterly, 2013). De to markeder dækker 

dog omtrent 87 % af det samlede marked for derivater, hvilket gør det endnu mere relevant, 
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at se på netop udsvinget i virksomheders værdiansættelse overfor ændringer i disse to 

markeder, der er de mest populære områder22

 

, at foretage risiko afdækning på. 

4.2. Hedge Ratio 

 

Ved hedging kan man enten hedge hele porteføljen eller en del af denne. Hedge ratioen 

defineres som: ”…the size of the position taken in future contracts to the size of the 

exposure”(Hull, 2011, s.58). Målet ved hedging på derivatmarkedet er at reducere en bestemt 

risiko, der følger et køb af eksempelvis valuta eller andre handelsvarer. Risikoen hentyder til 

volatiliteten i et underliggende aktiv – det kan være en valuta, olieprisen, aktiekurser osv.  

 

For at betragte den optimale hedge ratio, skal minimum varians hedge ratioen findes. I Hull, 

Johan C. seventh edition, Options, Futures and other Derivative, defineres denne som 

nedenstående:  

 

ℎ∗ = 𝜌 σ𝑆σ𝐹, 

 

Hvor: 

∆S: Ændringen i spotprisen S, under en tidsperiode lig periodelængden af hedgen 

∆F:  Ændringen i futureprisen F, under en tidsperiode lig periodelængden af hedgen 

σS: Standardafvigelsen for ∆S 

σF:  Standardafvigelsen for ∆F 

ρ: Korrelationskoefficienten mellem ∆S og ∆F 

h*: Hedge ratioen, der minimerer variansen af porteføljen 

 

Hedge ratioen er derfor et produkt af korrelationskoefficienten(ρ) og ratioen af 

standardafvigelsen mellem ∆S og ∆T. Som det ses i nedenstående figur, så findes den varians 

af positionen i porteføljen og den valgte hedge ratio. Der hvor et minimum af varians findes 

til en given ratio for hedging er ens minimumsvarians hedge ratio og derfor ens forløber for 

at udregne den ”optimale hedge ratio”(Hull, 2011, s. 55). Det findes her, at jo tættere ρ er på 1 

og jo større variansen af produktet man hedger er, jo mere hedger man.    

 
                                                             
22 Øvrige områder inkluderer: Aktier, råvarer samt kreditrisiko (BIS Quarterly, 2013) 
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Figur 4.2. 

 

 
 
Kilde: (Hull, 2011, s. 55). 

 

Den optimal hedge ratio er den linje der indsættes, når ∆S laves ved regression mod ∆T – en 

tendenslinje for punkterne. Effektiviteten af den nu udregnede hedge, kan således defineres i 

nedenstående formel, som proportionen af risikoen(variansen), der elimineres ved at hedge. 

 

𝑅2 = ℎ∗2
σ𝑆2

σ𝐹2
, 

 

Hedge ratio beregnes i opgaven for at vise hvordan denne ændres over tid. Den beregnede 

hedge ratio bliver beregnet som minimum varians hedge ratioen. Når hedge ratio ændrer sig, 

betyder det at det underliggende behov for at minimere risikoen ved handel med et aktiv 

ændrer sig. Da der i opgaven bliver målt på netop disse værdier og risikoen bliver målt ved 

volatiliteten i markedet, er det naturligt at se på hvor stort et behov der vil være for at skulle 

hedge sig mod den risiko, der er ved at holde den portefølje af aktier, der er regnet med i 

opgaven. 

 

Dermed har hedge ratioen ikke nogen direkte indflydelse på de resultater, der findes ved 

regressionen, men den er dog alligevel et udtryk for hvor stor volatiliteten har været, og giver 

dermed en indikation af hvor stort hedging behov virksomhederne må have haft i samme 

periode. 

Den teoretiske hedge ratio er ovenfor angivet ved at benytte Hulls formel. I denne opgave 

skal den dog omskrives lidt for at kunne beregne hedge ratio mellem den afhængige og den 

 

h* 

Varians af  
porteføljen 

Hedge ratioen, 
h 
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uafhængige variabel, da vi ikke regner med ændringer i spot og futures, men derimod spot på 

aktiekursen og spot på valutakursen. Vi omskriver derfor hedge ratioen til at være defineret 

på følgende måde. 

 
ℎ∗ = 𝜌 σ𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒

σ𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎
, 

 
Hvor de enkelte parametre har samme opbygning som tidligere angivet i Hulls formel, dog 

med den ændring, at der ses på ændring i aktiekurs samt ændring i valutakurs frem for spot 

kurs og future kurs. 

 

Denne formel er dog virksomheds specifik i og med, at den tager udgangspunkt i den enkelte 

virksomheds aktiekurs og dennes eksponering overfor den givne valuta. For at finde ud af 

hvordan behovet for hedging har ændret sig over analysens periode er der blevet beregnet 

ud fra en gennemsnitsbetragtning, hvor alle virksomheders hedge ratios er blevet samlet til 

ét gennemsnit for året. Man kan, således, betragte de gennemsnitlige hedge ratios, som 

værende et hedge ratio i en portefølje med lige meget vægt i hvert af de underliggende 

aktiver.  
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Dette er gjort for alle de analyserede valutaer, og resultatet af denne beregning fremkommer 

som: 
 

Tabel 4.1. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ved første øjekast er tabellen et stort virvar af tal, men det er dog specielt værd at fremhæve 

hvordan årene fra 2006 til 2011, der var præget af stor usikkerhed på de finansielle 

markeder, slår igennem ved have en forholdsvis høj hedge ratio sammenlignet med det 

gennemsnitlige niveau i alle årene. 

 

Dette indikerer, at virksomhedernes behov for afdækning var stort i netop de år, hvor 

volatiliteten var højst, hvilket også giver mening rent logisk i et historisk perspektiv. Dette 

forhold kan betyde, at virksomhederne i højere grad har hedged deres eksponering i årene 

2006 til 2011, og dermed skulle der være større forskel mellem de virksomheder, der aktivt 

hedger og de virksomheder, der ikke benytter hedging til mindske valutarisiko.  

 

Gennemsnitlige 
ratios SEK NOK JPY GBP USD

1987 -0,3869 -0,0901 -0,2424 -0,1502 0,0568
1988 -0,1710 -0,1439 0,0725 0,2538 0,1013
1989 0,3536 0,4921 0,1057 0,0770 0,0941
1990 0,2500 0,0985 0,0329 0,0319 0,0376
1991 -0,0223 -0,4605 -0,0172 0,2699 -0,0312
1992 -0,0018 0,0665 0,0215 0,0875 0,0190
1993 0,0943 0,2060 0,0635 0,0142 0,0695
1994 0,1552 -0,2813 -0,0091 -0,0187 0,1053
1995 0,0623 0,3142 -0,0528 0,0155 0,1010
1996 0,1178 0,2847 0,0773 0,0173 0,1766
1997 0,1767 0,1408 0,1112 0,0634 0,2362
1998 0,1912 0,1071 -0,0329 0,0499 0,1944
1999 0,1602 0,1324 -0,0169 0,0027 0,0135
2000 0,1274 0,0949 0,0189 0,0242 0,0811
2001 0,4145 0,0566 0,0316 0,0222 0,1055
2002 0,6112 0,0495 -0,0502 0,1674 0,1907
2003 0,2586 0,1072 0,1461 -0,0568 0,1727
2004 0,0279 -0,0772 0,0776 0,0620 -0,0256
2005 -0,0056 -0,0414 0,1168 -0,1985 0,1523
2006 0,3348 0,3105 0,0214 0,1758 -0,1475
2007 0,6745 0,6670 -0,6039 0,3010 -0,2921
2008 0,8386 0,3961 -0,6833 0,1401 -0,3804
2009 0,5493 0,5467 -0,2787 0,0901 -0,2194
2010 0,6402 0,5945 -0,4666 0,1066 -0,4498
2011 0,6475 0,4205 -0,3529 0,0927 -0,4442
2012 0,0629 0,2645 -0,1739 0,0024 -0,2214

Gennemsnit 0,2370 0,1637 -0,0801 0,0632 -0,0117
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Sammenhængen er dog svær at finde, når der bliver testet for det, og den højeste t-værdi 

findes for SEK og er kun 0,590, når der ved hjælp af Welch’s t-test testes på hvorvidt de to 

grupperingers beta er forskellig fra hinanden i årene 2006 til 2011, og der kan dermed ikke 

findes signifikant forskel i beta værdierne for de to grupper af virksomheder i perioden, hvor 

det ellers var forventet, at der kunne findes en forskel. Ingen af de øvrige valutaer kan bidrage 

med mere signifikante resultater, hvorfor der ikke kommenteres separat for disse23

 

. 

Det ses i tabel 4.1., at hedging behovet ændrer sig over tid, og i nogle tilfælde endda fra 

positiv til negativ eksponering. Det er dog vigtigt, at huske på, at hedging behovet beregnet 

ved disse hedge ratios kun er en proxy for virksomhedernes hedging behov, og ikke 

nødvendigvis afspejler hvordan virksomhederne faktisk har hedged deres eksponering i 

perioden.

                                                             
23 Øvrige resultater kan findes i bilag 4. 
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5. Perspektivering 

 

I dette afsnit vil der være fokus på hvilke andre aspekter, end det valgte, man kunne have haft 

inddraget i opgaven. Derudover vil fokus også være på hvilke tanker samt overvejelser, der er 

blevet gjort i processen, som kunne have forbedret analysen. 

 

Der er i opgaven fokus på danske virksomheder og deres risici overfor valuta samt renter. 

Valget af danske virksomheder er baseret på forfatternes nationalitet og uddannelsesstedets 

placering, hvorfor relevansen vurderes bedre med danske virksomheder end udenlandske. 

Ved at tage udgangspunkt i danske virksomheder er antallet af virksomheder, det var muligt 

at analysere, dog blevet begrænset, og datamæssigt ville det have været en stor fordel, at 

vælge et andet land som udgangspunkt. Dette kunne eksempelvis være USA, hvor der findes 

mange børsnoterede selskaber med likvide aktier, der leverer god og valid information om 

cash flow og virksomhedernes hedging politik. 

 

Havde udgangspunktet været USA ville det naturligvis have været irrelevant, at se på 

eksponering overfor USD, men der ville om muligt have været en større mængde af 

virksomheder, der ikke benytter hedging og dermed ville analysen i afsnit 3.3. om muligt 

have været bedre funderet. Hvorvidt data ville have været bedre er dog ikke undersøgt. 

 

Amerikanske virksomheder vil også i højere grad være direkte eksponeret overfor det valgte 

mål for renteniveauet, U.S. Treasury Bills. Dette gælder i højere grad på nuværende tidspunkt 

end tidligere, hvor vi central bankerne tage individuelle beslutninger vedrørende renteniveau 

og kvantitative lempelser. 

 

Havde datagrundlaget været amerikanske aktier ville de historiske data ligeledes have været 

bedre, og det ville have været muligt at hente data for langt flere virksomheder og længere 

tilbage i tid end de muligheder danske aktier giver. Dette ville også give en mulighed for at 

undersøge interessante subperioder i et historisk perspektiv såsom oliekriser, høje 

renter/lave renter, kriseperioder med flere. 

 

Derudover har der i opgaven qua Fama & MacBeth regressionerne været en nødvendig 

gruppering af virksomhederne, hvor man med fordel ligeledes kunne have favnet mindre 



 

99 | S i d e  
 

bredt ved at have inddraget et eller flere case studier, hvor der tages udgangspunkt i den 

enkelte virksomhed og eventuelt suppleres med en kvalitativ undersøgelse af hedging politik 

og årsagerne til virksomhedernes valg af denne. Det kunne gøres ved interviews med ledere 

fra såvel virksomhederne samt fra kapitalforvalternes, for således at inddrage begge 

synsvinkler på hedging politik. En sådan undersøgelsen ville give læseren et større indblik i 

hvorfor beslutningstagerne vælger som de gør, og ville være interessant at sammenholde 

med den kvantitative del af opgaven. 

 

Man kunne med fordel også have inddraget en chi i anden-test for derved at teste om sum of 

squares følger en normalfordeling, som det forudsættes i regressionsligningerne. 

Ved at teste dette kan man, ved positivt udfald, validere t-testens resultat for yderligere at 

underbygge analysen. 

 

I afsnit 3.2. ”Rente analyse” fremkommer resultater, der indikerer et positivt forhold mellem 

renter og aktiekurser. En interessant analyse kunne være at udforske dette forhold og 

dermed undersøge, hvilken af disse faktorer, der er lead faktor, og hvilken, der er lag faktor. 

 

Opgaven kunne have været udformet således, at der blev fokuseret på én risiko variabel, 

eksempelvis valutakurser for, hvilken man kunne have undersøgt mere i dybden med 

førnævnte chi i anden-test samt flere sub-perioder og tilhørende kvalitativ undersøgelse af 

denne variabel. Det ville have givet en smallere og mere fokuseret analyse på lige netop den 

problemstilling. En undersøgelse som denne ville dog læne sig meget op ad tidligere 

undersøgelser som eksempelvis Jorion, 1990 samt Adler & Dumas, 1984.
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6. Konklusion 

 

Det har været opgavens formål, at undersøge om valutakurser og renter influerer på 

virksomheders cash flow og aktiekurs. Dette blev gjort, fordi almindelig teori, omkring 

værdiansættelse af virksomheder benytter estimering af cash flow som en primær kilde til 

værdiansættelsen, og udsvingene i valutakurser og renter dermed som konsekvens heraf må 

have en indflydelse på værdiansættelsen målt ved aktiekurser. 

 

Indledningsvis blev det fastslået, at valutakurser historisk har været fastsat på flere 

forskellige måder. På nuværende tidspunkt fastsættes valutakurser dog teoretisk ved hjælp af 

den absolutte eller relative købekraftsparitet. 

 

Efterfølgende blev det undersøgt, hvor stor indflydelse udsving i valutakurser og renter 

havde på aktiekurser og cash flow. Det blev fundet, at der var indikationer af sammenhæng 

mellem valutakurser og aktiekurser, om end dette ikke var muligt at konstatere med 

statistisk signifikans for alle valutaer, og absolut ikke efter der var blevet korrigeret for 

autokorrelation i data. 

Efterfølgende blev det undersøgt, om der kunne konstateres en sammenhæng mellem cash 

flowet i de undersøgte virksomheder og valutakurserne. Undersøgelsen viste dog, at der ikke 

kunne konstateres en sammenhæng mellem cash flowet og valutakurserne med statistisk 

signifikans. 

 

Med hensyn til renter blev det fundet, at der ikke med statistisk signifikans kunne findes en 

sammenhæng mellem renter og aktiekurser, da t-værdierne ikke nåede det kritiske niveau 

for signifikans. Dette var i endnu højere grad gældende for sammenhængen mellem renter og 

cash flow, hvor volatiliteten af koefficienterne var alt for høj til at kunne konstatere en 

sammenhæng med statistisk signifikans. 

 

Udover at undersøge, om der var en generel sammenhæng mellem de fire nævnte variabler 

blev det også undersøgt, om der kunne konstateres en ændring i sammenhængen efter 

indførslen af Euroen. Undersøgelsen kunne dog kun foretages for aktiekurser overfor renter 

og valutakurser, da der ikke kunne fremskaffes data for cash flow længere tilbage i tid end 

2003. Ved test mellem aktiekurser og valutakurser blev det fundet, at der var signifikant 
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sammenhæng mellem JPY og aktiekurserne før indførslen af Euroen samt mellem SEK og 

aktiekurserne efter indførslen af Euroen, hvorimod der ikke kunne findes signifikans for de 

øvrige valutaer. 

Det blev også undersøgt, om der var en sammenhæng mellem renter og aktiekurser før og 

efter Euroens indførsel. Her var det heller ikke var muligt at finde statistisk signifikans for 

sammenhæng for nogle af de undersøgte renter, da ingen af t-værdierne opnåede kritisk 

niveau for at kunne afvise nulhypotesen. 

 

Da der ikke kunne findes en konsekvent signifikant sammenhæng mellem nogle af 

variablerne i hele perioden eller i sub-perioder, blev det nødvendigt at spørge, om der i så 

fald kunne konstateres en forskel på sammenhængen mellem virksomheder, der aktivt 

forsøger at minimere deres finansielle risici og virksomheder, der ikke gør. Undersøgelsen af 

dette viste dog, at der for danske børsnoterede virksomheder ikke kunne ses en forskel i 

sammenhængen mellem aktieafkast og valutakursers udsving, uanset virksomhedernes 

politik for minimering af finansielle risici. Dette resultat kunne hænge sammen med, at de 

virksomheder, der benytter hedging mindsker deres risiko, fordi de har en eksponering, 

hvorimod virksomheder, der ikke hedger ikke har en eksponering overfor valutakurserne, og 

dermed kommer de to grupperinger til at minde om hinanden. 

 

Slutteligt blev det beskrevet, hvilke finansielle instrumenter virksomhederne kan bruge til 

afdækning af deres finansielle risici, og selvom der ikke kunne findes nogen signifikant 

forskel i sammenhængen mellem valutakurser og aktiekurser på virksomheder, der hedger 

og virksomheder, der ikke hedger, så er det fortsat på mange virksomheders dagsorden, at 

forsøge at minimere de finansielle risici, så virksomheden kan drives profitabelt uafhængigt 

af udviklingen i valutakurser og renter. 

 

Med baggrund i opgavens opnåede resultater, kan der ikke med statistisk signifikans 

konstateres, at valutakurser og renter har en indflydelse på værdien af danske børsnoterede 

selskaber. 
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Bilag 
 

Bilag 1 

 
Ovenfor er præsenteret data for påstanden omkring overfitting af variabler i analysen. 𝑅2er 1, der er ingen 

standardfejl og t-værdien er uendeligt stor(i Excel præsenteret som 65.535). Det kunne bestemt godt tyde 

på overfitting i regressionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 1
R Square 1
Adjusted R Square 65535
Standard Error 0
Observations 4

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 5 1,106 0,2213 #NUM! #NUM!
Residual 0 0 65535
Total 5 1,106

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept -1,593 0 65535 #NUM! -1,593 -1,593 -1,593 -1,593
USD 20,260 0 65535 #NUM! 20,260 20,260 20,260 20,260
SEK 14,922 0 65535 #NUM! 14,922 14,922 14,922 14,922
NOK 0,000 0 65535 #NUM! 0,000 0,000 0,000 0,000
JPY -10,206 0 65535 #NUM! -10,206 -10,206 -10,206 -10,206
GBP 0,000 0 65535 #NUM! 0,000 0,000 0,000 0,000
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Bilag 2 

Anova output for den 10-årige T-bill mod proxyen for rentekurven – spreadet.  

 
Som det ses i regressionsplottet ovenfor, er sammenhængen og forklaringsgraden mellem de to variabler 

næsten 1, hvilket betyder, at den ene variabel næsten forklarer den andens bevægelser perfekt. Der er 

linearitet mellem variablerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik
Multipel R 0,961241
R-kvadrere 0,923985
Justeret R- 0,920818
Standardfe 0,308407
Observatio 26

ANAVA
fg SK MK F ignifikans F

Regression 1 27,74758 27,74758 291,7273 6,22E-15
Residual 24 2,282755 0,095115
I alt 25 30,03033

KoefficienteStandardfej t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%
Skæring 0,004356 0,060503 0,071998 0,9432 -0,12052 0,129228 -0,12052 0,129228
X-variabel 1,00609 0,058904 17,08003 6,22E-15 0,884517 1,127663 0,884517 1,127663
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Bilag 3 

 
Jævnfør årsrapporterne for de nævnte virksomheder. Det ses at Carlsberg skifter gruppe i år 2010 

således, at de er med i gruppen med hedging i 2010 pga. en ændring i holdningen til hedging politik. 

 

 

 

 

2003 2010
Virksomheder 
med hedging

DSV 'B' DSV 'B'

VESTAS WINDSYSTEMS VESTAS WINDSYSTEMS
H LUNDBECK H LUNDBECK

NOVO NORDISK 'B' NOVO NORDISK 'B'
TOPDANMARK TOPDANMARK
COLOPLAST 'B' COLOPLAST 'B'

DMPKBT.NORDEN DMPKBT.NORDEN
AMBU 'B' AMBU 'B'

BRODRENE HARTMANN 'B' BRODRENE HARTMANN 'B'
KOBENHAVNS LUFTHAVNE KOBENHAVNS LUFTHAVNE

DLH HOLDINGS DLH HOLDINGS
DANTHERM DANTHERM

IC IC
MONBERG & THORSEN 'B' MONBERG & THORSEN 'B'

NORDICOM NORDICOM
ROCKWOOL 'A' ROCKWOOL 'A'
ROCKWOOL 'B' ROCKWOOL 'B'
PER AARSLEFF PER AARSLEFF

ROYAL UNIBREW ROYAL UNIBREW
SOLAR 'B' SOLAR 'B'

EAST ASIATIC EAST ASIATIC
TORM TORM

CARLSBERG 'A'
CARLSBERG 'B'

Virksomheder 
uden hedging

CARLSBERG 'A' AURIGA INDUSTRIES 'B'

CARLSBERG 'B' SANISTAL 'B'
AURIGA INDUSTRIES 'B' SAS (CSE)

SANISTAL 'B' SIMCORP
SAS (CSE) TOPSIL SEMICON.MATS.
SIMCORP BAVARIAN NORDIC

TOPSIL SEMICON.MATS. DANTAX RADIO
BAVARIAN NORDIC

DANTAX RADIO
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I tabellen ses resultater for Welch’s t-test på alle valutaer mellem de to grupperinger, der er beskrevet i 

opgaven.  

 

B(hedged) - 
B(unhedged)

0,094 -0,031 0,005 0,013 0,060

Beta grupper(1,2) 0,349 0,255 0,321 0,352 -0,407 -0,412 0,072 0,059 0,062 0,003
Varians i grupper(1,2) 0,0311 0,1212 0,0277 0,0844 0,1927 0,3102 0,0249 0,0317 0,1245 0,1559

Gennemsnitlig varians 
pr. observation

0,0254 0,0187 0,0838 0,0094 0,0467

Gennemsnitlig std. fejl 0,1593 0,1367 0,2895 0,0971 0,2162

T-værdi 0,590 -0,225 0,018 0,134 0,276

2006-2011 2006-2011 2006-2011 2006-2011
SEK NOK JPY GBP USD

2006-2011
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