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Abstract 
This paper analyses the part of the Danish Covered Bond Spread that can be explained by the 

variation in illiquidity on Danish Covered Bonds. The Covered Bond Spread is measured on the basis 

of both the interest rate on Government Bonds and the swap rate. 

We estimate six liquidity measures on the basis of transaction-level data from Nasdaq OMX. Each 

liquidity measure captures different aspects of liquidity. Through a Principal Component Analysis, a 

linear combination of four liquidity measures is made. The combined measure captures most of the 

liquidity related variation of spreads before and during the crisis and is used to estimate the liquidity 

premium on Danish Covered Bonds. 

We show that it is not possible to estimate a liquidity premium on Danish Covered Bonds, based on 

our combined liquidity measure, before the financial crisis. In contrast to this, we are able to 

estimate a liquidity premium on Danish Covered Bonds after the onset of the financial crisis. This 

shows that liquidity becomes more important after the onset of the financial crisis. The estimated 

liquidity premium is relatively low even during the financial crisis, which shows that even though 

liquidity becomes increasingly important after the onset of the crisis, the Danish Covered Bonds are 

still highly liquid.  

Resume 
I denne opgave analyseres den del af det samlede spread for danske benchmark 

realkreditobligationer, der kan forklares ved variationen i illikviditet for realkreditobligationerne. Det 

benyttede spread måles både på baggrund af renten på statsobligationer og swaprenten. 

På baggrund af transaktionsdata fra Nasdaq OMX beregnes seks likviditetsmål, som hver især er med 

til at vise forskellige aspekter af likviditet. Via en Principal Component Analysis dannes en lineær 

kombination af fire likviditetsmål. Den første principal component udgør opgavens samlede 

likviditetsmål og fanger størstedelen af variationen for de fire likviditetsmål. Komponenten danner 

grundlag for estimeringen af likviditetspræmien på danske benchmark realkreditobligationer. 

På baggrund af vores samlede likviditetsmål viser vi, at der ikke var en likviditetspræmie på danske 

benchmark realkreditobligationer før den finansielle krise. Derimod er det muligt at estimere en 

likviditetspræmie for perioden under og efter den finansielle krise. Dette er med til at vise, at 

likviditet har en større betydning efter starten på den finansielle krise end det var tilfældet før krisen. 

Den målte likviditetspræmie er dog relativt lav, hvilket samtidig er med til at understrege den høje 

likviditet der er på danske benchmark realkreditobligationer.  
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1 Introduktion 

1.1 Indledning 
Som følge af Baselkomitéens forslag til et ”International framework for liquidity risk measurement, 

standards and monitoring” (Basel Committee on Banking Supervision 2010) skriver Danmarks 

Nationalbank (DN) den 23. august 2010 et åbent brev til Basel (Nationalbanken, Finanstilsynet, 2010). 

I brevet fremhæves DN’s bekymring om definitionen af likvide aktiver i Liquidity Coverage Ratio 

(LCR). Som forslaget så ud på daværende tidspunkt, vil en indførelse betyde en begrænsning og en 

lavere vægtning af danske realkreditobligationer ved beregning af LCR.  

Realkreditobligationer er en central del af likviditetsstyringen hos de danske finansielle institutioner. 

Uden brug af realkreditobligationer vil de likviditetskrav, LCR stiller til de danske banker svarer til ca. 

81 % af det totale udestående af DKK nominerede danske statsobligationer (Nationalbanken, 

Finanstilsynet, 2010).  Sammenligner man de udestående beløb af hhv. statsobligationer og 

realkreditobligationer, svarer det udestående beløb af statsobligationer til omkring 35 % af det 

danske BNP, hvor det udestående beløb af realkreditobligationer svarer til omkring 140 % af det 

danske BNP (Buchholst, Gyntelberg, & Sangill, 2010). Det daværende udspil til LCR ville altså medføre 

markante udfordringer for de danske finansielle institutioner. DN udtaler i brevet, at det er DNs 

vurdering, at forslaget i dets daværende udformning vil være med til at forringe stabiliteten for de 

danske finansielle virksomheder (Nationalbanken, Finanstilsynet, 2010).  

LCR definerer, hvilke aktiver der kan indeholdes i den likviditetspulje, som kræves af finansielle 

institutioner. Puljen skal kunne dække det negative cash flow, der defineres ved et stress scenarie 

opstillet af Basel. Enhver bank skal have likviditet til at klare 30 dage under det opstillede stress 

scenarie. De aktiver, der indgår i puljen for LCR, skal være yderst likvide, da de i en krisesituation 

hurtigt skal kunne omsættes til likviditet for at dække det negative cash flow1

”Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted 

into cash at little or no loss of value” (Basel Committee on Banking Supervision, 2009).  

. Basel henviser til 

sådanne aktiver som ”high quality liquid assets”. Spørgsmålet er så, hvilke aktiver der falder under 

denne betegnelse. Basel skriver følgende: 

Men hvordan afgør man mere præcist, hvor likvidt et givent aktiv er? Det er denne diskussion, der 

har fanget vores interesse, og som vi ønsker at give input til gennem vores projekt. Vi ønsker ikke at 

                                                           
1 For at opfylde Basel III kravene skal følgende ratio være over eller lig med 100%: 
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑜𝑓 ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑁𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑎 30 𝑑𝑎𝑦 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
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komme med konkrete vurderinger af, hvilke aktiver der bør indgå i LCR, og hvor likvidt et aktivt skal 

være for at kunne indgå uden betydelige ”haircuts”. Vores fokus i dette projekt vil være på, hvordan 

likviditet kan måles, og hvilken priseffekt likviditet (eller rettere; illikviditet) har på finansielle aktiver. 

I forlængelse af ovenstående diskussion er det dog oplagt, at se nærmere på de danske 

realkreditobligationer, som i Danmark har været en central del af den politiske og finansielle 

dagsorden. 

Likviditeten af danske realkreditobligationer er kun blevet behandlet i to tidligere tilfælde, af hhv. 

Nyholm  (Nyholm, 1999) og Danmarks Nationalbank (Buchholst, Gyntelberg, & Sangill, 2010). Herved 

har vi en oplagt mulighed for at give yderligere indsigt omkring likviditeten på danske 

realkreditobligationer. Det danske realkreditmarked er også interessant at studere, da det under 

krisen var et af de få realkreditmarkeder, hvor handlen ikke gik helt i stå. 

1.1.1 Hvad er likviditet?      
“Liquidity is an elusive concept. It is not observed directly but rather has a number of aspects that 

cannot be captured in a single measure.” (Amihud, 2002)På trods af likviditets intuitive karakter er 

det ekstremt svært at kvantificere likviditet og likviditetsrisiko. Vi vil i det følgende afsnit diskutere, 

hvad likviditet er, og hvordan det kan defineres. Dette skal være med til at sætte rammerne for 

projektet, men det efterlader dog stadig spørgsmålet om, hvordan likviditet konkret måles, samt 

hvorvidt der kan måles en likviditetspræmie. Dette er nogen af de udfordringer, vi ønsker at 

adressere i dette projekt. Likviditet kan grundlæggende beskrives som muligheden for og 

omkostningen ved at handle et aktiv. Som Amihud et. al. (Amihud, Mendelson, & Pedersen, 2006) 

skriver; ”stated simply, liquidity is the ease of trading a security”. Det bliver dermed ikke et spørgsmål 

om, hvorvidt et aktiv er likvidt eller ej, men mere et spørgsmål om, i hvilken grad et aktiv er likvidt. 

1.1.1.2 Kilder til illikviditet 
Kilder til illikviditet er transaktionsomkostninger, efterspørgselspres og largerrisiko. 

Transaktionsomkostninger er fx omkostninger som mæglergebyrer af forskellig, art der direkte indgår 

som omkostning ved køb eller salg af et aktiv. Herved er der en transaktionsomkostning hver gang et 

aktiv købes og sælges. Den enkelte køber og sælger vil derved både indregne denne 

transaktionsomkostning, men ligeledes omkostningen ved et fremtidigt køb og salg. 

Efterspørgselspres og lagerrisiko opstår som følge af, at ikke alle agenter er til stede på et givent 

marked på alle tidspunkter. Når en agent skal sælge et aktiv, er det derved ikke sikkert, om den 

oplagte aftager er til stede på det givne tidspunkt, hvorved en market maker kan købe aktivet for at 

sælge det videre på et senere tidspunkt. Herved opstår der en lagerrisiko for denne market maker, 
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da han er eksponeret overfor prisændringer. Denne risiko skal market makeren kompenseres for, 

hvorved dette bliver en omkostninger for sælger af aktivet.  

Disse omkostninger ved illikviditet vil altså have effekt på aktivers prissætning såfremt investorer 

kræver kompensation for de omkostninger, der er ved at handle de enkelte aktiver. Da likviditet 

varierer over tid, vil risikoinverse investorer samtidig kræve kompensation for at være eksponeret 

overfor likviditetsrisiko (Amihud, Mendelson, & Pedersen, 2006). 

For at synliggøre den centrale rolle, likviditeten har haft i den finansielle krise, vil vi i det følgende 

afsnit give et kort overblik over likviditetens betydning for den finansielle krise, både internationalt 

og nationalt og med et særligt fokus på det danske realkreditmarked. Vi vil forsøge at holde os på et 

overordnet niveau. Dog mener vi, at det er vigtigt at få belyst den afgørende rolle, som likviditet har 

for de finansielle markeder, og derved vigtigheden af, at kunne måle likviditet og prismæssige 

konsekvenser ved likviditet. 

1.1.2 Den finansielle krise 
Årene op til den finansielle krise var kendetegnet ved en høj udlånsvækst og gearing hos banker 

verden over. Samtidig var renteniveauet lavt, og der var let adgang til likviditet. Mange banker øgede 

deres udlån i forhold til indlån, og dette indlånsunderskud blev finansieret gennem de finansielle 

markeder. For eksempel var Lehman Brothers og andre store banker udstedere af ”commercial 

papers” og brugere af ”repos” til deres finansiering. Commercial Papers er gældsbreve, som ofte 

benyttes til at finansiere kortsigtede forpligtelser.  Commercial Papers havde op til finanskrisen 

oplevet en stigende popularitet som finansiering for bankerne, da de appellerer til investorer, som 

helst vil have høj sikkerhed og lav varighed i sine investeringer (Danmarks Nationalbank, 2008). 

Den internationale krise tager sit udspring i sommeren 2007 ved tab for det amerikanske marked for 

subprime boliglån. Subprime tabene udgjorde omkring 5 % af den samlede amerikanske 

aktiemarkedskapitalisering, men grundet, at tabene primært var båret af højt gearede finansielle 

institutioner med et betydeligt ’maturity mismatch’, førte tabene til en negativ likviditetsspiral, hvor 

manglende adgang til funding gjorde det uattraktivt at investere i aktiver, hvor der skal stilles en høj 

margin. Dette medfører, at disse aktiver bliver yderligere illikvide, hvilket øger den krævede margin 

yderligere (Brunnermeier & Pedersen, Market Liquidity and Funding Liquidity, 2009). I efteråret 2008 

tog den negative udvikling for alvor fart, og likviditeten på de finansielle markeder begyndte i større 

og større grad at svinde ind. Regeringer og centralbanker verden over reagerede med en række 

tiltag, der skulle forsøge at kortslutte den negative spiral som trak de internationale markeder mod 

afgrunden. Bankernes eksponering over for det amerikanske subprime-marked begyndte i august 

2007 at forplante sig i de snævert forbundne globale markeder. Fundinglikviditeten begyndte at falde 
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kraftigt som følge af usikkerhed om kvaliteten af bankernes udlån og andre aktiver, hvilket 

resulterede i en generel usikkerhed omkring kreditværdigheden bankerne imellem. Dette medførte, 

at bankerne søgte at reducere deres kredit- og likviditetsrisiko og søgte samtidig at hamstrer 

likviditet. Herved steg efterspørgslen efter likviditet samtidig med at de parter, der havde likviditet, 

holdte på den. Dette førte til en likviditetsspiral, som svækkede markedskræfterne og førte til en dyb 

og vedvarende likviditetskrise. Uroen omkring de finansielle markeder blev yderligere forværret i 

midten af september 2008, hvor bl.a. Lehmann Brothers måtte indgive konkursbegæring (Ejerskov, 

2009). 

1.1.3 Likviditet på det danske realkreditobligationsmarked 
Også på markederne for dækkede obligationer (Covered Bonds) forsvandt likviditeten under den 

finansielle krise. På mange markeder var det ikke muligt at udstede dækkede obligationer, og det var 

ligeledes ikke muligt at handle allerede udstedte obligationer. Det danske 

realkreditobligationsmarked skilte sig ud på dette område. Det danske realkreditobligationsmarked 

forblev relativt likvidt gennem finanskrisen. Hvor der i 4. kvartal 2008 stort set ikke blev udsted 

dækkede obligationer i form af jumbo-udstedelser2

Figur 2: Udstedelser af dækkede 

obligationer i Euroområdet og i Danmark

 i udlandet, fortsatte udstedelsen af 

realkreditobligationer i Danmark. Det samlede udstedelsesomfang i andet halvår 2008 var kun en 

smule lavere end udstedelsesomfanget i andet halvår af 2007, se 

 (Andersen & Johansen, 2009).  

UDSTEDELSER AF DÆKKEDE OBLIGATIONER I EUROOMRÅDET OG I DANMARK Figur  

 

 
Figur 1: Udstedelser af dækkede obligationer i Euroområdet og i Danmark 
Kilde: Andersen og Johansen, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt – 3. kvartal 2009      

                                                           
2 Jumbo-udstedelser har typisk et minimumsudestående på 1 mia. euro, og der er market making i obligationen fra mindst fem deltagere 
(Andersen og Johansen 2009 52)  
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Der er flere årsager til, at udstedelserne fortsatte i Danmark. Udstedere i andre lande substituerede 

over i andre udstedelsesformer, som fx statsgaranterede bankudstedelser og ’private placements’3

EJERANDELEN AF DANSKE REALKREDITOBLIGATIONER HOS UDENLANDSKE INVESTORER 

. 

Disse substitutionsmuligheder er ikke i samme grad til stede på det danske marked. Derudover, 

bevaredes den indenlandske interesse for danske realkreditobligationer, ikke mindst grundet 

initiativer som pensionspakken ultimo oktober 2008. Dette kombineret med den relativt lille 

udenlandske ejerandel af danske realkreditobligationer gjorde, at markedet var i stand til at bære 

salget af danske realkreditobligationer fra de udenlandske investorer. Figur 3 viser ejerandelen af 

danske realkreditobligationer hos udenlandske investorer, hvor der ses en tydelig faldende tendens 

fra 2007. 

Figur  

 

 

Figur 2: Ejerandel af danske realkreditobligationer hos udenlandske investorer 
Kilde: Danmarks Nationalbanks statistikdatabase (eget udtræk) 

Selvom det danske realkreditobligationsmarked forblev relativt likvidt under den finansielle krise, 

blev de danske realkreditobligationer dog ramt hårdere prismæssigt end for eksempel tilsvarende 

tyske dækkede obligationer. Som det fremgår af figur 3, øgede de danske MFI institutter deres 

beholdning af realkreditobligationer i perioden under krisen. Dette skal ses i sammenhæng med, at 

disse kan ligge som sikkerhed mod lån i Danmarks Nationalbank, hvorved det herigennem var muligt 

at skaffe likviditet. 

 

                                                           
3 Private placements er udstedelser, som er udstedt til en enkelt eller mindre kreds af investorer (Andersen og Johansen 2009 56)  
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BEHOLDNING AF REALKREDITOBLIGATIONER Figur  

 
Figur 3: Beholdning af realkreditombligationer 
Kilde: Danmarks Nationalbanks statistikdatabase (eget udtræk) 
 

Ovenstående faktorer var med til at bibeholde likviditeten på det danske realkreditmarked. På trods 

af dette steg afkastet på de danske realkreditobligationer betydeligt. Især i perioden september og 

oktober 2008 steg afkastet på realkreditobligationerne (Buchholst, Gyntelberg, & Sangill, 2010).  

AFKAST PÅ DANSKE REALKREDITOBLIGATIONER Figur  

 
Figur 4: Afkast på danske realkreditobligationer 
Kilde: Buchholst et.al. 2010 (Danmarks Nationalbank)  

1.1.4 Afrunding 
Som det fremgår af figur 5 nedenfor, steg også spread’et mellem statsobligationer og 

realkreditobligationer signifikant i denne periode. Dvs., at afkastet på statsobligationer ikke i samme 

grad steg i perioden under krisen. Det er netop dette spread, der vil udgøre udgangspunktet for dette 

projekt. Der er tidligere vist, at illikviditet, sammen med kreditrisiko, spiller en betydelig rolle for 
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yield spreadet mellem forskellige obligationstyper og statsobliogationer (eller swaprenten) 4

Som beskrevet ovenfor kan likviditet ikke observeres direkte, men indeholder en række aspekter, 

som kan repræsenteres gennem forskellige likviditetsmål. Med udgangspunkt i artiklen ”Corporate 

Bond Liquidity Before and After the Onset of the Subprime Crisis” af Dick-Nielsen, Feldhütter og Lando 

(2010) ønsker vi dog at opstille et likviditetsmål, der er i stand til at fange størstedelen af den 

likviditetsrelaterede variation i yield spreadet. Med udgangspunkt i dette likviditetsmål vil vi måle 

likviditetspræmien på danske realkreditobligationer.  Den konkrete model, som vil blive benyttet, vil 

blive beskrevet i et senere afsnit. 

 (Dick-

Nielsen, Feldhütter, & Lando, 2010). Det er derved også rimeligt at antage, at end del af udviklingen i 

rentespændet mellem realkreditobligationer og statsobligationer kan tilskrives illikviditet. Vi ønsker 

altså at undersøge, om der kan måles en illikviditetspræmie på danske realkreditobligationer, dvs., 

om investorer forlanger et ekstra afkast (kompensation) som følge af illikviditet ved 

realkreditobligationer.  

Det er i denne forbindelse interessant at se, om der kan måles en stigning i den totale 

likviditetspræmie før starten på den finansielle krise i forhold til under og efter den finansielle krise. 

Ligeledes er det interessant at se, om det øgede fokus på likviditet medførte, at en større del af det 

samlede spread kan forklares som effekt af likviditetsudviklingen. 

Med ovenstående oprids af de problemstillinger dette projekt tager udgangspunkt i, og hvad vi 

konkret ønsker at undersøge, har vi lagt rammerne for projektet. Nedenfor er opstillet den 

problemformulering og de underspørgsmål, som vi vil bygge projektet op omkring.       

OPTION-ADJUSTED YIELD SPREAD MELLEM REALKREDITOBLIGATIONER OG 
STATSOBLIGATIONER Figur  

 
Figur 5: Option-adjusted yield spread mellem realkreditobligationer og statsobligationer 
Kilde: Egen udarbejdelse 

                                                           
4 Typisk benyttes renten på statsobligationer eller swaprenten som proxi for den risikofrie rente. 
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1.2 Problemformulering og opgavestruktur 
Ovenstående hændelser og problemstillinger leder os hen til vores problemformulering, som vil være 

styrende for denne opgave: 

Er der en likviditetspræmie på danske benchmark realkreditobligationer?  

Ovenstående problemformulering kræver en definition af de forskellige begreber, som indgår i 

denne. Det første begreb er ”likviditetspræmie”, som vi definerer som priseffekten, der skyldes 

illikviditet og som måles i basispoint. Det andet begreb er ”benchmark”, som defineres som 

obligationer med et samlet nominelt udestående på minimum EUR 1 mia. Samme definition er brugt 

af Nationalbanken og er relevant i et likviditetsmæssigt perspektiv, da store udstedelser vil have en 

bredere investorgruppe, således at indlåsningseffekten, som er et resultat af en koncentreret 

ejerkreds, ikke vil have en effekt (Johansen & Nielsen, 2008). Realkreditobligationer er et bredt 

begreb, der dækker over mange forskellige typer af lån, men vi har valgt at koncentrere analysen om 

de to mest udbredte obligationstyper: Konverterbare obligationer og inkonverterbare obligationer. 

Konsekvensen af dette valg er, at analysen udføres parallelt for konverterbare obligationer og 

inkonverterbare obligationer, for ikke at blande 2 forskellige låntyper sammen, som har vidt 

forskellige karakteristika. 

Underspørgsmål: 

• Hvorledes kan likviditet måles? 

• Er det muligt at opstille ét illikviditetsmål, der er i stand til at fange størstedelen af den 

likviditetsrelaterede variation i yield spreadet? 

• Er likviditetspræmien steget efter starten på den finansielle krise? 

• Er den andel af det samlede spread, som kan tilskrives illikviditet, steget efter starten på den 

finansielle krise? 

Disse underspørgsmål har til formål at understøtte og nuancerer besvarelsen af projektets 

problemformulering. Spørgsmålene vil blive besvaret løbende gennem projektet, men vil ikke 

eksplicit blive fremhævet ved besvarelsen.    

1.2.1 Opgave struktur 
I og med vores projekt er empirisk drevet, vil vores opgave naturligt være struktureret om denne. Vi 

vil derfor starte med at give en grundig beskrivelse af vores datagrundlag, som er definerende for 

opgaven. I og med vi har modtaget data for samtlige handler, er vores fravalg og en beskrivelse af 

årsagen til disse fravalg vigtige at redegøre for. Samtidig vil vi også komme ind på problemstillinger 

om datakvaliteten, som muligvis kan have en effekt, men som vi ikke kan påvirke. 
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Efter data og sorteringsbeskrivelsen vil vi fokusere på metodemæssige valg. Vi har identificeret nogle 

centrale metodiske problemstillinger, som vi mener, at det er relevant at diskuterer mere 

dybdegående. Disse problemstillinger omhandler valg af proxy for den risikofrie rente, og om årsagen 

til at vi har valgt at se bort fra den ideosynkratiske risiko på de enkelte serier. Derefter beskrives 

regressionsmodellens afhængige og uafhængige variabler, og vi opstiller nogle testbare hypoteser for 

denne. Vi vil derefter give en beskrivelse af økonometrisk metode og dennes forudsætninger. På 

grund af, at vi har ”unbalanced panel data”, forventer vi, at nogle af forudsætninger for den mindste 

kvardraters metode (ordinary least squared – OLS), vil være brudt, og vi vil derfor også gennemgå 

Newey-West metoden til at estimere heteroskedastiske og autocorrelation robuste standardfejl, som 

vi bruger i opgaven. Vi vil derefter gennemgå Principal Komponent Analyse (Principal Component 

Analysis – PCA), som vi bruger til at beregne vores likviditetsvariabel. Til sidst beskrives, hvorledes vi 

har valgt at estimere likviditetspræmien. 

De teoretiske elementer i opgaven vil være fokuseret om opgavens likviditetsvariable, som vi mener 

er gode i forhold til at opstille nogle praktiske og implementer bare mål. Vi mener, at en stærk 

teoretisk forståelse af vores likviditetsvariable er helt central for en forståelse af, hvorfor at disse 

variable er indikatorer for likviditetsniveauet. På det teoretiske plan er likviditet også behandlet i 

indledningen på et mere overordnet plan. 

Analysen vil først være koncentreret om vores indledende regressioner, hvor vi analyserer om vores 

likviditetsmål er signifikante enkeltvis. I det efterfølgende analyseres resultaterne for PCA analysen i 

forhold til vores illikviditetsmål. Derefter diagnosticerer vi kort regressionsmodellen i forhold til 

standardantagelserne i OLS, hvilket klart beskriver, hvorfor vi har valgt at beregne Newey-West 

standard fejl. I det efterfølgende analyseres vores primære regressioner, hvor vores PCA estimeret 

illikviditetskomponent indgår. Til sidst analyserer vi og sætter tal på likviditetspræmien for de 

analyserede realkreditobligationer. 

I konklusionen vil vi naturligvis samle op på vores primære konklusioner i analysen. 
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2 Databeskrivelse og sortering 

I dette afsnit vil vi gerne forklare, hvilke data som ligger til grund for projektet, samt hvorledes dette 

er sorteret, for at komme frem til det endelige datasæt vores analyse tager udgangspunkt i. Det har 

specielt i forbindelse med beregningen af likviditetsmålene resulteret i en masse fravalg, som vi 

mener er nødvendige. I og med at vi har samtlige handler med fra perioden 2005 til og med maj 

2010, er det vigtig at redegøre for, hvilke typer af obligationer vi har medtaget samt redegøre for de 

fravalg som vi har foretaget. Da en del af den supplerende data, vi har modtaget, ikke dækker 

samtlige handler, kan vi desværre ikke beskrive hvilken betydning sorteringen og fravalgene har på 

alle vores likviditetsmål, hvilket betyder at denne diskussion vil være koncentreret om omsætningen 

og antallet af handler. Årsagen til den omfattende frasortering skyldes, at vi udelukkende vil fokusere 

på de to mest udbredte obligationstyper, annuitets- og stående obligationer, men også at vi vil sikre, 

at handlerne er sammenlignelige. Sammenlignelighed definerer vi som handler, der ikke afviger fra 

standardvilkårene på markedet. Afvigelser fra standardvilkårene kan være på pris, handelstidspunkt, 

levering og betaling. 

2.1 Data beskrivelse 
Vores afhandling baserer sig på forskellige typer af datasæt fra Nasdaq OMX Copenhagen A/S, 

Nationalbanken, VP Securities og Bloomberg. Vi vil i de følgende afsnit give en detaljeret beskrivelse 

af indholdet af vores data. 

2.1 VP Securites 
Fra VP Securities har vi modtaget stamdata for de enkelte obligationsudstedelser. Datasættet fra VP 

Securities indeholder følgende informationer for alle aktive udstedelser i perioden 2005 til medio 

2010: 

OVERSIGT OVER DATA FRA VP SECURITIES Tabel  

Variabel Beskrivelse 

ISIN Fondskoden som de andre variable beskriver 

Type 

Denne variabel beskriver hvilken type udstedelsen dækker over. De forskellige 

typer er: 

-          2100 Statsgældsbeviser 

-          2200 Skattekammerbeviser 

-          2300 Statsobligationer 

-          2410 SDRO 
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-          2490 RO 

-          2540 Supplerende sikkerhed, SDO/SDRO 

-          2590 Erhvervsobligationer 

-          2730 CMO (Udgået 1/5 2006) 

-          2735 Asset Backed Securities 

-          2736 SDO 

-          2790 Uidentificerede andre obligationer 

Udsteder 
Denne variabel beskriver hvilken udsteder der står bag obligationen. Eksempler 

på udsteder er Realkredit Danmark A/S, BRF Kredit mv. 

Rentetilpasning 
Beskriver om obligationen er fastforrentet, variabel, fast bag RTL, Capped 

Floaters og FF 

Valuta Beskriver obligationens valuta 

Amortisering 

Denne variabel beskriver hvilken afdragsprofil den enkelte serie har. 

Afdragsprofilerne er følgende: 

-          2 Serie 

-          3 Stående 

-          4 Annuitet 

-          5 Uamortisabel 

-          6 Annuitet – prisindeks 

-          7 Stående  - andre indeks end prisindeks 

-          8 Rentetilpasningslån 

-          10 Annuiteter med afdragsfrie perioder 

Udløbsdato Beskriver hvilken dato sidste termin forfalder 

Kupon Fondskodens rente 
 

Kilde: VP Securities, egen udarbejdelse 

Tabel 1: Oversigt over data fra VP Securities  

Vi vil i et senere afsnittet beskrive, hvorledes vi har sorteret vores datasæt på baggrund af 

ovenstående variabler. 

2.2 Fondskodernes udestående 
Dette datasæt har vi modtaget af Danmarks Nationalbank. Datasættet giver os mulighed for at 

definere, hvilke serier der er ”benchmark bonds” på baggrund af fondskodens udestående. 
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OVERSIGT OVER DATA FRA DANMARKS NATIONALBANK Tabel  

Variabel Beskrivelse 

ISIN Beskriver hvilken fondskode de resterende variable er tilknyttet 

Refperio Beskriver hvilken måned der refereres til for fondskoden og udestående 

Cirkmgd 
Beskriver seriens samlede udestående for en specifik reference periode og 

fondskode. 
 

Kilde: Danmarks Nationalbank, egen udarbejdelse 

Tabel 2: Oversigt over data fra Danmarks Nationalbank 

2.3 Nykredit OAS og Bloomberg SWAP5

Fra Nykredit har vi modtaget daglige Option Adjusted Spreads (OAS) for obligationernes lukkekurs 

samt obligationernes modificeret varighed. OAS er blevet estimeret både på baggrund af statskurven 

og SWAP kurven, som referencerente. OAS er for de konverterbare obligationer justeret den 

bagvedliggende option, som beskrevet i afsnit 

 rates 

3.1.3 OAS. 

Som proxy for det generelle økonomiske miljø anvender vi den 1 årige SWAP rente og hældningen på 

de 10 årige minus den 1 årige SWAP rente. En SWAP er en kontrakt på bytte af rentebetalinger i 

samme valuta, hvor man bytter en fast rente med en variabel eller omvendt. 

2.4 Handelsdata 
Dataene, som ligger til grund for vores analyse af likviditetsmålene, har vi modtaget af Nasdaq OMX 

Copenhagnen A/S. Disse high-frequency handelsdata indeholder samtlige realkredit- og 

statsobligationshandler siden 1. januar 2005 til og med 31. maj 2010.6

OVERSIGT OVER TRANSAKTIONSDATA FRA NASDAQ OMX COPENHAGEN A/S 

 Sensitiv information som 

handelsparter er blevet anonymiseret af NasdaqOMX, inden vi fik udleveret informationerne. 

Handelsdata’ene er modtaget i 5 forskellige txt-filer, som vi har sammensat i et samlet dokument i 

statistik programmet SAS. Nedenfor er en beskrivelse af de forskellige typer af variable i datasættet. 

Tabel  

Variabel Beskrivelse 

Dato Beskriver datoen for handlen 

Tid Beskriver tidspunktet for handlen 

ISIN Beskriver hvilken fondskode som er blevet handlet 

Price Beskriver hvilken pris obligationen er blevet handlet til 

                                                           
5 Når vi i denne opgave henviser bruger betegnelsen SWAP menes rente SWAP (interest rate SWAP) 
6 Dog med undtagelse af repo-handler i statsobligationer pr. 1. januar 2007. 



19 
 

Nominel 

Turnover 
Beskriver hvor mangle obligationer som er blevet handlet 

Trade Type 

Beskriver på hvilke overordnede vilkår handlen er blevet gennemført. 

Overordnet kan man inddele handlerne i ”standard” og ”non-standard”. I 

afsnittet om hvorledes vi sorterer vores data, kommer en nærmere beskrivelse 

af Trade Type. 

Market 

Beskriver om handlen er gennemført på eller udenfor et reguleret marked. 

-          OMX 

-          OTC 

Participant 
Beskriver om en handel er intern eller ekstern. Hvis handlen er intern vil den 

have værdien ”Y” og hvis den er eksterne vil den have værdien ”N” 
 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Egen udarbejdelse 

Tabel 3: Oversigt over transaktionsdata fra Nasdaq OMX Copenhagen A/S  

2.2 Datasortering 
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvorledes vi har sorteret datasættet, således at det i vores analyse 

udelukkende er med sammenlignelige handler. Sorteringenseffekten på antallet af handler vil være 

ret massiv, da vores analyse udelukkende vil omhandle de inkonverterbare obligationer, som ligger 

bag udstedelser af rentetilpasningslån og fastforrentede obligationer, og som har sammenlignelige 

handelsvilkår.  

Vores opgaves fokus er udelukkende koncentreret om de fastforrentede realkreditobligationer samt 

de inkonverterbare obligationer, som ligger bag rentetilpasningslånene. Vores første sortering sker 

derfor på 2 typer af variable fra VP datasættet, og som en naturlig konsekvens af vores primære 

fokus; amortisering og type. Vi har også set os nødsaget til at sortere på baggrund af udsteder, da 

nogle få udstedere beskæftiger sig inden for en niche i realkreditten og dermed har en anden 

risikoprofil. Sorteringen med den største effekt på antallet af handler, der indgår i vores analyse, er 

den der sker på baggrund af handelsklassifikation, institutionelle handler og benchmark bonds, og vi 

vil i disse afsnit beskrive konsekvenserne for datasættet mere dybdegående. 

2.2.1 Amortisering 
Vi sorterer denne variabel, således at vi beholder ”3 – annuitetslån” samt ”4 - inkonverterbare 

obligationer”. Årsagen til at vi ikke beholder rentetilpasningslån er, at der kun findes en fondskode af 

denne type, og at det har været praksis at noterer rentetilpasningslån som ”fast bag RTL” under 

variablen rentetilpasning. 
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2.2.2 Type 
Vi sorterer derefter på baggrund af type, således at vi udelukkende beholder realkredit lån. Disse 

typer går under betegnelsen: 2410 – SDRO, 2490 – RO og 2736 – SDO. 

2.2.3 Udsteder 
Danmarks Skibskredit A/S beskæftiger sig med udlån til rederier og andre shipping virksomheder. 

Finansieringen sker gennem udstedelse af obligationer på børsen, og går også under betegnelsen 

realkreditobligationer. Kongeriget Danmarks Fiskeribank yder kredit til nybygning eller køb af 

fiskerifaretøjer og finansiere, ligesom Danmarks Skibskredit, deres lån gennem udstedelse af 

obligationer på fondsbørsen. Vi har pga. disse to udstederes anderledes risikoprofil valgt at udelukke 

disse fra analysen. 

LR realkredit A/S er Danmarks mindste realkreditinstitut og beskæftiger sig hovedsageligt med 

realkreditlån til Andelsforeninger, Almene boligbyggerier, uddannelsesinstitutioner, socialbyggeri 

samt sport og kultur. FIH Realkredit A/S udstedelser sker hovedsageligt til professionelle 

ejendomsinvestorer, som primært opererer inden for erhvervs- og boligudlejning samt 

indkøbscentre. På grund af LR realkredit og FIH Realkredits specifikke fokus områder mener vi ikke, at 

udstedelser fra disse kan sammenlignes med udstedelser fra de resterende realkreditinstitutter. 

De udsteder vi har vurderet som sammenlignelige er BRF realkredit, DLR realkredit, Nordea Kredit 

Realkredit, Nykredit, Realkredit Danmark samt Totalkredit. De realkreditinstitutter, der indgår i 

analysen, er samtidig også de realkreditinstitutter, som Nykredit fremhæver i deres rapport om det 

danske realkreditmarked (Nykredit, 2009). 

2.2.4 Valuta og rentetilpasning 
Vi har valgt at fjerne handler med lån, som er EUR- og SEK-denominerede, samt nogle få udstedelser, 

hvor rentetilpasning går under betegnelsen Capped Floaters (CF), Fixed Floaters (FF) og variabel. CF 

og FF er nogle lån, der primært blev udstedt i midten af årtiet pga. det meget lave renteniveau, men 

vi vurdere ikke, at disse udstedelser skal medtages, da de ikke kan sammenlignes direkte med de 

inkonverterbare obligationer, der er bag rentetilpasningslånene. 

2.2.5 Handelsklassificering 

I slutningen af 2007 blev EU direktivet, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)7

                                                           
7 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial 
instruments. 

, 

implementeret. MiFID reglerne indeholdte nogle minimumskrav for mikrostrukturen på regulerede 

aktiemarkeder, men fik på grund af EU's overvejelser om at udvide direktivets omfang til også at 

gælde rentemarkederne/lånemarkederne, også indflydelse på dette (OMX, 2007). En af 



21 
 

konsekvenserne var en ændring af handelstyperne samt en kategorisering af handelstyperne i 

klasser. Vi har med inspiration i denne kategorisering opdelt handelstyperne i klasserne ”Standard 

Handler” og ”Non-Standard Handler”. 

OVERSIGT OVER NASDAQ OMX HANDELSTYPER Tabel  

Handels-

klassificering 
Handelstype 

Standard 

-          Accept match 

-          Auto match 

-          Issuing call match 

-          OTC Standard 

-          OX broker fills 

-          OX standard 

Non-Standard 

-          OTC Non-Standard 

-          OX derivatives related trade 

-          OX portfolio trade 

-          OX volume weighted average price 

-          OX changed market conditions 

-          OX exchange granted trade 

-          OX future expiration 

-          OX Non-Standard Settlement 

-          OX Old Trades 

-          OX option expiration 

-          OX repurchase agreement 

-          OX standard average based 
 

Kilde: Nasdaq OMX. Egen udarbejdelse 

Tabel 4: Oversigt over Nasdaq OMX handelstyper 

Vi har valgt at sortere en stor del af disse handler fra, da sammenligningsgrundlaget i 

handelsvilkårene bør være de samme. Frasorteringen har resulteret i, at følgende handler ikke indgår 

i analysen: 

• OTC non standard: Disse OTC handler afviger fra de gennerelle standardbetingelser på OTC 

markedet. Ofte vil afvigelse være på valørdato, men kan afvige på pris, handelstidspunkt, 

levering og betaling. Ofte er der tale om derivathandler, repurchase agreements” eller 
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“volume weighted average price” handler. Handelstypen inkluderer dog også Exchange 

Granted Trades, men da det ikke har været muligt at identificere disse, har vi for at undgå 

“støj” i vores endelige datasæt, derfor valgt at frasortere denne type.  

• OX derivatives related trade: Denne handel opstår i forbindelse med ”exercise” eller udløb af 

et derivat. Vi er i tvivl om handlen tilføjer støj i analysen, og set i lyset af de få antal handler i 

perioden, har vi valgt at frasortere handelstypen.  

• OX non standard settlement: Handler, hvor levering eller betaling afviger i forhold til 

standardbetingelserne. Afvigelser i forhold til standard betingelser kan påvirke prisen, og vi 

har derfor valgt at frasortere disse handler.  

• OX repurchase agreement: Repo’er er salg af en obligation, hvor sælger lover at købe 

obligationen tilbage af køber til en på forhånd aftalt pris, hvilket bryder med vores princip 

om sammenlignelige handelsvilkår.  

• OX volume weighted average price: Disse handler gennemføres til en gennemsnitspris over 

en given tidshorisont.  

• OX changed market conditions: Disse handler indberettes, efter at der er i mellemtiden er 

opstået en ændring i spreaded i ordre bogen. Da vi er usikre på, om typen er sammenlignelig 

med handler på standard vilkår, har vi valgt at tage disse handler ud af analysen.  

• OX future expiration: Disse handler relaterer sig til udløb af en optionskontrakt.  

• OX old trades: Dette er handler, som af tekniske årsager ikke blev indberettet i tide.  

• OX option expiration: Handler der finder sted fordi en option udnyttes ved udløb af 

kontrakten.  

• OX standard average based: Denne type handel anvendes ikke mere, og vi har ikke kunne 

finde information omkring denne, men vi tror, at den kan sammenlignes med en OX volume 

weighted average price. 

Vores analyse vil koncentrerer sig om følgende handelstyper: 

- Accept match: En standard handel som automatisk gennemføres i tilfælde, hvor en købs og 

salgs ordre kan matches. 

- Auto match: En standardiseret handelstype for handler generede i systemet, når en ordre 

som allerede er i systemet bliver accepteret af en anden ordre.  

- Issuing call match: En standard handelstype for handler, der gennemføres i handelssystemet i 

en udstedelsesauktion. 

- OTC standard: En standard handel som gennemføres uden for børsen. 

- OX broker fills: Dette er handler, som gennemføres for andre end fondsmægleren. 
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- OX Standard: En standard handel, der gennemføres uden om ordrebogen inden for reglerne 

på det regulerede marked. Denne handelstype vil indeholde handler, hvor offentliggørelsen 

udsættes samt indeholde blokhandler. 

Frasorteringen af handler, der ikke foregår på standardvilkår, betyder, at vores analyse ikke omfatter 

den samlede omsætning og antal af handler i analyseperioden. 

2.2.6 Benchmark bonds 
Vi har defineret benchmark bonds som fondskoder med et samlet udestående på mere end EUR 1 

mia. Fondskoder med udestående på mindre end EUR 1 mia. vil ikke indgå i analysen. 

2.2.7 Institutionelle handler 
Vores fokus i dette projekt tager udgangspunkt i institutionelle handler, som er større end kr. 

10.000.000, og vi har derfor renset datasættet for handler mindre end dette beløb. Vi har valgt 

denne grænse, da Nationalbanken i deres working paper bruger samme grænse. Andre artikler med 

fokus på likviditet satte grænsen for retail handler til US $100.000. Årsagen til at vi har sat grænsen 

højere er, at vi gerne vil undgå de mange tab issues, der specielt finder sted ved udstedelse af de 

konverterbare obligationer.  

2.2.8 Effekten af sorteringen 

I det følgende vil vi beskrive konsekvenserne af ovenstående beskrivelse, af hvordan vi frasorterer 

vores handelsdata. Fokus vil primært være på volumen og antallet af handler for de inkonverterbare 

obligationer, da tendensen for de konverterbare obligationer er meget lig de stående. 

Vi har sammenlignet vores datasæt med Nationalbankens og er kommet frem til, at vi i november og 

december 2007 mangler OTC standard og OTC non standard handler. Manglen på OTC standard 

handlerne har stor indflydelse på vores likviditetsmål i disse perioder. Vi har derfor valgt at udlade 

disse to måneder i vores regressioner, da vi ikke vil risikere at påvirke vores resultater på grund af de 

manglende data. Vi har dog ikke udeladt de to måneder, når vi har udarbejdet grafer eller lignende, 

hvilket læseren bør være opmærksom på. 
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OMSÆTNING PR. MÅNED – INKONVERTERBARE OBLIGATIONER Figur  

 

Figur 6: Omsætning pr. måned – inkonverterbare obligationer 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Grafen viser den månedlige omsætning på handelsniveau for rentetilpasningslånene 

(inkonverterbare obligationer). ”Omsætning: relevante handler” er den samlede daglige 

handelsvolume, efter at vi har frasorteret ikke sammenlignelige handler. ”Omsætning: institutionelle 

handler” er vist efter frasorteringen af ikke sammenlignelige handler og non-benchmark bonds. 

Årsagen til de store udsving i december er, at realkreditinstitutterne udsteder og refinansiere 

rentetilpasningslån i denne måned. Man kan observere, at handelsvolumen i år 2008 ligger meget 

lavt, hvilket vi mener skyldes fejl i indberetningerne pga. introduktionen af de nye MiFID regler, 

manglende handelsobservationer, et generelt skifte fra RTL til en anden obligationstype og et 

generelt lavere handelsniveau højst pga. problemerne på det amerikanske sub-prime marked. 

Nedenfor har vi også vist omsætningen for de inkonverterbare obligationer, men som procent af den 

samlede omsætning. Grafen viser den overgang, der sker til standardhandler og institutionelle 

handler i perioden med krisen. En del af overgangen kan nok i starten af perioden tilskrives 

fejlindberetninger til OMX, men samtidig er vi overbevist om, at krisen påvirkede handelsmønstret, 

således at markedet volumemæssigt blev domineret af de institutionelle aktører på markedet. 
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ANDEL AF SAMLEDE OMSÆTNING – INKONVERTERBARE OBLIGATIONER Figur  

 

Figur 7: Andel af samlede omsætning – Inkonverterbare obligationer 
Kilde: Egen udarbejdelse 

Som det ses i nedenstående graf over antallet af handler, sorteret efter samme princip som i 

ovenstående, ses ikke samme nedgang i antallet af handler, som der skete for volumen. Der er stadig 

mange retail handler, og de institutionelle handler ligger også på samme niveau, som før krisen. 

ANTAL AF HANDLER Figur  

 

Figur 8: Antal af handler 
Kilde: Egen udarbejdelse 
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Hvis man sammenligner det generelle handelsniveau for hele markedet, vil man også se et markant 

fald i handelsvolumen på baggrund af omsætning, dog ikke i lige så udtalt grad, som på antallet af 

handler. 

Selvom frasorteringen af antallet af retail og bencmark bonds handler i forhold til relevante handler 

udgør 94,1 % og 94,6 % for henholdsvis inkonverterbare og konverterbare obligationer, inkluderer vi 

stadig over 78 % og 58 % af den samlede handelsvolumen for sammenlignelige handler. Det ses 

samtidig, at både medianen og gennemsnittet for omsætningen pr. måned for institutionelle handler 

er væsentlig højere for inkonverterbare obligationer. En del af denne forskel kan nok tilskrives, at de 

inkonverterbare obligationer skal refinansieres årligt, hvilket i sig selv skaber omsætning. Hvis der ses 

bort fra december måned, ligger omsætningen for retail handler generelt på samme niveau. Det ses 

dog, at omsætningen for de inkonverterbare obligationer er gået fra at være lidt lavere end de 

konverterbare obligationer til nu at være lidt højere, hvilket nok primært skyldes, at 

rentetilpasningslånene har oplevet en stigende popularitet, og er blevet den foretrukne 

finansieringsform af boliger i Danmark (Nykredit, 2009). 

DATASTATISTIK Tabel  

  
Inst. - 
Inkonverterbare 
obligationer 

Retail – 
Inkonverterbare 
obligationer 

Inst. -
Konverterbare 
obligationer 

Retail - 
Konverterbare 
obligationer 

Antal fondskoder pr måned 
(gns.) 

16,5 
 

19,9 
 

Antal handler pr. dag (gns.) 41 657 43 747 

Omsætning pr. dag (gns.) (x 
1.000.000) 

5.978 1.650 2.297 1.645 

Handelsstørrelse (gns.) 143.616.405 881.494,1 53.615.709 904.065,4 

Handelsstørrelse (median) 46.035.075 416.296,5 28.728.699 496.963,6 

Time to maturity (gns.) 469 526 10.254 10.218 
Time to maturity (median) 350 378 10.861 10.687 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 
Tabel 5: Datastatistik 

Vores datasæt til beregningerne af vores likviditetsmål inkluderer langt størstedelen af den samlede 

volumen i forhold til alle standardhandler. Selvom antallet af daglige institutionelle handler i forhold 

til retail handler er lavt, mener vi, at det er et udmærket datagrundlag for vores beregninger. Retail 

investorer må forventes at have mere forhandlingskraft, når prisen skal sættes, i forhold til retail 

investorerne, som vi tror i langt højere grad er pristagere. Derfor er institutionelle handler også de 
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mest relevante at analyser. Årsagen til denne overbevisning er, at alle artikler vi er stødt på som 

behandler high-frequency handelsdata i et likviditetsperspektiv, laver en sondring mellem 

institutionelle og retail handler. 
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3 Metode 

I denne del af opgaven vil vi gennemgå projektets metodiske fremgangsmåde samt metodiske 

overvejelser. Samtidig vil vi diskutere de teoretiske overvejelser der ligger bag modellen. Dette skal 

ligeledes danne baggrund for analysen af vores resultater. 

Indledende vil vi diskutere, hvorfor vi har valgt både at benytte OAS beregnet på baggrund af renten 

på statsobligationer og OAS beregnet på baggrund af swaprenten, som afhængig variabel i vores 

regressionsmodel. Samtidig vil vi give en kort introduktion til OAS og hvordan dette nøgletal 

overordnet modelleres. Vi vil dog ikke gå i dybden med de beregningsmæssige aspekter omkring 

OAS. Vi vil i det efterfølgende afsnit diskutere forudsætningerne for regressionsmodellens 

uafhængige variable for kreditrisiko og underbygge vores argumenter empirisk.  

Vi vil herefter beskrive vores regressionsmodel, og hvilke forventninger vi har til resultaterne for 

denne. Herefter vil vi gennemgå den økonometri vores model bygger på, herunder den Newey-West 

Estimators vi har lavet for alle regressioner i dette projekt for at opnå mere pålidelige resultater. 

Efter den økonometriske gennemgang, vil vi beskrive metoden bag PCA for at danne en forståelse for 

de resultater vi opnår på baggrund af denne metode. Afsluttende vil vi gennemgå den model vi 

benytter til at estimere likviditetspræmien på danske realkreditobligationer og hvilke antagelser der 

ligger til grund for denne metode.     

3.1 Den risikofrie rente 
Vi har i dette projekt valgt at benytte både swaprenten og renten på statsobligationer som proxi for 

den risikofrie rente. Derved er det afgørende, at vi er i stand til at tolke på forskelle i de resultater 

der opnås med baggrund i brug af swaprenten og renten på statsobligationer. Dette afsnit vil 

diskutere nogle af forskellene på de to rentekurver og hvordan man må forvente, at dette vil påvirke 

dette projekts empiriske resultater. For at danne grundlag for denne diskussion vil vi først give en 

kort beskrivelse af, hvad der ligger til grund for swaprenten. Derefter vil vi diskutere forskellen 

mellem swaprenten og renten på statsobligationer. Der er kun lagt vægt på de beregningsmæssige 

aspekter i det omfang det findes relevant.  

3.1.1 SWAP renten 
De swap aftaler vi beskæftiger os med i denne opgave er rente swaps, også kendt som ’plain vanilla’ 

swaps. I denne type swapaftaler betaler den ene part en fast rente i en fastlagt periode, og den 

anden part betaler en variabel (flydende) rente i den samme periode. 

Swaprenten kan defineres som gennemsnittet af det bid /ask spread som defineres af market 

makers. Dvs. swaprenten er gennemsnittet af (a) den faste rente som en swap market maker er villig 
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til at betale, mod at modtage en variabel rente, hvilket ofte er en –IBOR rente8

3.1.1.1 Beregning af swaprenten 

 (bid rate) og (b) den 

faste rente en market maker er villig til at modtage, mod at betale en variabel rente (ask rate) (Hull, 

2008). 

I det følgende vil notationen for den faste og aftalte swaprente være 𝑠𝑛. Den årlige frekvens af 

betalingerne betegnes m. De variable renter betegnes �̃�𝑗. Den variable rente er markedsbestemt og 

stokastisk varierende.  Den variable rente defineres som beskrevet ovenfor typisk ud fra –IBOR 

renterne. I swapaftaler benyttes netting og swappens betalingsrække kan herved beskrives som: 

𝑌𝑗 =
1
𝑚
∗ ��̃�𝑗 − 𝑠𝑛�,               𝑗 = 1,2, … ,𝑛 

En renteswap kan opfattes som en lang position i en variabelt forrentet obligation og en kort position 

i en fastforrentet obligation. Dette er, hvis man modtager den variable del. Værdien af en renteswap 

er derved forskellen mellem værdien af de to obligationer. 

Den variable rente �̃�𝑗 er fastsat således, at værdien af det korte ben altid er lig 1 ved hver reset date. 

Værdien af det fastforrentede ben kan udtrykkes som: 

𝑠𝑛
𝑚

= � 𝑑𝑗(𝑡) + 𝑑𝑛(𝑡)
𝑛

𝑗=𝑡+1

 

Her er 𝑑𝑗 diskonteringsfaktoren til tid t for betalinger på kalendertidspunkt j. 

Ved initiering af swapaftalen er værdien af denne 0. Dvs., at nutidsværdien af kontraktens to ben er 

identiske. Værdien af det fastforrentede ben skal altså være lig 1, da vi ved, at dette per definition er 

tilfældet for det variable ben. Derved kan swaprenten 𝑠𝑛 udtrykkes som: 

𝑠𝑛
𝑚

=
1 − 𝑑𝑛(0)
∑ 𝑑𝑗(0)𝑛
𝑗=1

 

(Jensen, 2009) 

3.1.1.2 Kreditrisiko på swaprenten 
Swaprenten er ikke risikofri, hvilket heller ikke er tilfældet for LIBOR/CIBOR. Kreditrisikoen på -IBOR 

renterne betragtes som værende AA rated, da det kræves, at banker der indberetter til –IBOR renten 

skal være minimum AA-rated (Hull, 2008). Kreditrisikoen ved swaprenten kan anses for at være 

                                                           
8 IBOR står for InterBank Offered Rate, altså den rente så banker kan låne usikret til på interbankmarkedet. Alt 
efter hvilket interbank marked der er tale om refereres der til;  CIBOR for Copenhagen-IBOR, LIBOR er London-
IBOR osv. LIBOR er i denne sammenhæng den mest udbredte.  
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endnu lavere end for –IBOR renterne. Dette skyldes, at swapaftalen indeholder en fornyelseseffekt. 

Følgende eksempel kan være med til at belyse dette. En finansiel institution kan tjene den 5 årige 

swaprente på en given hovedstol ved at indgå i følgende aftale: 

1. Lån hovedstolen til en AA rated låner til LIBOR i perioder af 6 måneder, hvorefter 

hovedstolen genudlånes. 

2. Indgå en swapaftale, hvor LIBOR renten betales mod modtagelse af en fast swaprente. 

Hermed modtages en 5 årig swaprente, og den finansielle institution er udelukkende eksponeret 

over for kreditrisikoen i en periode af 6 måneder ad gangen. Herved er den 5 årige swaprente lavere 

end de 5 årige AA udlånsrenter, da det er mere attraktivt ”kun” at være eksponeret i 6 måneder ad 

gangen (Hull, 2008). 

Ligeledes reduceres risikoen for swaprenten ved, at der stilles sikkerhed (collateral) ved indgåelsen af 

en swapaftale. Dette sker ofte med baggrund i et ’Credit Support Annex’ (CSA), der definerer 

reglerne for sikkerhedsstillelse (ISDA, 2011).  

Ovenfor har vi givet en overordnet introduktion til swaprenten. I det følgende vil vi sammenligne 

swaprenten med renten på statsobligationer. 

3.1.2 Forskellen mellem SWAP renten og renten på statsobligationer 
Som nævnt beregner vi i dette projekt yield spreadet for realkreditobligationer på baggrund af både 

swapkurven og statskurven. På grund af dette er det vigtigt at tage stilling til implikationerne ved at 

bruge henholdsvis swapkurven og statskurven. Ved at foretage vores estimering af 

likviditetspræmien på realkreditobligationer på baggrund af begge kurver, får vi mulighed for at 

drage konklusioner på baggrund af forskelle i de resultater, der opnås. I det følgende vil vi diskutere 

forskellene på de to rentekurver. 

3.1.2.1 Dekomponering af swap-spreadet 
Feldhütter og Lando (Feldhütter & Lando, 2008) foretager i deres artikel; ”Decomposing SWAP 

spreads”, en dekomponering af swap-spreadet9

                                                           
9 Vi vil ikke gå i detaljer med metoden benyttet til denne dekomponering da dette vil være for omfattende og ligger uden for denne 
opgaves scope. 

. Swap-spreadet er defineret som forskellen mellem 

swaprenten og renten på amerikanske ’Treasury Bills’, altså amerikanske statsobligationer. Om end 

det amerikanske marked for statsobligationer er mere udbredt og forskelligt fra det danske på en 

række områder, vil vi alligevel trække på de konklusioner, som Feldhütter og Lando drager på 

baggrund af denne dekomponering.  
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Swapspreadet dekomponeres til tre komponenter. Disse er ’convinience yield’10

Den risikofrie rente findes altså som renten på statsobligationer plus convinience yield. Ligeledes kan 

den risikofrie rente findes med udgangspunkt i den observerede swaprente. Til denne knytter der sig 

en kreditrisiko, om end begrænset, og et swap-specifikt residual. Den del af swaprenten, der skyldes 

disse to faktorer, skal altså trækkes fra swaprenten for at få den risikofrie rente (Feldhütter & Lando, 

2008). 

, kredit risiko på 

LIBOR og en residual, der er SWAP specifik. Ud fra dette er det ligeledes muligt at estimere en 

teoretisk risikofri rente. Dette kan gøres af to veje – med udgangspunkt i den observerede rente på 

statsobligationer eller den observerede swaprente. Det der adskiller renten på statsobligationer fra 

den risikofrie rente er den convinience yield, der er på statsobligationer. Det vil sige, at den risikofrie 

rente er højere end renten på statsobligationer, da der er en negativ præmie på statsobligationer 

pga. den convinience yield, der knytter sig til disse. Feldhütter og Lando beskriver, at denne 

convinience yield blandt andet skyldes (a) særlige repo forhold, der gør det billigere at skaffe 

likviditet mod sikkerhed i statsobligationer, (b) at statsobligationer er et centralt instrument ved 

hedging af renterisiko, (c) at finansielle institutioner lovmæssigt er forpligtet til at holde 

statsobligationer, (d) at bankers kapitalkrav ved investering i statsobligationer er betydeligt mindre 

end ved investering i andre aktiver og i nogen grad, (e) statsobligationers evne til at absorbere en 

stor mængde transaktioner, uden at dette ændrer prisen betydeligt (Feldhütter & Lando, 2008). Det 

sidste punkt er det, vi definerer som likviditet ved Amihud likviditetsmålet. Det skal understreges, at 

Feldhütter og Lando i ovenstående karakteristik beskæftiger sig med amerikanske Treasury Bills. Vi 

mener dog, at denne karakteristik også i vid udstrækning er gældende for danske statsobligationer. 

De tre faktorer, der knytter sig til swap-spreadet, varierer over tid, hvilket fremgår af figur 7. Figuren 

viser dekomponeringen af det 10 årige swap-spread over tid.   

  

                                                           
10 Vi vælger at beholde den engelske betegnelse af mangel på passende dansk oversættelse.  



32 
 

DEKOMPONERING AF SWAP-SPREADET Figur  

 

 

Figur 9: dekomponering af swap-spreadet 
Kilde: Feldhütter og Lando (2008) 
 

Som det fremgår af figuren, udgør convinience yield komponenten den største del af swap-spreadet. 

Dekomponeringen af swap-spreadet gør det muligt for Feldhütter og Lando (2008) at vise, hvor tæt 

hhv. renten på statsobligationer og swaprenten ligger på den estimerede risikofrie rente. Figur 8 

viser dette. 

PROXIERS ESTIMEREDE AFVIGELSE FRA DEN RISIKOFRIE RENTE Figur  

 

 

Figur 10: Proxiers estimerede afvigelse fra den risikofrie rente 
Kilde: Feldhütter og lando 2008 
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Her ses det, at ved en sammenligning på baggrund af det 10 årige swap-spread, er swaprenten et 

bedre estimat for den risikofrie rente end renten på statsobligationer. Dette skyldes netop, at 

convinience yield komponenten udgør den største del af swap-spreadet gennem hele perioden. 

Dette er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er bedre at benytte swapkurven, hvis man 

ønsker at måle likviditetspræmien på realkreditobligationer. Som vi vil diskuterer nedenfor, er der en 

del, der taler for, at der vil opnås bedre resultater ved beregning af likviditetspræmien på 

realkreditobligationer ved brug af statskurven. 

3.1.2.2 Convinience yield på realkreditobligationer 
Figur 10 og figur 11 viser yield spreadet (OAS) for realkreditobligationer (konverterbare obligationer 

og inkonverterbare obligationer) på baggrund af hhv. swaprenten og renten på statsobligationer. Af 

figur 10 fremgår det, at yield spreadet for konverterbare obligationer og inkonverterbare 

obligationer på baggrund af statskurven nogenlunde følges ad i den observerede periode. Yield 

spreadet for inkonverterbare obligationer er dog generelt lavere end for konverterbare obligationer. 

 OAS PÅ BAGGRUND AF STATSKURVEN Figur  

 

 

Figur 11: OAS på baggrund af statskurven 
Kilde: Egen udarbejdelse 
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OAS PÅ BAGGRUND AF SWAPKURVEN Figur  

 

 

Figur 12: OAS på baggrund af swapkurven 
Kilde: Egen udarbejdelse 
 

Figur 12: (OAS på baggrund af swapkurven) viser, at der i størstedelen af perioden fra januar 2005 til 

maj 2010 er et negativt yield spread mellem inkonverterbare realkreditobligationer og swapkurven, 

altså at renten på realkreditobligationer er lavere end den tilsvarende swaprente. Kun i slutningen af 

2008 og begyndelsen af 2009 er yield spreadet mellem de to renter positivt11

Skal man forklare den markante forskel mellem de to figurer, som især kommer til udtryk i yield 

spreadet for inkonverterbare realkreditobligationer, er det relevant at se på ovenstående 

dekomponering af swap spreadet. Den swapspecifikke komponent er i den overvejende del af den 

beskrevne periode negativ, dvs. at det swapspecifikke komponent er med til at mindske forskellen 

mellem swaprenten og renten på statsobligationer. Derfor er det ikke her man skal finde forklaringen 

på forskellene i figurerne ovenfor. Dvs., at den observerede forskel må skyldes kreditrisiko eller 

convinience yield. Kreditrisikoen udgør gennemsnitligt den mindste del af swap spreadet, hvilket ikke 

mindst skyldes den relativt lave kreditrisiko, der knytter sig til swaprenten. En del af forklaringen på 

dette er den fornyelseseffekt, der er omtalt ovenfor samt den CSA aftale, der knytter sig til swap 

aftaler. Dette beskrives også af Feldhütter og Lando som værende hovedårsagen til forskellen 

. Yield spreadet for 

konverterbare obligationer på baggrund af swapkurven er positiv, om end meget lav, og har ligeledes 

en stigning omkring starten af den finansielle krise, hvilket også ses for yield spreadet for 

konverterbare obligationer på baggrund af statskurven.  

                                                           
11 Vi vil komme nærmere ind på baggrunden for dette i projektets analyseafsnit 
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mellem swapkurven og rentekurven for AA-ratede virksomhedsobligationer (Feldhütter & Lando, 

2008). Herved må det især være den convinience yield, der knytter sig til statsobligationer, der 

kommer til udtryk i ovenstående figurer. Spørgsmålet er, om en del af den convinience yield, der 

knytter sig til statsobligationer, ligeledes knytter sig til danske realkreditobligationer. For skal man 

forklare, hvorfor yield spreadet mellem renten på realkreditobligationer og swaprenten er 

overvejende negativt, må man igen se på de to komponenter; kreditrisiko og convinience yield. En 

del af forklaringen på, at spreadet mellem inkonverterbare realkreditobligationer og swaprenten er 

negativt, mener vi skal findes ved, at der ligeledes er en convinience yield på realkreditobligationer. 

At spreadet mellem konverterbare realkreditobligationer og swaprenten er positiv, om end meget 

lavt, kan skyldes en højere kreditrisiko på konverterbare realkreditobligationer end på swaprenten, 

givet fornyelseseffekten og CSA aftalerne. Dette vil dog kræve en nærmere undersøgelse.  

En af hovedårsagerne til, at vi mener, at der er en convinience yield på realkreditobligationer, er at 

det er muligt for penge- og realkreditinstitutter at låne penge hos Danmarks Nationalbank mod 

sikkerhed i realkreditobligationer. Ved fastsættelse af værdipapirers belåningsværdi, inddeles 

papirerne i fire grupper:  

• Kategori 1: Papirer udstedt af den danske stat 

• Kategori 2: Realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer (SDO), særligt dækkede 

realkreditobligationer (SRDO), og skibskreditobligationer med en cirkulerende mængde over 

1 mia. euro 

• Kategori 3: Øvrige Realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer (SDO), særligt 

dækkede realkreditobligationer (SRDO), og skibskreditobligationer 

• Kategori 4: Kommunekreditobligationer, seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO (junior 

covered bonds) og obligationer udstedt af Føroya Landstýri 

Den sortering vi har foretaget i dette projekt er netop på realkreditobligationer med en cirkulerende 

mængde over 1 mia. euro (Jumbo obligationer), hvilket vil sige, at de obligationer vi analyserer, 

udelukkende er kategori 2 obligationer. Som det fremgår af nedenstående tabel, er det haircut, der 

tildeles kategori 2 obligationer ikke meget forskelligt fra det haircut, der tildeles statsobligationer 

som sikkerhed. Herved er det muligt, mod et relativt begrænset haircut, at omsætte 

realkreditobligationer til DKK hos Danmarks Nationalbank. 
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OVERSIGT OVER HAIRCUT FOR OBLIGATIONER SOM SIKKERHED FOR LÅN I DANMARKS 
NATIONALBANK Tabel  

Restløbetid Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3 Kat. 4 
0-1 år 0,5 pct 1,0 pct 1,5 pct 6,5 pct 
1-3 år 1,5 pct 2,5 pct 3,0 pct 8,5 pct 
3-5 år 2,5 pct 3,5 pct 5,0 pct 11,0 pct 
5-7 år 3,0 pct 4,5 pct 6,5 pct 12,5 pct 
7-10 år 4,0 pct 5,5 pct 8,5 pct 14,0 pct 
> 10 år 5,5 pct 7,5 pct 11,0 pct 17,0 pct 

 

Kilde: Danmarks Nationalbank (2011) 
Tabel 6: Oversigt over haircut for obligationer som sikkerhed for lån i Danmarks Nationalbank  

3.1.2.2.1 Forskellen på konverterbare obligationer og inkonverterbare obligationer 
Som det fremgår af figur 11, er der dog en markant forskel på OAS spreadet for konverterbare 

obligationer og inkonverterbare obligationer. Som beskrevet ovenfor kan forskel i kreditrisiko i 

forhold til swaprenten have betydning. 

En del af forklaringen kan ligeledes være, at den korte ende af det danske marked for 

statsobligationer er begrænset. Herved søger en del af likviditeten over i korte realkreditobligationer. 

Samtidig kan den begrænsede udstedelse af korte danske statsobligationer betyde, at ”flight-to-

quality” effekten under kriser er større på korte inkonverterbare realkreditobligationer, end det er 

tilfældet for konverterbare realkreditobligationer. 

3.1.3 OAS 
Som afhængig variabel i vores regressionsanalyser benytter vi OAS (Option Adjusted Spread). Vi vil i 

dette afsnit beskrive OAS og i overordnede træk beskrive hvordan OAS beregnes. En mere detaljeret 

gennemgang af OAS, og estimering af dette, er dog for omfangsrig til at kunne inkluderes i dette 

projekt. Det OAS vi benytter i dette kapitel er beregnet af Nykredit. 

3.1.3.1 Konverterbare obligationer 
OAS beregnes for konverterbare obligationer for justere for værdien af den call option der er på 

konverterbare obligationer. At en obligation er konverterbar vil sige, at låntager har ret til at indfri sit 

byggelån til kurs 100 på fastlagte terminsdatoer under hele amortiseringsforløbet (Christensen 2009 

209). Jo tættere obligationen nærmer sig kurs 100, jo større bliver sandsynligheden for, at 

obligationen bliver førtidigt indfriet. Herved er der en konverteringsrisiko for den långiver der sidder 

inde med de konverterbare obligationer. Konverteringsrisikoen indebærer en kursrisiko og en 

geninvesteringsrisiko for långiver. En ekstraordinær udtrækning til pari vil medføre et kurstab 

såfremt långiver har erhvervet obligationen til en kurs over pari. Ligeledes skal långiver ud og 

geninvestere provenuet fra udtrækningen til en lavere rente. Den samlede konverteringsrisiko 

medfører altså, at långiver kræver en konverteringspræmie. Denne konverteringspræmie vokser med 
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kursen, hvilket skaber en øvre grænse for, hvor meget kursen på en konverterbar obligation kan stige 

over pari. Det vil samtidig sige, at obligationens rentefølsomhed falder, når renten falder, hvilket 

medfører at konverterbare obligationer har negativ konveksitet (Danmarks Nationalbank, 2004). 

Låntagers udnyttelse af call optionen på den konverterbare obligation følger ikke i praksis en 0-1 

strategi, som ellers vil være det rationelle benchmark. Dette er årsagen til, at kursen på den 

konverterbare obligation kan overstige pari. Bag ved den afvigende udnyttelse af call optionen ligger 

en række velbegrundede forhold såsom omkostninger omkring låneomlægning, skattemæssige 

forhold og opsigelsesvarsel. Der er således tale om inhomogene låntagere. Oven i dette skal lægges, 

at der også kan observeres en irrationel konverterings adfærd hos nogle låntagere, hvilket skyldes, at 

markedet ikke er gennemsigtigt, dvs. at det optimale konverteringstidspunkt ikke kendes af låntager 

og, at låntager ikke er sig fordelene bevidst (Jensen, 2009). Nykredit nævner fire faktorer som 

Inhomogeniteten blandt låntagerne opgøres på baggrund af. Indfrielsesgevinst er den vigtigste faktor 

bag konverteringsadfærd. Indfrielsesgevinsten er defineret som den procentmæssige reduktion i 

afbetalinger, hvor konverteringsomkostninger og skattemæssige ændringer tages i betragtning. 

Størrelsen på lånet ses ligeledes som en faktor der er styrende for konverteringsadfærden. Der ses en 

større indfrielsesrate for store lån end for mindre lån, hvilket også intuitivt giver mening. Herved skal 

der også tages højde for dette når konverteringsadfærd modelleres. Den gevinst der for låntagere til 

at indfri deres lån øges med tid-til-udløb på lånet. Herved er indfrielsesraten større ved længere 

løbetider. Den sidste faktor som Nykredit nævner er spreadet mellem korte og lange renter, altså 

hældningen på rentekurven. Dette skyldes, at der i tider med en stejl rentekurve ses en tendens til, at 

låntagere konverterer deres lån til et realkreditlån med rentetilpasning eller variabel rente (Nykredit, 

2009). 

3.2.3.2 Model for OAS 
Grundet ovenstående er det kompliceret at beregne nøgletal, herunder OAS, for konverterbare 

obligationer. Til beregning af nøgletal for konverterbare obligationer benyttes en realkreditmodel, 

hvor der meget forsimplet indgår to komponenter, hhv. en rentestrukturmodel og en 

konverteringsmodel. Med rentestrukturmodellen beskrives dynamikken i rentestrukturen og der 

opstilles scenarier for de fremtidige renter. Konverteringsmodellen beskriver låntagernes 

konverteringsadfærd som en funktion af renteniveauet og andre faktorer som er beskrevet ovenfor 

(Danmarks Nationalbank, 2004). Forsimplet kan beregning af nøgletal for konverterbare obligationer 

opdeles i fem trin: 

1) Der opstilles en række rentescenarier 
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2) Nutidsværdien af realkreditobligationen beregnes på baggrund af de opstillede 

rentescenarier og givet at lånet løber til udløb 

3) På baggrund af nutidsvædiberegningen beregnes konverteringsgevinsterne 

4) På baggrund af disse konverteringsgevinster samt de ovenfor beskrevne 

konverteringsfaktorer estimeres indfrielsesraten for den givne realkreditobligation 

5) På baggrund af denne indfrielsesrate opstilles en ny betalingsrække. Ud fra denne 

betalingsrække kan en teoretisk kurs samt nøgletal estimeres 

Vi vil ikke gå yderligere ind i de konkrete modeller bag OAS i dette afsnit.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ved beregning af nøgletal for konverterbare 

obligationer er indbygget en modelrisiko, da de beregnende nøgletal afhænger af modellens 

antagelser. OAS og metodikken til beregning af OAS er den mest udbredte korrektionsmekanisme. 

Bjarne Astrup Jensen bemærker dog at: 

”På trods af sin betydelige udbredelse i praksis er det svært at formulere en egentlig teoretisk 

baggrund for, hvad dette nøgletal egentlig udtrykker og hvorfor denne måde at korrigere sin model 

på skulle have noget særligt informationsindhold. Og det er væsentligt at holde sig for øje, at nøgletal 

som OAS er modelafhængigt. Der findes ingen objektiv målestok.”(Jensen 2010 2)  

3.1.3.3 Hvorfor benytte OAS?        
For at opsummere er OAS altså forskellen mellem den risikofrie rente og det optionsjusterede afkast 

på den konverterbare realkreditobligation. Grunden til, at vi vælger at benytte dette mål i stedet for, 

at benytte det reelle spread mellem renten på realkreditobligationen og den risikofrie rente er, at vi 

ved benyttelse af OAS ikke behøver at korrigere for optionsværdien for de konverterbare 

obligationer gennem inklusion af uafhængige variable. Vi ser derved brugen af OAS som den bedste 

løsning i dette projekt.  

3.2 Måling af kreditrisiko på danske realkreditobligationer 
For at kunne adskille, hvor stor en del af spreadet mellem renten på realkreditobligationer og den 

risikofrie rente der skyldes hhv. kreditrisiko og likviditet, må vi i vores regressionsmodel benytte en 

række mål, der kan fange effekten af kreditrisiko på spreadet. I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan 

vi mener, at man bedst måler kreditrisiko på realkreditobligationer. 

I denne forbindelse er det afgørende, hvorvidt der er idiosynkratisk kreditrisiko på 

realkreditobligationer. Vi vil i dette afsnit argumentere for, at man i vid udstrækning kan se bort fra 

den idiosynkratiske kreditrisiko, der knytter sig til udstederen bag den enkelte obligationsserie.  



39 
 

Vi vil først gennemgå de gennerelle regler for sikkerhed bag realkreditobligationer. Herefter vil vi 

sammenligne CDS spreadet mellem Danske Bank og Nordea med rente spreadet for to 

sammenlignelige udstedelser af Realkredit Danmark (RD) og Nordea Kredit Realkreditselskab (NK). 

Dette gøres for at se, om der er en sammenhæng mellem kreditrisikokoen på udstederen og renten 

på realkreditobligationer udstedt af den pågældende udsteder. Danske Bank og Nordea er valgt, da 

det er muligt at hente CDS data på begge virksomheder fra Bloomberg, og at Danske Bank var 

hårdere ramt af den finansielle krise end Nordea, hvilket kommer til udtryk i CDS spreadet.   

3.2.1 Realkreditsystemet og cover pools 
Danske banker og realkredit institutter har ret til at udstede realkreditobligationer mod pant i fast 

ejendom12

Det der er af særlig interesse for dette afsnit er Loan-to value (LTV) reguleringen af de coverpools, 

der ligger bag realkreditobligationer. Nedenstående figur viser kravene: 

. Aktiver, der fungerer som sikkerhed for realkreditobligationerne, skal adskilles fra andre 

aktiver. Dette gøres ved at oprette cover pools. Samtidig er låntagere personligt ansvarlige for deres 

lån også udover værdien af deres bolig.  

LOAN-TO-VALUE Tabel  

 

LTV subject to repayment 

restrictions* 

LTV without repayment 

restrictions* 

Owner-occupied 

dwellings 80% 75% 

Trade and industry 60% 

Agriculture 60% 
 

* Dette er for obligationer med maksimalt 30 år til udløb og en afdragsfri periode på maksimalt 10 år 

Kilde: Nykredit (2010) 

Tabel 7: Oversigt over Loan-to-value 

LTV er gældende allerede ved udlåning på baggrund af obligationer, hvormed der ved køb af fast 

ejendom kun kan lånes 80 % af den samlede pris i realkreditobligationer. Udstedere af 

realkreditobligationer skal løbende sikre, at aktiverne i en cover pool er opgjort til markedsværdi 13

I tilfælde af at en realkreditudsteder går konkurs, har obligationsejerne den primære ret til aktiverne 

i den tilknyttede cover pool. Disse regler betyder, udover at der er meget stor kreditsikkerhed på 

. 

Dette betyder, at hvis værdien af aktiverne i en cover pool falder, så LTV overstiger 80 %, skal 

udstederen tilføre yderligere aktiver til cover poolen, så denne igen opnår en LTV på 80 %.  

                                                           
12 Vi beskæftiger os udelukkende med obligationer udstedt af realkreditinstitutter i dette projekt, altså SDRO og RO. 
13 Erhvervslån skal mindst en gang om året mens lån til boliger skal overvåges mindst hvert tredje år (Bomgaard 2008) 
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realkreditobligationer, at sikkerheden ikke er afhængig af udstederen, men i stedet af den cover 

pool, der ligger bag udstedelsen. Herved må det forventes, at den kreditrisiko, der er på 

realkreditobligationer, er en systematisk risiko på tværs af udstedere, og ikke en idiosynkratisk risiko 

på baggrund af den enkelte udsteder.  

I det følgende afsnit vil vi forsøge at underbygge dette argument ved at se på CDS spreadet mellem 

Danske Bank og Nordea med rente spreadet for to sammenlignelige udstedelser af RD og NK.  

3.2.2 Sammenligning af CDS spreads og rente spreads 
For at påvise, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem kreditrisikoen på udsteder og på 

realkreditobligationer har vi nedenfor foretaget en sammenligning af spreadet mellem en Credit 

Default Swap på Nordea og Danske Bank. Data er hentet fra Bloomberg og er målt i basispoints. 

Dette holdes op imod spreadet mellem den effektive rente på en realkreditobligation udstedt af 

Nordea Kredit Realkreditselskab og Realkredit Danmark. Som det fremgår af tabel 9, har vi valgt at se 

på to udstedelser, som har udløb samme år og med samme kuponrente og kupondatoer. Dette er 

gjort for at få det bedste sammenligningsgrundlag. Såfremt kreditrisikoen på realkreditobligationer 

er knyttet til udstederen, vil man forvente, at udsving i CDS renten ligeledes vil komme til udtryk i 

den effektive rente på obligationen. Figur 14 viser en sammenligning mellem CDS spreadet mellem 

Danske Bank og Nordea (hvor CDS renten for Nordea er fratrukket CDS renten for Danske Bank) og 

rente spreadet mellem de to nedenstående obligationer (hvor den effektive rente på 5NORDEA 35 er 

fratrukket den effektive rente på 5RD23D 35). Som det fremgår af figuren er forskellen mellem de to 

effektive renter målt i basispoints ubetydelig set i forhold til forskellen mellem CDS renterne målt i 

basispoint. CDS spreadet er yderst volatilt under den finansielle krise. I starten af 2009 er forskellen 

mellem CDS renten på Danske Bank og Nordea på over 60 basispoint. Herved vurderer markedet 

altså, at der er en betydelig forskel i kreditrisikoen på de to virksomheder, hvor risikoen på Danske 

Bank vurderes at være størst.  

Til sammenligning er det største spreadet mellem de effektive renter på ca. 0,21 basispoint. Dette er 

dog et negativt spread, hvilket betyder, at renten på NK obligationen er marginalt højere end for RD 

obligationen. Forskellene mellem de to obligationer er dog marginale og kan ikke ses af figuren. 

Større udsving, kan skyldes et stort salg i den pågældende serie (likviditet) eller lignende. Der synes 

ikke at være markante udsving som det er tilfældet for CDS spreadet. Samtidig er der heller ingen 

umiddelbar korrelation mellem de to kurver, hvilket ligeledes er med til at understrege vores pointe.  

Vi mener altså at kunne vise, at det ikke er nødvendigt at tage højde for den idiosynkratiske 

kreditrisiko for udstedere af realkreditobligationer i vores model. Vi vil altså udelukkende kontrollere 
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for systematisk kreditrisiko for realkreditobligationerne. De konkrete variable, som indgår i vores 

model, vil blive diskuteret i afsnit 3.3 nedenfor. 

STAMOPLYSNINGER Boks  

Obligationsinformation Nordea Kredit 
Realkreditaktieselskab 

Realkredit Danmark A/S 

Isin kode DK0002011386 DK0009269227 

Kort navn 5NORDEA 35 5RD23D 35 
Kupon 5 5 
1. noteringsdag 07/03/2002 04/09/2002 
Udløbsdag 01/07/2035 01/10/2035 
Valuta DKK DKK 
Kupon dato 101 101 
Kupon dato 1001 1001 
Kupon dato 401 401 
Kupon dato 701 701 

 

 
Kilde: Nasdaq OMX 
Tabel 8: Stamoplysninger for sammenlignede obligationer 

CDS SPREAD VS. YTM SPREAD Figur  

 

Figur 13: CDS spread vs. YTM spread 
Kilde: CDS kurser: Bloomberg, Effektivrente: Nykredit 
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3.3 Modellen 
I det følgende afsnit vil vi fokusere på regressions analyse14, som er den metode, der er en af 

grundstenen i økonometri15

Denne opgave vil analytisk koncentrere sig om multible lineær regression, som bruges til at analysere 

forholdet mellem en afhængig og flere uafhængige variable. Vores lineære regressionsmodel tager 

følgende form: 

𝑂𝐴𝑆 = 𝑓(𝜆1, 𝜆2,𝜆3,𝜆4,𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑,𝑘𝑢𝑝𝑜𝑛,ℎæ𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔, 𝑆𝑊𝐴𝑃 ) +  𝜀 

𝑂𝐴𝑆 =  𝛼 + 𝛽1 𝜆1 + 𝛽2 𝜆2 + 𝛽3 𝜆3 + 𝛽4 𝜆4 + 𝛽5 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 + 𝛽6 𝑘𝑢𝑝𝑜𝑛𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛

+  𝛽7 (10𝑦 − 1𝑦𝑆𝑊𝐴𝑃) + 𝛽8 10𝑦𝑆𝑊𝐴𝑃 + 𝛽9 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟 +  𝜀 

Hvor: 

OAS = option adjusted spread. 

alpha = skæringspunkt 

𝜆 = standardiserede illikviditets variable principale komponenter et til fire 

kuponrente = den nominelle rente på obligationen 

(10y-1ySWAP) = forskellen på den 10 årige og 1 årige SWAP rente 

10ySWAP = Den 10 årige SWAP rente 

alder = Dato minus obligationens første dag på børsen. Denne variabel indgår kun i regressionerne 

med annuiteter. 

. Vores fokus vil være koncentreret om selve vores model og en 

beskrivelse af dennes variable, og vil derefter fokuserer på Ordinary Least Squares (OLS) metodens 

forudsætninger, samt hvordan det kan analyseres, om forudsætningerne er brudt. 

Det er ovenstående model vi bruger til at estimere, om der findes en likviditetspræmie på danske 

realkreditobligationer. Vær dog opmærksom på, at vi kun har haft mulighed for at fremskaffe alder 

på de konverterbare obligationer, da de konverterbare obligationer, som indgår i analysen, stadig er 

aktive, og informationen dermed er frit tilgængelig på fondsbørsens hjemmeside. De fleste serier for 

de inkonverterbare obligationer har haft TTM på et år, hvorfor de derfor ikke er aktive mere, og 

dermed er de heller ikke mulige at søge efter på børsens hjemmeside. Derudover foretager vi nogle 

regressioner, hvor lambda’erne erstattes af hvert enkelt likviditetsmål, vi har som regresseres 

enkeltvis. 

Den afhængige variabel Y er den sidste månedlige observation af OAS, hvor der er observationer for 

alle likviditetsmålene. Fordi at vi udelukkende analyserer de største og mest likvide obligationsserier 

                                                           
14 Lineær regressions model bruges som synonym for Classical Linear Regression Model / Classical Normal Linear Regression Model jf. 
Gujarati og Porter (D. N. Gujarati, 2009) 
15 Økonometri er empiriske studier af økonomiske data 
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på det danske marked, betyder det, at vi ikke har problemer med, at den sidste månedlige 

observation ligger i starten af måneden, men at observationerne i stedet for ligger meget tæt i 

slutningen af måneden. Vi analyserer hele periodens observationer, men for at undersøge, om vores 

regressioner er robuste, deler vi datasættet op i to, hvoraf det første datasæt går fra primo 2005 til 

ultimo 2007, og vi definerer dette som perioden før krisen. Den anden periode går fra primo 2008 til 

ultimo maj 2010, og er defineret som perioden med krisen. Ved at splitte perioderne op giver det os 

mulighed for at vurdere, hvorledes likviditet er prissat i en periode, som kan betegnes som likvid og 

en periode præget af illikviditet. 

Det er vigtigt at pointere, at likviditetspræmierne vi estimerer, er relative til referencerenten OAS er 

estimeret ud fra, og dermed bliver en minimumspræmie i og med, at likviditet påvirker alle aktiver og 

samtidig også vores referencerenter. Fordi at denne opgave beskæftiger sig med det danske 

realkreditmarkeds mest likvide obligationer, og fordi likviditet er så svært at måle, vil kreditrisiko og 

likviditetseffekterne ikke helt kunne adskilles. 

3.3.1 Hypoteser 
Inden vi estimere selve likviditetseffekten, vil vi teste følgende hypoteser for vores model. Den første 

hypotese ser på modellen som helhed, mens de resterende hypoteser er i relation til de enkelte 

variable, vi har i modellen. 

H1: 𝝀 er signifikant og positiv 

Vores obligationsspecifikke likviditetskomponent er vægtet mål af de standardiserede 

illikviditetsvariable; Amihud, Amihud std.dev., Roll og Roll Std.dev. Vægtene er baseret på værdierne 

fra vores PCA analyse af likviditetsmålene vi kommer frem til i afsnit 5.3 Resultater for PCA analyse. 

Alle de principale komponenter indgår i regressionen, men i og med at det er den første principale 

komponent, som fanger størstedelen af variationen i likviditetsvariablene, forventer vi ikke at de 

resterende likviditetskomponenter vil være signifikante og positive. Da alle variablerne i de principale 

komponenter er illikviditetsmål, forventer vi en positiv sammenhæng mellem en stigning i vores 

principale komponent og OAS. 

De enkelte mål for likviditet/illikviditet analyseres også enkeltvis i vores marginal regressionsafsnit, 

og her vil disse variable erstatte ovenstående principale komponent. 

H2: Regressionsmodellens uafhængige variable er samlet set ikke lig med nul 

Ved hjælp af en F-test undersøger vi, om de sande hældningskoefficienter er nul. Dette forventes 

naturligvis ikke. 
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H3: Relationen mellem illikviditetsvariablen og OAS er signifikant og positivt 

Vi forventer at en stigning i illikviditeten vil føre til en stigning i OAS. Vi henviser til afsnittet om vores 

likviditetsvariable for en dybere gennemgang af disse. 

H4: Relationen mellem kuponrenten og OAS er signifikant, men med ukendt fortegn 

Houweling, Mentink og Vorst undersøgte i 2005, hvorledes kuponrenten påvirkede den effektive 

rente på obligationer. Det er ikke helt nemt at forudsige, om kuponrenten vil påvirke den effektive 

rente og OAS spreaded, da der er teorier, der både taler for og imod en positiv og negativ effekt. Hvis 

der findes store institutioner, som er begrænset til at investerer i obligationer med 

renteudbetalinger, vil det være et argument for, at der vil være stor efterspørgsel efter obligationer 

med kuponbetalinger, hvilket vil resultere i en negativ sammenhæng med renteniveauet og 

kuponrenten. Derimod kan der være nogle skattemæssige forhold, som gør, at lavere 

kuponbetalinger er at fortrække, og der vil dermed være en positiv sammenhæng til den effektive 

rente og OAS, men andre skattemæssige forhold kan også have indflydelse. Den skattemæssige 

behandling er meget kompleks, og det er derfor ikke nemt at forudsige sammenhængen, men vi 

forventer, at fordi rentebetalinger beskattes, så vil det give et incitament til, at der investeres i 

obligationer med så lave rentebetalinger som muligt, for at udskyde skattebetalingen. 

H5: Relationen mellem spreaded på den 10 årige og 1 årige SWAP og OAS er signifikant og negativt 

Jens Dick-Nielsen et. al. bruger spreaded mellem den 10 årige og 1 årige SWAP rente, samt den 10 

årige SWAP rente som indikator for det generelle økonomiske miljøs indflydelse på kreditkvaliteten 

af virksomhederne. Vi bruger samme indikator som proxy for det generelle økonomiske miljøs 

indflydelse på kreditkvaliteten af obligationens underliggende cover pools. Vi har også forsøgt at 

bruge udviklingen i huspriserne som indikator, men denne indikator var ikke signifikant, så vi valgte 

ikke at medtage denne i den endelige model. Under normale omstændigheder vil man ofte se, at 

rentekurven er stigende, hvorfor en positiv hældning på rentekurven vil være affilieret med 

”normalt” økonomisk miljø. En forværring af det økonomiske miljø vil ofte påvirke de korte renter i 

større grad end de lange. Denne forværring kan 

resulterer i, at man i perioder med stor 

økonomisk usikkerhed vil se at den korte rente 

vil stige kraftigt relativt til den lange, og at der 

dermed er en negativ sammenhæng mellem 

spreaded på den lange rente og den korte rente 

(lang – kort).  
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H6: Relationen mellem den 10 årige SWAP 

rente og OAS er signifikant og negativt 

Den lange SWAP rente påvirkes af mange 

faktorer, og hvorledes sammenhængen er 

mellem økonomien, og renten er et komplekst 

spørgsmål. Generelt er økonomer enige om at 

markedsrenten indeholder: 

- Den risikofrie rente 

- Inflationsforventninger 

- Investeringens risikoniveau 

- Transaktionsomkostninger 

Vi har på baggrund af artiklen af Lando og Dick-Nielsen, også valgt den 10 årige SWAP rente, som 

indikator for det generelle økonomiske miljø. 

H7: Relationen mellem obligationens alder og OAS er signifikant og positivt 

O. Sarig og A. Wanga undersøgte i deres artikel ”Bond Price Data and Market Liquidity”, om der var 

nogle karakteristika ved obligationer, som systematisk gør, at en obligation afviger fra dens 

underliggende værdi. I artiklen fandt, de at alder og udestående beløb begge har indflydelse på 

likviditeten af en obligation. Alder påvirker dermed likviditeten negativt, des ældre obligationen 

bliver, hvorimod udestående påvirker likviditeten positivt, des større beløbet er. Da vi har sorteret ud 

for små serier, vurderer vi, at vores regressioner ikke vil blive påvirket af udestående, hvorfor vi ikke 

har denne med som en uafhængig variabel i vores model. Alder har vi derimod valgt at medtage som 

en uafhængig variabel i vores regressionsmodel for konverterbare obligationerne. For de 

inkonverterbare obligationer har vi ikke alder med som et uafhængigt parameter, men pga. 

obligationernes relative korte Time To Maturity, vurderer vi, at problemstillingen ikke vil være så stor 

for denne låntype (se grafer over Time To Maturity i afsnittet ”analyse af regressionerne). 

3.4 Økonometri 
Vi vil i det følgende afsnit forklare, hvad OLS regressions analyse er, og hvilke forudsætninger der 

ligger bag. En to variabel multipel lineær regressionsmodel kan beskrives således: 

𝑌𝑖 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝜀𝑖  

Bevægelser i de uafhængige variable X er eksogene og forklares ikke af modellen, hvorimod den 

afhængige variabel Ys bevægelser skal ses i sammenhæng med bevægelserne i de forklarende 

variable. Da en regressionsmodel ikke kan forventes at forklare bevægelserne i den afhængige 
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variabel fuldt ud, tilføjer man parameteret ε, som antages at være et stokastisk fejlled med 

gennemsnit lig med nul og konstant varians, og som samtidig gør modellen statistisk frem for 

deterministisk. Årsagen til tilstedeværelsen af fejlledet skyldes målefejl, en svag teori, manglende 

data, iboende tilfældigheder i den menneskelige adfærd, perifere variable, og at de uafhængige 

variable kan tage en anden form end defineret i modellen.  

Regressions analyse handler om den statistiske sammenhæng mellem variablerne i ens model. 

Sammenhængen betegnes som statistisk, fordi de enkelte variabler i modellen er tilfældige eller 

stokastiske og derfor har en fordeling. Selvom det i mange tilfælde kan påvises at der findes en 

statistisk sammenhæng mellem en variabel i forhold til en anden, betyder det nødvendigvis ikke, at 

der er kausalitet. Kausaliteten kan kun beskrives/forklares gennem forudgående teoretiske 

overvejelser. Regressionsanalyse adskiller sig dermed fra korrelationsanalyse ved at behandle den 

afhængige variabel Y og de forklarende variabler forskelligt, ved at antage at Y er afhængig af X, 

hvorimod X er stokastisk og har en fordeling. I korrelations analyse derimod er behandlingen 

symmetrisk, hvilket betyder at man kun analyserer styrken af forholdet mellem to variable og at 

begge antages at være stokastiske. I regressions analyse påvirker vores viden om en variabel X vores 

viden om variablen Y. 

Vores mål er ikke udelukkende at opnå estimater for beta parametrene, men også at opnå en 

forståelse for, hvor gode disse estimater er. For at vi kan sige noget validt om bevægelserne i OAS, 

bliver vi nødt til at undersøge, om de metodiske forudsætninger e realistiske. En multible regressions 

model har ni forudsætninger, som skal holde for at resultaterne er valide (D. N. Gujarati, 2009). Disse 

forudsætninger er: 

1. Modellen er lineær i parametrene (betaerne) 

2. X værdierne er uafhængige af det stokastiske fejlled, eller at X værdierne er uafhængige af 

fejlledet. Kovariansen mellem X’erne og fejledet = 0 

3. Fejlledets gennemsnit er lig med nul givet Xi. E(u I X2i, X3i) = 0 

4. Homoskedasticity. Fejlledets varians er konstant 

5. Ingen autokorrelation/serie korrelation mellem de enkelte værdier i fejlledet. Cov(ui, uj)=0 

6. Antallet af observationer N er større end antallet af parametre, som estimeres 

7. Der skal være varians i X observationerne. Observationerne X må ikke være konstante, og der 

må samtidig ikke være ”outliers”, da regressions resultaterne kan blive domineret af disse. 

8. Ingen collinarity/multicollinarity mellem X variablerne 

9. Modellen er korrekt specificeret.  
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Hvis de ovenstående forudsætninger holder, så er OLS estimaterne de ”Best Linear Unbiased 

Estimators” (BLUE) (D. N. Gujarati, 2009). OLS resultaterne er derfor karakteriseret ved: 

- Best: OLS resultatet er det med den laveste varians. 

- Linear: At modelen er lineær i parametrene. 

- Unbiased: At OLS i gennemsnit beregner de rigtige parametre 

Hvis fejlledet ε der udover er normalfordelt, så fjernes den lineære begrænsning, således at OLS 

estimaterne også er de mest effektive for non-lineære modeller. 

Lineær multible regression antager ikke noget specifikt om fordelingen af fejlledet. Vi kan dog ikke 

foretage logiske slutninger på baggrund af modellen, med mindre vi antager normalitet i fejledet. 

Selve antagelsen stiller dermed større krav til vores analyse, af om antagelsen holder. 

Normalitetsantagelsen betyder mere specifikt at fejlledet har af gennemsnit lig med nul, konstant 

varians og er uafhængigt og identisk fordelt16

Det er ovenstående forudsætning, som gør det muligt for os at teste, om vores estimater af 

regressions parametrene er signifikante. 

 (D. N. Gujarati, 2009). Mere formelt: 

𝜀𝑖  ~ 𝑁𝐼𝐷(0,𝜎2) 

For at undersøge om normalitetsforudsætningen overholdes, beregner vi Jarque-Bera statistikken, 

som beregnes ud fra OLS residualerne. Overordnet beregner Jarque-Bera statistikken om fordelingen 

af fejlledet afviger fra normalfordelingens momenter. En normalfordeling kan beskrives fuldt ud på 

baggrund af gennemsnittet og standardafvigelsen. Hvis residualerne ikke er normalfordelt vil, 3 

moment (skævhed) og 4 moment (kurtose) afvige fra normalfordelingens standardværdier på 

henholdsvis 0 og 3. Hvis skævheden ikke er lig med 0, så har fordelingen ikke normalfordelingens 

symmetri, og hvis kurtosen er over 3, så vil fordelingen være karakteriseret ved, at hallerne på 

fordelingen er tykkere end normalfordelingen. Jarque-Bera statistikken forventes derfor at være 0. 

Jarque-Bera viste i 1987, at fordelingen for store stikprøver følger en 𝜒2 fordeling med 2 

frihedsgrader. Hvis p-værdien til JB statistikken er meget lav, hvilket den vil være, hvis JB er meget 

forskellig fra 0, så kan vi forkaste hypotesen om, at fejlledet er normalfordelt. Vi har ikke valgt at gøre 

noget ved non-normalitet i fejlledet, da vi mener, at det ligger ud over opgavens omfang, og samtidig 

er vi ikke stødt på andre lignende artikler, som forsøger at modellere fejlledet. 

                                                           
16 Uafhængigt og identisk fordelt = independendly and identically distributed 
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3.4.1 Forudsætningernes validitet 
Wetherill beskriver to overordnede problemstillinger man støder på, når man implementerer en 

lineær regressionsmodel (Wetherill, 1986), hvor den første drejer sig om specifikationen og 

forudsætningerne i den lineære model og fejledet. Den anden problemstilling drejer sig om 

forudsætningerne i ens data. Den første kategori omhandler forudsætningerne 1, 2, 3, 4, 5, 9 og 10. 

Den anden kategori omhandler forudsætningerne 6, 7 og 8. Vi vil i det følgende behandle 

forudsætningerne og forsøge at analysere, i hvor stort et omfang forudsætningerne er valide, og vil i 

de tilfælde, hvor vi forventer at forudsætningerne brydes, forklare hvorledes vi implementerer 

teknikker17

Forudsætning 6 og 7 vil vi ikke gå dybere ind i, da de ikke vurderes at være et problem. Antallet af 

observationer i regressionen er væsentligt højere end antallet af parametre vi vil estimere og mangel 

på variation i observationerne vurderes heller ikke at være et problem. 

, som kan korrigere for den brudte forudsætning. 

3.4.1.1 Forudsætning 2: Cov( x , ε) = 0 
Økonometri er et veldefineret felt inden for økonomi og socialvidenskaben og adskiller sig fra det 

naturvidenskabelige felt ved ikke at arbejde under de faste rammer i de naturvidenskabelige 

laboratorier. Meget lidt kan kontrolleres, og de økonomiske data kan ikke reproduceres. 

Regressionsanalyse forudsætter, at variable i X-matrices er de samme i gentagende stikprøver, men 

en mere realistisk forudsætning er, at X variere i de forskellige stikprøver, hvilket på baggrund af 

ovenstående ikke virker besynderligt. At man i økonometri antager, at der er variation i X-matricen, 

og at denne er uafhængig af fejlledet ε er en fornuftig simplificerende forudsætning, da en stokastisk 

X-matrice ikke ændrer på, hvorledes parametrene beregnes jf. Kmenta: 

”Thus, relaxing the assumption that X is nonstochastic and replacing it by the assumtion that X is 

stochastic but independent of ε does not change the desirable properties and feasibility of lest 

squares estimation” 

På baggrund af ovenstående vurderer vi ikke at forudsætningen er et problem i vores analyse. 

3.4.1.2 Forudsætning 3: E(ε | X) = 0 
Hvis ikke fejlledet ε er lig nul, som beskrevet i forudsætning 3, vil beregningen af vores skæringspunkt 

α være systematisk påvirket af ε. Skæringspunktet α vil dermed blive en funktion af både det 

”rigtige” skæringspunkt samt gennemsnittet af fejlledet. OLS parameteret vil dermed være biased, så 

denne forudsætning er derfor relevant. 

                                                           
17 Test statistikkerne er beskrevet for at give en forståelse af de forskellige tests vi laver og tankegangen bag disse. Selve udførelsen kan i 
de statistiske programmer vi benytter os af, være basseret på simuleringer eller andre metoder, som vurderes at ligge uden for denne 
opgave at beskrive. 
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3.4.1.3 Forudsætning 8: Ingen multicollinearity 
Hvis der er multicollinearity blandt flere af de forklarende variable, vil der være et perfekt lineært 

forhold mellem disse. Formelt er multicollinearity beskrevet som: 

𝜆1 𝑋1 + 𝜆2 𝑋2 + ⋯+  𝜆𝑘  𝑋𝑘 = 0 

Hvor 𝑋1 er lig med 1 for alle observationer for at gøre plads til skæringspunktet, og λ er konstanter, 

som gør at de ikke alle er nul på samme tid. Multicollinearity dækker også over næsten perfekte 

lineære forhold i de uafhængige variable, hvor der tilføjes et stokastisk fejlled ν. 

Konsekvensen ved perfekt multicolliniearity er, at regressionparametrene til X-matricen ikke kan 

bestemmes, og deres standard fejl vil dermed også være uendeligt store. Hvis multicollinearity er 

meget høj, men ikke perfekt, vil modellen godt kunne estimere regressionskoefficienterne til X. 

Standardfejlene til de enkelte parametre vil dog være meget høje, og det bliver dermed svært at 

opnå signifikante β værdier. 

Årsagen til multicollinearity kan skyldes en fælles trend i tidsserie data, selve stikprøveudvælgelsen, 

som kan være for lille, eller sammenhæng i populationen, som bare er til stede i datasættet. 

Selv hvis der er høj, men ikke perfekt multicollinearity, kan det vises, at OLS estimaterne stadig kan 

karakteriseres som BLUE. Som Christopher Achen beskriver: 

”Unbiased, consistent estimates will occur, and their standard errors will be correctly estimated. The 

only effect of multicollinearity is to make it hard to get coefficient estimates with small standard 

error. But having a small number of observations also has that effect, as does having independent 

variables with small variances. (In fact, at a theoretical level, multicollinearity, few observations and 

small variances on the independent variables are essentially all the same problem.) Thus, “What 

should I do about multicollinearity?” is a question like “What should I do if I don’t have many 

observations?” No statistical answer can be given. 

Selve problemerne mht. estimering af parametrene kan dog være så store, at man kan blive nødt til 

at behandle det som et brud på forudsætningen i OLS. Dette skyldes, at unbiasdness er et fænomen i 

gentagene stikprøver, som ikke siger noget om den enkelte stikprøve. Multicollinearity ændre heller 

ikke på, at OLS estimatet har den laveste varians, men fordi at estimatet er efficient, er det ikke 

ensbetydende med, at variansen er lav. Selvom det enkelte variable ikke er lineært relateret i selve 

populationen, kan de sagtens være det i den udvalgte stikprøve, og det bliver dermed et 

stikprøveproblem. 
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De praktiske konsekvenser af næsten perfekt multicollinearity er, at man accepterer hypotesen, om 

at populationens regression parametre er lig med nul pga. insignifikante t-værdier, og selvom de 

enkelte parametre i regressionen hver for sig er insignifikante, så vil man opleve, at 𝑅2 vil være 

meget høj. En anden konsekvens er, at OLS parametrene og deres standardfejl vil være meget 

følsomme over for selv små ændringer i datasættet. 

Man kan aldrig undgå en vis form for multicollinearity, da det er et spørgsmål om, hvor i høj grad det 

er i ens stikprøve. Der findes ikke nogen klar måde at måle fænomenet på, men der findes nogle 

formelle og uformelle måder at vurdere, om der en høj grad af multicollinearity. 

På baggrund af ovenstående har vi valgt at ignorere de eventuelle effekter og vil kun tage stilling til, 

om det kan være multicollinearity, der muligvis kan være skyld i insignifikante resultater, hvis dette 

bliver et problem. 

3.4.1.4 Forudsætning 4: Homoskedastisitet 
En vigtig forudsætning i regressionsanalyse er, at fejlledet 𝜀𝑖  er homoskedastisk i populationen. Ordet 

homeskedastisk stammer fra græsk, hvor ”homo” betyder ”ens” og ”skedis” betyder spredning. 

Modstykket til homoskedastisitet er heteroskedastisitet. Mere formelt betyder homoskedastisitet, at 

fejlledet 𝜀𝑖  har samme varians for hvert i. 

Ε�𝜀𝑖2� =  𝜎2        𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

På grund af ovenstående forudsætning reduceres estimeringen af varians-kovarians matricen for �̂�𝑘 

fra det generelle tilfælde: 

𝑣𝑎𝑟 − 𝑐𝑜𝑣��̂�� =  (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇 Φ 𝑋(𝑋𝑇𝑋)−1 

Hvor Φ er lig med E( 𝜀𝜀𝑇) (n x n kovariansmatrice). Da E( 𝜀𝜀𝑇) forudsættes at være uden 

autokorrelation og homoskedastisk18

For en to variabel regressionmodel kan homo- og heteroskedastisitet kan visualiseres således: 

 kan standardfejlene for beta koefficienterne beregnes således: 

Til:           𝑣𝑎𝑟 − 𝑐𝑜𝑣��̂�� =
𝜀𝑇𝜀
𝑛 − 𝑘

(𝑋𝑇𝑋)−1 

                                                           
18 E( 𝜀𝜀𝑇) = 𝜎2Ι ℎ𝑣𝑜𝑟 Ι 𝑒𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑛 𝑠å𝑙𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡 Ι =  𝜀𝜀−1 



51 
 

 

Figur 14: Homoskedastisitet 

Kilde: Gujarati 

 

Figur 15: Heteroskedastisitet 

Kilde: Gujarati 

Det kan bemærkes, at det homoskedastiske fejlleds varians er ens for hele regressionslinjen, mens 

variansen for det heteroskedastiske fejlled ikke er ens for hele regressionslinjen. 

Det er ikke unormalt eller urealistisk at ens datasæt er heteroskedastisk i fejlledet. Når man arbejder 

med cross-sektionelle data, er det ofte mere reglen end undtagelsen, at forudsætningen om 

homoskedastisitet brydes, da ens datasæt kan være heteroskedastisk som konsekvens af: 

- Det man undersøger. Eksempelvis kan man forestille sig, at variansen for antallet af fejl man 

begår over tid vil blive lavere, jo mere erfaring/øvelse man får. Derudover vil variansen i 

opsparingen i forhold til indkomst også naturligt blive større over tid, idet den nominelle 

indkomst bliver større over tid. 

- Forbedrede dataindsamlingsteknikker, som resulterer i færre/mindre fejl. 

- Outliers. Outliers kan påvirke ens resultater i regressionsanalysen. 

- Fejlspecifikation af regressionsmodellen. Udeladelse eller medtagelse af variable, som burde 

eller ikke burde være med i modellen kan også være med til at gøre fejlledet 

heteroskedastisk. 
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- Skævhed i fordelingen af en eller flere af β parametre. Et eksempel på dette kan være 

indkomstfordelingen. 

- Forkert form. Lineær vs. Log-lineær 

Heteroskedastisitet i datasæt betyder variansen af fejlledet ikke er ens for alle observationer, men 

dette betyder ikke, at alt er tabt. Formelt er konsekvensen ved heteroskedastisitet at 𝑉𝑎𝑟��̂�𝑘� nu er 

lig med: 

∑𝑋𝑖2  𝜎𝑖2

�∑𝑋𝑖2�
   𝑓𝑟𝑒𝑚 𝑓𝑜𝑟   

𝜎2

∑𝑋𝑖2
 ℎ𝑣𝑜𝑟 𝜎𝑖2 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝜎2 

Hvis homoskedastisitetforudsætningen holder, er β, som beskrevet ovenfor, den ”Best linear 

unbiased estimator (BLUE). Resultatet af heteroskedastisitet er, at β stadig er lineær og unbiased 

fordi at heteroskedastisitet ikke har indflydelse på unbiased egenskaben af β. β parametret vil 

derimod ikke være ”efficient” eller ”best” i og med minimumvariansen ikke er givet ved  𝜎
2

∑𝑋𝑖
2. 

Hvis der er heteroskedastisitet i ens datasæt, vil man som beskrevet ovenfor ikke have ”best 

efficient” estimater af variansen til parametrene. Det er ikke til at sige, om variansen vil bliver over- 

eller undervurderet (D. N. Gujarati, 2009), men ofte vil standardfejlen blive for lav19

3.4.1.4.1 Diagnosticering 

. En for lav 

standardfejl kan resultere i, at parametrene i ens model i højere grad vil være insignifikante end de 

reelt er, da en lav varians øger t-værdien. Man vil derfor være mere udsat for at lave en type 1 fejl, 

hvor man forkaster en sand hypotese. 

For at diagnosticere om vores regressionsmodel bryder med forudsætningen om homoskedastisitet, 

foretager vi en visuel test, hvor vi plotter residualerne i forhold til OAS og tester modellen vha. 

Breusch-Pagan testen. I nedenstående forklarer vi, hvorledes Breusch-Pagan testen udføres. 

3.4.1.4.1.1 Breusch-Pagan testen 
Breusch-Pagan testen er relativ nem at implementere, da man regresserer de kvardrede residualer i 

forhold til de uafhængige variable, for at undersøge om variansen i fejlledet kan forklares af de 

uafhængige variable i ens model. For en lineær model: 

𝑌𝑖 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝜀𝑖  

Vil Breusch-Pagan testen være således: 

𝜀𝑖2 =  𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝑣𝑖 

                                                           
19 Dr. Mark L. Burkey, Associate Professor, Department of Economics and finance, North Carolina A&T State University 
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Hvis en F test derefter konkluderer, at de uafhængige variable i fællesskab er statistisk signifikante, 

så er det ensbetydende med heteroskedastisitet i fejledet. 

3.4.1.5 Forudsætning 5: Autokorrelation 
Forudsætningen om, at der ikke er autokorrelation i fejlledet, handler om at fejlledet 𝜀𝑖  ikke er 

påvirket af de andre observationers fejlled. Mere formelt: 

𝐶𝑜𝑣�𝜀𝑖 , 𝜀𝑗|𝑋𝑖 ,𝑋𝑗� = 𝐸�𝜀𝑖, 𝜀𝑗� = 0  ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑖 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑗 

Ligesom ved heteroskedastisitet er OLS parametrene lineære og unbiased, men ikke efficient og 

dermed BLUE. Ved autokorrelation i fejlledet vil der være en øget sandsynlighed for, at vi erklære en 

koefficient insignifikant, selvom dette ikke er tilfældet. Det betyder derfor at vores t, F og 𝜒2 ikke er 

valide. Autokorrelation kan være til stede i både tid (tidsserier data) og rum (cross-sectionel data). 

Autokorrelation kan opstå, fordi at der er en form for momentum effekt i tidsserien, som kan opstå 

på baggrund af konjunkturforløb. Det kan også være andre årsager, som fejlspecifikation af modellen 

eller manglende variable, manipulation af datasættet eller på grund af non-stationarity, hvor 

gennemsnittet, variansen og kovariansen ikke er ens. 

3.4.1.5.1 Diagnosticering 
Man kan som i tilfælde med heteroskedastistet også visuelt forsøge plotte fejlledet og derigennem 

opdage autokorrelation i datasættet. Dette sker ved enten at foretage et tidsserie plot af 

residualerne eller standardiserede residualer over tid. 

3.4.1.5.1.1 Durbin-Watson testen 
Durbin-Watson d testen er udviklet af to statistikere og er den nok mest udbredte test for 

autokorrelation. Deres d statistik er defineret ved: 

𝑑 =  
∑ (𝜀�̂� − 𝜀�̂�−1)2𝑡=𝑛
𝑡=2

∑ 𝜀�̂�2𝑡=𝑛
𝑡=1

 

Hypoteserne er defineret således: 

𝐻0: 𝐶𝑜𝑣�𝜀𝑖 , 𝜀𝑗|𝑋𝑖 ,𝑋𝑗� = 𝐸�𝜀𝑖, 𝜀𝑗� = 0  ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑖 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑗 

𝐻1: 𝐶𝑜𝑣�𝜀𝑖 , 𝜀𝑗|𝑋𝑖 ,𝑋𝑗� = 𝐸�𝜀𝑖, 𝜀𝑗� ≠ 0  ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑖 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑗 

Der er også udviklet en lidt mere avanceret d statistik til panel data, men da vores stikprøve er 

unbalanced, vil beregningen blive meget kompleks, og da vi også har andre test for autokorrelation, 

mener vi ikke at det tidsmæssigt er værd at beregne udvidelsen. Ved tolkning af testen kan 

nedenstående tabel over fortolkningsresultatet fra Gujarati’s bog bruges. 
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Null Hypthesis Decision If 

No positive autocorrelation Reject 0 ≤ 𝑑 ≤  𝑑𝐿 

No positive autocorrelation No decision 𝑑𝐿 ≤ 𝑑 ≤  𝑑𝑈 

No negative correlation Reject 4 − 𝑑𝐿 ≤ 𝑑 ≤  4 

No negative correlation No decision 4 − 𝑑𝑈 ≤ 𝑑 ≤  4 − 𝑑𝐿 

No autocorrelation, positive or negative Do not reject 𝑑𝑈 ≤ 𝑑 ≤  4 − 𝑑𝑈 

 

Selve testen er blevet kritiseret for at have en væsentlig ulempe i og med den indeholder intervaller, 

for hvilke man ikke kan give en endelig konklusion. Derudover kan en konklusion, om at der er 

autokorrelation, også være en indikation på, at der er udeladt en signifikant variabel. For store 

stikprøver er d omtrent normalfordelt med gennemsnit lig med 2 og varians lig med 4/N 

(Harvey(1990, p 201)). 

3.4.1.5.1.2 Breusch-Godfrey testen 
Breusch-Godfreys test for autokorrelation undersøger følgende hypoteser. 𝐻0: Ingen autokorrelation 

mod alternativ hypotesen 𝐻1: Autokorrelation i fejlledet, som enten følger en autoregressive 

proces20

Hvis fejlledet følger en AR(p) eller en MA(p) proces, så kan man foretage en ekstra regression, hvor p 

er antallet af de laggede værdier af 𝑢�. 

𝑢�𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡,1 + 𝛼2𝑋𝑡,2 + 𝜌1𝑢�𝑡−1 + 𝜌2𝑢�𝑡−2 + ⋯+ 𝜌𝑝𝑢�𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡  

 (AR) eller et glidende gennemsnit (MA). Antag at nedenstående lineær model: 

𝑌𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑡,1 + 𝛼2𝑋𝑡,2 + 𝑢𝑡 

Hvis man derefter beregner den traditionelle 𝑅2, så indgår denne værdi til at approximere en chi-

square fordeling således: 

𝑛𝑅2~𝜒𝑝2    ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑛 = 𝑇 − 𝑝 

Ovenstående metode er brugt til at estimere, om der er autokorrelation i vores model med p = 1. 

3.4.2 Heteroskedastisk og autokorrelation robuste standard fejl 
For at kunne forstå Newey-Wests heteroskedastiske og autokorrelation robuste standard fejl, må 

man først forstå Whites heteroskedastiske robuste standard fejl. 

Vi bliver nødt til at se bort fra den homoskedastiske kovarians matrice, som er vi gennemgik tidligere 

og gå tilbage til den mere generelle form: 

                                                           
20 Autoregressive proces: En lineær model som forsøger at forudsige en værdi på baggrund af tidligere værdier. 
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𝑣𝑎𝑟 − 𝑐𝑜𝑣��̂�� =  (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇 Φ 𝑋(𝑋𝑇𝑋)−1 

Hvor Φ er lig med E( 𝜀𝜀𝑇) (n x n kovariansmatrice). Da vi ikke kender Φ, skal vi bruge Whites 

heteroskedastisk robuste kovarians matrice. Ideen bag Whites heteroskedastisk robuste kovarians 

matrice er at bruge 𝜀𝑖2 til at estimere Φ𝑖𝑖. På denne måde estimerer man variansen af 𝜀 på baggrund 

af en observation så Φ�𝑖𝑖 = (𝜀𝑖−0)2

1
. Hvis Φ� = 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛�𝜀𝑖2�, så vil nedenstående formel beregne 

de heteroskedastisk robuste standardfejl for beta koefficienterne (White, 1980). 

𝑊ℎ𝑖𝑡𝑒 𝐻𝐶𝑂 =  (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛�𝜀𝑖2� 𝑋(𝑋𝑇𝑋)−1 

                        =  
1
𝑛
�

1
𝑛
𝑋𝑇𝑋�

−1
�

1
𝑛
�𝑒𝑖2𝑥𝑖𝑥𝑖𝑇
𝑛

𝑖=1

��
1
𝑛
𝑋𝑇𝑋�

−1
 

Med ovenstående formel kan vi teste vores teori, uden at have kendskab til, hvilken form 

heteroskedastisitetens tager, men vores model vil stadig ikke være korrigeret for autokorrelation. 

White HC0 vil kun være robust for heteroskedastisitet, da det stadig antages at fejledet er 

uafhængige af hinanden. Hvis ikke at fejledet er uafhængigt, kan man ikke nøjes med at beskrive 

variansen på baggrund af diagonalmatricen. Newey-West udvider White ved at antage, at 

residualerne bliver mindre afhængige af hinanden jo større afstanden på de enkelte observationer (i 

og j) er. Dette gøres ved at estimere de første værdier ved siden af diagonalmatricen med produktet 

af de relevante residualværdier. De ikke diagonale værdier vægtes således, at de går mod nul jo 

længere væk fra diagonalen man kommer. 

𝑁𝑒𝑤𝑒𝑦𝑊𝑒𝑠𝑡 =
1
𝑛
�

1
𝑛
𝑋𝑇𝑋�

−1

��
1
𝑛
�𝑒𝑖2𝑥𝑖𝑥𝑖𝑇
𝑛

𝑖=1

�+
1
𝑛
� � 𝑤𝑙𝑒𝑡𝑒𝑡−1�𝑥𝑡𝑥𝑡−𝑙𝑇 + 𝑥𝑡−𝑙𝑥𝑡𝑇�

𝑛

𝑡=𝑙+1

𝐿

𝑙=1

� �
1
𝑛
𝑋𝑇𝑋�

−1
 

ℎ𝑣𝑜𝑟: 𝑤𝑙 = 1 −
𝑙

(𝐿 + 1) 

Størrelsen på L skal bestemmes før Newey-West beregnes, men der er ingen teoretiske hjælpemidler 

til at angive L. I dag findes der optimeringsmetoder til at angive L, men vi har i stedet for valgt at 

fastsætte L til 5 efter en diskussion med vores vejleder om problemstillingen. Dette stemmer også 

nogenlunde til den værdi af L, vi ville få, hvis vi fulgte den praksis, der er på området, som estimerer L 

således: 

𝐿 ≈ 𝑇1 4�  

I vores tilfælde vil vi få ca. 5,5, hvis T antages at være ca. 950, hvilket er realistisk for vores store 

regressioner. 
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3.5 Principal Component Analysis 
Som beskrevet vil vi i dette projekt beregne en række likviditetsmål med henblik på at estimere 

likviditeten på danske realkreditobligationer. Det forhold, at der ikke er ét mål, der kan måle 

likviditet, men at likviditet rummer en række aspekter, som ønskes målt, gør Principal Component 

analyse særligt interessant for dette projekt. Vi har en formodning om, at korrelationen mellem de 

forskellige likviditetsmål vil være høj, da alle målene søger at fange forskellige aspekter af det 

samme21

Vi vil i dette afsnit beskrive, hvordan principal components (egenværdier og egenvektorer) beregnes, 

og hvordan dette benyttes i PCA. 

. PCA søger netop at reducere en række variable til mere fundamentale komponenter med 

den egenskab, at hver komponent repræsenterer en sammenhæng mellem de forskellige 

korrelerede variabler. Gennem dette søger man at reducere antallet af variable (dimensioner). 

Overordnet set er målet ved PCA altså at reducere kompleksitet for sammenhængen mellem en 

række korrelerede variable gennem en række lineære kombinationer af disse variable.  Disse lineære 

kombinationer kaldes for Principal Components (Raykov & Marcoulides, 2008). 

3.5.1 Egenværdier og Egenvektorer 
Vi vil i dette afsnit beskrive en del af den lineære algebra, der ligger bag beregningen af egenværdier 

og egenvektorer. Vi mener, at et sådant afsnit er nødvendigt for at få belyst den metode, vi benytter 

til at skabe ét samlet likviditetsmål med udgangspunkt i fire likviditetsmål, der hver især fanger 

forskellige aspekter ved likviditet. Disse baggrundsafsnit er altid en balancegang i forhold til, hvor 

detaljeret teorien bag bør gengives. Vi vil forsøge at holde beskrivelsen på et overordnet niveau, og 

antager et vist kendskab til matriceregning. Derved vil der være en række antagelser, som vi ikke vil 

komme nærmere ind på. Hovedkilderne for nedenstående gennemgang er udvalgte afsnit i Raykov 

og Marcoulides (Raykov & Marcoulides, 2008), Lay (Lay, 2003), Alexander (Alexander, 2008) samt 

regneeksempler fra Khan Academy (www.khanacademy.org). 

3.5.1.1 Transformation  
En vektor i et p-dimentionelt rum er givet ved en 𝑝 × 1 matrice 𝑥. For en given 𝑝 × 𝑝 matrice 

𝐴 = �𝑎𝑖𝑗�, er produktet 𝑦 = 𝐴𝑥 givet ved følgende: 

𝑦 = �

𝑦1
𝑦2…
𝑦𝑝
� = 𝐴𝑥 = �

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑝
𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑝.
𝑎𝑝1

.
𝑎𝑝2

.
…

.
𝑎𝑝𝑝

� �

𝑥1
𝑥2…
𝑥𝑝
� 

                                                           
21 Da vi både arbejder med likviditetsmål og illikviditetsmål vil der naturligt være en negativ korrelation mellem 
disse typer likviditetsmål. 

http://www.khanacademy.org/�
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𝐴𝑥 = �
𝑎11𝑥1 𝑎12𝑥2 … 𝑎1𝑝𝑥𝑝
𝑎21𝑥1 𝑎22𝑥2 … 𝑎2𝑝𝑥𝑝.
𝑎𝑝1𝑥1

.
𝑎𝑝2𝑥2

.
…

.
𝑎𝑝𝑝𝑥𝑝

� 

Herved sker der altså en tranformation22

3.5.1.2 Egenværdier og egenvektorer 

 𝑥 ↦ 𝐴𝑥 dvs., at matrix 𝐴 transformere en vektor 𝑥 til en ny 

vektor 𝑦 i samme p-dimentionelle rum. Såfremt 𝑥 og 𝑦 er ko-lineære, dvs., at 𝑥 ikke ændrer retning 

ved transformationen via 𝐴, er der tale om en egenvektor for 𝐴 (Raykov & Marcoulides, 2008). Disse 

er af særlig interesse i PCA. I PCA udgøres 𝐴 af covarians-matricen. 

Givet ovenstående kan en egenvektor for en 𝑝 × 𝑝 matrice 𝐴 beskrives som en vektor 𝑥 forskellig fra 

0, der opfylder følgende: 

𝐴𝑥 = 𝜆𝑥     (1) 

Hvor 𝜆 er en skalar. Denne skalar kaldes en egenværdi. Kovariansmatricer og korrelationsmatricer vil 

af natur altid være kvadratiske. Denne egenskab benyttes netop ved PCA, hvor egenværdier for 

kvadratiske matricer kan bestemmes gennem det, der kaldes ”The characteristic equation”. Vi vil se, 

hvordan man når frem til dette nedenfor. 

En vektor er lig sig selv gange den inverse matrice: 

𝑥 = 𝐼𝑥 

Herved kan formel (1) skrives som: 

(𝜆𝐼 − 𝐴)𝑥 = 0     (2) 

Her repræsenterer (𝜆𝐼 − 𝐴) blot en matrice. Herved skal alle de 𝜆, for hvilke 𝑥 har en ikke triviel 

løsning23, findes. Dette skyldes, at for at der kan findes egenværdier og egenvektorer for en given 

symmetrisk matrice, skal kolonnerne i matricen være lineært afhængige. Det vil samtidig sige, at det 

ikke er muligt at finde den inverse matrice. 𝜆 skal altså identificeres, således at det ikke er muligt at 

finde den inverse matrice for (𝜆𝐼 − 𝐴). Dette gælder netop, når matricens determinant er lig 024. 

Dette kan bedst vises ved et numerisk eksempel25

                                                           
22 Transformation kan overordnet set betragtes som det der normalt refereres til som funktion. 

. 

𝐴 = �1 2
4 3� 

23 𝑥 ≠ 0 
24 Ovenstående trækker på en lang række forudsætninger for matrice regning. Vi vil ikke komme nærmere ind på dette men i stedet 

forsøge at holde fokus på egenværdier og egenvektorer.  
25 Eksemplet er taget fra http://www.khanacademy.org 
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A indsættes i (2) hvilket giver følgende: 

𝜆𝐼 − 𝐴 = �𝜆 0
0 𝜆� − �1 2

4 3� = �𝜆 − 1 −2
−4 𝜆 − 3� 

Som beskrevet ovenfor ved vi, at determinanten af (𝐴 − 𝜆𝐼) = 0: 

det(𝜆𝐼 − 𝐴) = 𝑑𝑒𝑡 �𝜆 − 1 −2
−4 𝜆 − 3� = 0 

26

      = 𝜆2 − 3𝜆 − 𝜆 + 3 − 8 

. Dette giver følgende: 

det(𝜆𝐼 − 𝐴) = (𝜆 − 1)(𝜆 − 3) − (−2)(−4) 

      = 𝜆2 − 4𝜆 − 5 

Dette sættes lig 0: 

(𝜆 − 5)(𝜆 + 1) = 0 

Hvorved 𝜆 må være lig 5 eller -1. Herved vil egenværdierne for matricen i eksemplet være 5 og -1. 

Dette eksempel skal eksemplificere processen bag PCA analysen, og hvordan man kommer frem til 

de egenværdier, som analysen bygger på. 

Ved at finde egenværdierne er vi dog kun halvejs, for vi skal ligeledes have identificeret de 

egenvektorer, der hører til egenværdierne. Vi tager igen udgangspunkt i følgende: 

𝐴𝑥 = 𝜆𝑥 

0 = 𝜆𝑥 − 𝐴𝑥 = 𝜆𝐼𝑥 − 𝐴𝑥 = (𝜆𝐼 − 𝐴)𝑥     (3) 

For enhver egenværdi 𝜆 vil de korresponderende egenvektorer udgøre, hvad der kaldes egenrummet 

for 𝜆 (𝐸𝜆). De vektorer, der tilfredsstiller ligning (3), vil svare til Nul-rummet for (𝜆𝐼 − 𝐴). Dette kan 

skrives som følgende: 

𝐸𝜆 = 𝑁(𝜆𝐼 − 𝐴)     (4) 

I det følgende vil vi bygge videre på ovenstående eksempel for at vise, hvordan vi gennem ligning (4) 

kan finde egenvektorerne til hver egenværdi. 

                                                           
26 𝑑𝑒𝑡 �𝑎 𝑏

𝑐 𝑑� = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 
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𝐸5 = 𝑁 ��5 0
0 5� − 𝐴� = 𝑁 ��5 0

0 5� − �1 2
4 3�� = 𝑁�� 4 −2

−4 2 �� 

Nul-rummet for egenværdien 5 udgøres derved af alle de vektorer x, der tilfredsstiller følgende 

ligning: 

� 4 −2
−4 2 � 𝑥 = 0 

Nulrummet for en matrice er lig nulrummet for den reducerede echelon matrice. Herved findes den 

reducerede echelon matrice af ovenstående. Dette gøres ved at holde første række konstant og 

erstatte den anden række med den anden række plus den første række. Derefter divideres første 

række med 4. 

� 4 −2
−4 2 � → �4 −2

0 0 � → �1 −1/2
0 0 � 

For at finde nulrummet opstilles følgende: 

�1 −
1
2

0 0
� �
𝑥1
𝑥2� = �00� 

Herved fås: 

𝑥1 =
1
2
𝑥2 

Derved udgøres egenrummet af alle de vektorer der opfylder følgende: 

𝐸5 = ��
𝑥1
𝑥2� = 𝑠 �1 2⁄

1 � , 𝑠 ∈ ℝ� 

Hvor s er en skalar. Dvs. at alle vektorer 𝑠 �1 2⁄
1 � er egenvektorer til egenværdien 5. Der er derved 

uendeligt mange egenvektorer da vektoren �1 2⁄
1 � blot kan skaleres. Det afgørende er, at den ikke vil 

ændre retning. Det samme kan vises for 𝐸1. Derved er egenvektorerne altså unikke hvad angår 

retning, men ikke hvad angår længde. Af denne grund vælges ofte de egenvektorer, der har længde 

1, hvilket også kaldes normaliserede vektorer. Dette betyder, at når en egenvektor er fundet, 

divideres dens komponenter med dens længde: 

⎣
⎢
⎢
⎡𝑥1 �(𝑥12 + 𝑥22)�

𝑥2 �(𝑥12 + 𝑥22)� ⎦
⎥
⎥
⎤
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Dette gør samtidig, at følgende gælder: 𝑥′𝑥 = 1. Det skal ligeledes bemærkes, at to normaliserede 

egenvektorer, fx kaldet 𝑥 og 𝑦, er ortogonale, dvs., at de er urelaterede og opfylder følgende: 

𝑥′𝑦 = 0 (Raykov & Marcoulides, 2008). 

3.5.1.3 Spektral dekomponering 
Givet egenværdierne 𝜆1, … , 𝜆𝑝 hvor (𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑝) og de tilsvarende egenvektorer 𝑥1, … , 𝑥𝑝 

for en symmetrisk matrice 𝐴, kan 𝐴 repræsenteres som følgende sum: 

𝐴 = 𝜆1𝑥1𝑥1′ + 𝜆2𝑥2𝑥2′ +⋯+ 𝜆𝑝𝑥𝑝𝑥𝑝′      (5) 

Ovenstående repræsentation kaldes spektral dekomponering og er helt central for PCA, da denne 

repræsentation netop gør det muligt at adskille hver komponent. Ved variable med høj 

kovarians/korrelation vil de sidste egenværdier ofte være meget små, hvorved disse kan undlades, 

uden at der tabes meget information ved dette. Dette gør netop, at antallet af dimensioner kan 

reduceres (Raykov & Marcoulides, 2008). 

3.5.2 Udførelse og forståelse af PCA 
I det følgende er det vigtigt at holde sig for øje, at formålet med PCA er at forklare variansen for en 

række observerede mål (i vores tilfælde likviditetsmål) gennem så få som muligt lineære 

kombinationer af disse mål. Disse lineære og ukorrelerede kombinationer er vores principal 

components27

Vi vil i det følgende sætte ovenstående gennemgang i forhold til vores eget projekt. Følgende 𝑛 × 𝑝 

matrice 𝑋 repræsenterer vores datasæt, hvor 𝑛 er antallet af observationer og 𝑝 er antallet af valgte 

likviditetsmål (variable). Korrelationsmatricen for 𝑋 beskrives ved 𝐾 for de 𝑝 variable (𝑝 × 𝑝 matrice). 

Formålet med vores PCA er at reducere antallet af variable og stadig fange så meget som muligt af 

den samlede varians (eller af de forskellige likviditetsaspekter). 

𝑋 = �
𝑥11 𝑥12 … 𝑥1𝑝
𝑥21 𝑥22 … 𝑥2𝑝.
𝑥𝑝1

.
𝑥𝑝2

.
…

.
𝑥𝑝𝑝

� 

.  

Hver kolonne i 𝑋 repræsenterer altså observationer for en variabel. Herved kan hver kolonne 

beskrives som en vektor 𝑥 for hver variabel (𝑥1, … , 𝑥𝑝). Herved kan hver principal component 

beskrives som følgende: 

𝑃𝐶1 = 𝑎1′ 𝑥 = 𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 +⋯+ 𝑎1𝑝𝑥𝑝 

𝑃𝐶2 = 𝑎2′ 𝑥 = 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯+ 𝑎2𝑝𝑥𝑝 

                                                           
27 Dette afsnit bygger på Raykov og Marcoulides (2008) 
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… 

𝑃𝐶𝑝 = 𝑎𝑝′ 𝑥 = 𝑎𝑝1𝑥1 + 𝑎𝑝2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑝𝑝𝑥𝑝 

Hvor 𝑎𝑖𝑗  kan ses som en vægtning af hver variabel inden for hver PC. Det er netop disse vægtninger, 

der repræsenteres af egenvektorerne til korrelationsmaticen for 𝑋, som vi kaldte 𝐾.28 Det er 

ligeledes disse vægtninger vi benytter i vores projekt, til at foretager et samlet likviditetsmål. Dvs., at 

vores samlede likviditetsmål udgøres af den første PC29

Det kan vises, at vægtningen af hver variabel netop svarer til en maximering af den forklarede varians 

for 𝑋. Herved vil mest muligt varians være fanget ved 𝑃𝐶1, næst mest ved 𝑃𝐶2 osv. Summen af alle 

PC svarer til den samlede varians for datasættet. For at finde ud af, hvor meget af den totale varians 

som hver PC repræsenterer. Dette kan findes ved følgende sammenhæng: 

𝑉𝑎𝑟(𝑃𝐶𝑖) = 𝜆𝑖 

.  

Ligeledes gælder følgende: 

𝜆1 + 𝜆2 + ⋯+ 𝜆𝑝 = 𝑉𝑎𝑟(𝑥1) + 𝑉𝑎𝑟(𝑥2) + ⋯𝑉𝑎𝑟(𝑥𝑝) 

Hvorved det ses, at summen af egenværdierne er lig summen af variansen for alle variable, og 

derved det samlede datasæt. Herved kan den andel af den samlede varians, som er forklaret ved den 

enkelte PC, beskrives som følgende: 

𝑟1 =
𝜆1

𝜆1 + 𝜆2 + ⋯+ 𝜆𝑝
 

Både kovariansmatricen og korrelationsmatricen kan ligge til grund for PCA, afhængig af hvilket 

datasæt, og hvilke variable der arbejdes med. Det er dog oftest korrelationsmatricen, der benyttes, 

da enhederne for de forskellige variable ofte ikke er ens. I disse tilfælde er den korrekte metode at 

benytte korrelationsmatricen. For datasæt med variable med ens enheder er det passende at 

foretager PCA på baggrund af kovariansmatricen (Raykov & Marcoulides, 2008). I vores projekt 

benytter vi netop variable målt i meget forskellige enheder og vil derved foretage vores PCA på 

baggrund af korrelationsmatricen. 

Ovenstående afsnit skulle gerne give en introduktion til PCA, hvorved der er skabt en forståelse for, 

hvilke metode der benyttes til at skabe et samlet likviditetsmål. 

                                                           
28 Denne sammenhæng vil ikke blive illustreret. Sammenhængen er yderligere beskrevet i (Raykov og Marcoulides 2008 211) 

29 Vi laver dog vægtningerne om til procent 
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3.6 Model til estimering af likviditetspræmie 
Vi vil i dette afsnit beskrive den metode, der vil blive benyttet til at estimere likviditetspræmien på 

realkreditobligationer. Vi vil estimere likviditetspræmien på to forskellige måder, som begge skal 

være med til at belyse betydningen af likviditet for realkreditobligationer før og efter den finansielle 

krise. Vi ser på likviditetspræmien (a) målt i basispoints og (b) relativt i forhold til det samlede spread, 

altså den procentdel af spreadet, der kan tilskrives illikviditet. Som det også var tilfældet for vores 

regressioner på de enkelte illikviditetsmål, vil vi foretage vores estimeringer på baggrund af hhv. 

swaprenten og renten på statsobligationer som risikofri rente. 

Metoden til estimering af likviditetspræmien bygger på Dick-Nielsen, Feldhütter og Landos artikel, 

”Corporate Bond Liquidity Before and After the Onset of the Subprime Crisis” (2010).  

3.6.1 Ét samlet illkviditetsmål  
Ud fra de resultater, der opnås i vores regressionsanalyser, der foretages på baggrund af hver 

obligationstype og for hhv. før- og efter starten på finanskrisen, ønsker vi at beregne ét samlet 

illikviditetsmål, der fanger de fælles komponenter ved hver metode til måling af likviditet.  

Ud fra PCA analysen bekrevet ovenfor, defineres et mål, der vægter Roll, Roll risiko, Amihud og 

Amihud risiko efter deres egenvektor i den første principal komponent. Der foretages en 

procentmæssig vægtning af de fire likviditetsmål.  Dette mål skal altså både fange priseffekten per 

handelsenhed, bid-ask spreadet og risikoen ved disse to.  

Det er på baggrund af dette samlede likviditetsmål, at vi vil estimere illikviditetspræmien. Vi betegner 

likviditetsmålet; 𝜆. For hver obligation i og måned t definerer vi målet 𝐿�𝑖𝑡
𝑗  hvor 𝑗 = 1, … ,4 udtrykker 

Roll, Roll risiko, Amihud og Amihud risiko. Hvert mål normaliseres for at kunne sammenligne de fire 

mål. Dette gøres ved følgende formel: 

𝐿�𝑖𝑡
𝑗 =

𝐿𝑖𝑡
𝑗 − 𝜇𝑗

𝜎𝑗
∗ 𝑤𝑗 

Hvor 𝜇𝑗  og 𝜎𝑗 er middelværdien og standardafvigelsen af hvert mål på tværs af obligationer og 

måneder. 𝑤𝑗 er den relative vægt for hvert likviditetsmål, hvilket som nævnt bygger på 

egenvektorerne for den første principal komponent. Herved defineres illikviditetsmålet for hver 

obligationer per måned som: 

𝜆𝑖𝑡 = �𝐿�𝑖𝑡
𝑗

4

𝑗=1
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3.6.2 Metode til beregning af likviditetspræmien i basispoints  
For at beregne betydningen af illikviditet på yield spreadet for danske realkreditobligationer 

foretager vi en pooled regression for hhv. inkonverterbare obligationer og konverterbare 

obligationer. Dette gøres både for hele perioden og perioden før og efter begyndelse på finanskrisen 

og hvor hhv. swaprenten og renten på statsobligationer er benyttet som risikofri rente. Derved 

foretages der i alt 12 forskellige regressioner. Regressionsmodellen, der benyttes, er den samme som 

de ovenstående. Denne gang er illikviditetsmålet dog det ovenfor definerede 𝜆𝑖𝑡 . Herved opstilles 

følgende model: 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡𝑇 = 𝛼𝑇 + 𝛽𝑇𝜆𝑖𝑡 + 𝑑𝑖𝑣.𝑚å𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 

Hvor T refererer til obligationstype, i refererer til hver enkelt obligationsserie og t refererer til 

tidspunkt målt i måneder. 

Med udgangspunkt i ovenstående betakoefficient definerer vi en illikviditetsscore for hver 

obligationsserie på månedsbasis: 

𝑖𝑙𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝛽𝑇𝜆𝑖𝑡 

For hver obligationstype og for hele perioden, før- og efter begyndelsen på finanskrisen, sorteres alle 

observationer efter deres illikviditetsscore. Vi danner derved seks kategorier. Dette gøres både på 

baggrund af statskurven og swapkurven (altså 12 kategorier i alt).  Likviditetskomponenten for en 

gennemsnitlig obligation defineres som; 50% fraktilen minus 5% fraktilen af distributionen for hver 

kategori. Herved defineres likviditetskomponenten som forskellen på en obligation med 

gennemsnitlig likviditet og en obligation med høj likviditet. Det vi ønsker med dette, er at få isoleret 

likviditetsdelen i vores regression. Det er altså de nedenfor markerede led i regressionen, der 

trækkes fra hinanden for at få likviditetskomponenten: 

       

 

 

Likviditetskomponenten for hver kategori er altså defineret som: 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 = 𝛽𝑇(𝜆50% − 𝜆5%) 

 
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡𝑇 = 𝛼𝑇 + 𝛽𝑇𝜆50% + 𝑑𝑖𝑣.𝑚å𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡𝑇 = 𝛼𝑇 + 𝛽𝑇𝜆5% + 𝑑𝑖𝑣.𝑚å𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 
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Det, der beregnes, er effekten af illikviditet på spreadet for realkreditobligationer, altså hvor stort 

spreadet er for en realkreditobligation med gennemsnitlig likviditet set i forhold til, hvor stort 

spreadet er for meget likvide realkreditobligationer. 

Likviditetskomponenten udregnes altså som fraktilbredden og er den del af forskellen i effektiv rente 

mellem en realkreditobligation med gennemsnitlig likviditet og en realkreditobligation med høj 

likviditet, som kan forklares ved variationen i det samlede likviditetsmål.  

Ved at have yield spreadet som afhængig variabel i regressionerne og ikke den effektive rente for 

hver obligation, kan man gennem dette mål udtale sig om betydningen af illikviditet på spreadet 

mellem realkreditobligationer og den risikofrie rente repræsenteret som hhv. swaprenten og renten 

på statsobligationer.  

I Dick-Nielsen, Feldhütter og Landos (Dick-Nielsen, Feldhütter, & Lando, 2010) artikel er antagelsen, 

at 5 % kvartilen for virksomhedsobligationer vil have et likviditets-spread til swaprenten tæt på 0. 

Derved fanges størstedelen af likviditetspræmien for en gennemsnitligt likvid virksomhedsobligation 

ved at trække 5 % kvartilen fra. Hvis der er en mere generel likviditetsforskel til den risikofrie rente, 

på tværs af fordelingen, vil denne ikke kunne observeres, da den udlignes når 5 % kvartilen trækkes 

fra 50 % kvartilen. Derved er den observerede likviditetspræmie, i forhold til den risikofrie rente, en 

minimumspræmie, såfremt det antages, at 5 % kvartilen af virksomhedsobligationer er ligeså likvide 

eller mindre likvide end swaprenten.  

Givet en antagelse om, at realkreditobligationer er yderst likvide (se fx (Buchholst, Gyntelberg, & 

Sangill, 2010)), kan en antagelsen om, at 5 % kvartilen for realkreditobligationer vil have et likviditets-

spread til swaprenten tæt på 0, være problematisk. Givet diskussionen om valg af risikofri rente, i 

afsnit 3.1 ovenfor, kunne man forestille sig, at de mest likvide realkreditobligationer (5 % kvartilen) er 

mere likvide end swaprenten. Såfremt dette er tilfældet, vil likviditetspræmien for en gennemsnitlig 

realkreditobligation sammenlignet med swaprenten blive overvurderet, da fraktilbredden mellem 50 

% kvartilen og 5 % kvartilen er større end bredden mellem en gennemsnitlig realkreditobligation og 

swaprenten.  

I forhold til renten på statsobligationer, mener vi (jf. afsnit 3.1) ikke at likviditetspræmien vil blive 

overestimeret, men nærmere omvendt, hvormed den estimerede likviditetspræmie er en 

minimumspræmie, som det også er tilfældet i Dick-Nielsen, Feldhütter og Landos (Dick-Nielsen, 

Feldhütter, & Lando, 2010) artikel.          
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3.6.3 Metode til beregning af likviditetspræmie som procentdel af det samlede spread 
For at estimere, hvor stor en andel af det samlede spread på realkreditobligationer, der udgøres af 

likviditetskomponenten, altså den relative illikviditetspræmie, definerer vi et nyt mål for 

likviditetskomponenten. Dette defineres som følgende: 

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 = 𝛽𝑇(𝜆𝑖𝑡 − 𝜆5%) 

Hvor 𝜆5% er 5% kvartilen, som repræsenterer en meget likvid realkreditobligation, og igen er 

defineret for hver af kategorierne. Herefter defineres den obligationsspecifikke likviditetskomponent 

i forhold til yield spreadet på den enkelte obligation på tidspunkt t. Den relative likviditetskomponent 

defineres altså som: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 =
𝛽𝑇(𝜆𝑖𝑡 − 𝜆5%)
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡𝑇

 

For hver kategori beregnes medianen af de relative obligationsspecifikke likviditetskomponenter. Det 

der måles her er, hvor følsomt markedet er over for illikviditet. Dette er til forskel fra vores beregning 

af den reelle effekt af illikviditet på en gennemsnitlig obligation, målt i basispoints.  

Denne estimering indeholder naturligvis de samme problematikker som estimeringen af 

likviditetspræmien målt i basispoints. Såfremt likviditetspræmien er over- eller underestimeret, vil 

det relative mål ligeledes være over- eller underestimeret. 
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4 TEORI 

4.1 Valg af likviditetsmål 
”A major problem in estimating the effect of liquidity on asset prices or returns is how to measure 

liquidity since there is hardly a single measure that captures all of its aspects” (Amihud, Mendelson, 

& Pedersen, 2006, s. 36) 

 

Vi vil i dette afsnit definere de likviditetsmål, vi benytter i projektet. Hovedparten af likviditetsmålene 

er forholdsvist intuitive, og vil derved kun kort blive beskrevet. Dog vil vi gå lidt mere i dybden med 

Rolls likviditetsmål, da dette kræver yderligere forklaring, hvis der skal skabes klarhed over, hvad det 

er, der måles, og hvilke antagelser der ligger til grund for målet.   

Selvom der ikke er ét likviditetsmål, viser empiriske studier, at mange af de likviditetsmål, der 

benyttes, er stærkt korrelerede. Dog skaber det empiriske test-problemer, at der ikke er et enkelt 

likviditetsmål, der fanger den samlede likviditet. Herved vil ethvert benyttet likviditetsmål måle 

likviditet med en hvis fejl, da ét likviditetsmål ikke er i stand til at fange de forskellige dimensioner af 

likviditet, og de empirisk skabte likviditetsmål er derved et upræcist estimat af det egentlige 

likviditetsparameter, som vi ønsker at måle i dette projekt. Ligeledes er frekvensen af 

datamålingerne afgørende for, hvor præcist man er i stand til at måle likviditetseffekter (Amihud, 

Mendelson, & Pedersen, 2006).  

Vi vil i dette projekt forsøge så vidt muligt at imødekomme ovenstående fejlkilder, både ved at 

sammensætte flere mål via PCA, som beskrevet ovenfor, men ligeledes ved vores brug af høj-

frekvens-data. 

For at kunne sætte de nedenstående likviditetsmål i en kontekst, er det vigtigt at have en intuitiv 

forståelse af, hvad begrebet likviditet dækker over. Likviditet kan sammenlignes med det økonomiske 

begreb om elasticitet. På et likvidt marked vil mindre skift i udbud og efterspørgsel ikke medføre 

store prisændringer. Likviditet refererer ligeledes til de handelsomkostninger, der er forbundet med 

køb og salg af aktiver. I denne forbindelse er likvide markeder karakteriseret ved lave 

handelsomkostninger. Endelig har likviditet dynamiske karakteristika. På et likvidt marked vil der ikke 

være en betydelig omkostningsmæssig forskel på, at foretage køb og salg over en kort periode i 

forhold til at gøre dette over en længere periode. 

Der refereres til, at likviditet kan beskrives ved markedsdybde, markedsbredde og 

markedsspændstighed. Markedsdybde refererer til elasticiteten på markedet. Markedsbredde 

refererer til antallet af markedsdeltagere og den enkelte markedsdeltagers evne til at påvirke 
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markedet. Markedsspændstighed refererer til markedets evne til at vende tilbage til en 

normaltilstand efter midlertidige prisudsving. Vi vil i dette projekt især fokusere på markedsdybde og 

markedsbredde (Hasbrouck, 2007).      

4.1.1 Amihuds illikviditetsmål 
Amihud (Amihud Y. , 2002) undersøger effekten af illikviditet ved en cross-section analyse af 

aktieafkast, ved at benytte et illikviditetsmål kaldet ILLIQ; 

𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄 =
�𝑅𝑖𝑦𝑑�

𝑃𝑖𝑦𝑑 ∗ 𝑉𝑂𝐿𝑖𝑦𝑑
=

�𝑅𝑖𝑦𝑑�
𝑉𝑂𝐿𝐷𝑖𝑦𝑑

 

Hvor 𝑅𝑖𝑦𝑑 er det daglige afkast for aktie i på dag d år y. 𝑃𝑖𝑦𝑑 er den daglige lukkepris og 𝑉𝑂𝐿𝑖𝑦𝑑 er 

antallet af aktier, der er handlet gennem dagen. Intuitivt måler ILLIQ den relative prisændring per 

handelsenhed. Amihud tager gennemsnittet af ILLIQ-ratioen målt over et år, for at få et mål for 

aktivets periodemæssige ILLIQ-mål. Dette gøres ved følgende formel: 

𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖𝑦 = 1/𝐷𝑖𝑦��𝑅𝑖𝑦𝑑�/𝑉𝑂𝐿𝐷𝑖𝑦𝑑

𝐷𝑖𝑦

𝑡=1

 

Hvor 𝐷𝑖𝑦 er antallet af dage, hvor der er data til rådighed (Amihud Y. , 2002). Amihud (2002) benytter 

daglig handelsdata, hvor vi har transaktionsdata til rådighed. Vi vælger derved at benytte det let 

ændrede mål benyttet i Dick-Nielsen et.al. (Dick-Nielsen, Feldhütter, & Lando, 2010), da deres 

datasæt ligeledes er transaktionsdata. Følgende mål opstilles: 

𝐴𝑚𝑖ℎ𝑢𝑑𝑡 = 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑡 =
1
𝑁𝑡
�

�𝑟𝑗�
𝑄𝑗

=
𝑁𝑡

𝑗=1

1
𝑁𝑡
�

�
𝑃𝑗 − 𝑃𝑗−1
𝑃𝑗−1

�

𝑄𝑗

𝑁𝑡

𝑗=1

 

Hvor 𝑁𝑡 er antallet af prisændringer på dag t. Der kræves mindst to handler for at kunne beregne 

dette likviditetsmål. Dick-Nielsen et.al. (Dick-Nielsen, Feldhütter, & Lando, 2010) definerer herefter 

et kvartalsmæssigt mål ved at tage medianen af de daglige mål over et kvartal. Vi vælger at benytte 

samme metode, dog med et månedsmæssigt mål i stedet for et kvartalsmæssigt. Dette gøres 

ligeledes i Buchholst et.al (Buchholst, Gyntelberg, & Sangill, 2010), hvilket, som beskrevet ovenfor, er 

et datasæt meget lig vores. 

4.1.2 Bid-ask spread (Roll) 
Et likvidt aktiv vil kunne købes eller sælges tæt på dets fundamentalpris, hvilket indikerer, at 

roundtrip omkostningen30 er lav. En proxy for dette er bid-ask spreadet31

                                                           
30 Roundtrip omkostningen er den omkostning der er ved at købe (sælge) et aktiv og derefter sælge (købe) det igen.  

, hvilket dog ikke er 
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tilgængeligt i den data, vi har til rådighed. Roll (Roll, 1984) finder, at under visse antagelser kan bid-

ask spreadet måles som to gange kvadratroden af minus kovariansen mellem på hinanden følgende 

prisændringer. 

4.1.2.1 Antagelser bag Roll modellen 
De to antagelser, der ligger til grund for Roll’s bid-ask proxy er følgende: 

1) Aktivet handles på et informationsmæssigt effektivt marked. 

2) Sandsynlighedsfordelingen for observerede prisændringer er fast (i hvert fald indenfor 

kortere intervaller på omkring to måneder). 

Hvis et marked er informationsmæssigt effektivt, og der ikke er nogen transaktionsomkostninger, vil 

den observerede markedspris indeholde al relevant information. Herved vil en prisændring 

udelukkende finde sted, hvis der kommer ny og uventet information. Hvis dette er tilfældet, vil der 

ikke være nogen serie afhængighed (serial dependence) i prisændringerne, dvs. at prisændringerne 

er tilfældige, hvad der ofte beskrives som ’random walk’ (Roll, 1984).  

Når der er omkostninger ved en transaktion, vil en ’market maker’ (dealer) skulle kompenseres 

herfor. En måde hvorpå market makers kompenserer for deres omkostninger (og tjener penge) er 

gennem bid-ask spreadet. Dette udelukker dog ikke et informationsmæssigt effektivt marked, hvis 

den underliggende værdi fluktuerer tilfældigt. Her kan værdi opfattes som spreadets middelværdi. 

Ved ny information vil bid og ask-priserne bevæge sig til et nyt niveau, og deres middelværdi vil igen 

være ligevægtsprisen. Herved vil middelværdien for bid-ask spreadet følge en random walk, såfremt 

markedet er informationsmæssigt effektivt. Dette er den antagelse, Roll lægger til grund for det 

følgende (Roll, 1984).  

4.1.2.2 Introduktion til Roll modellen 
Vi lader 𝑝𝑡 beskrive transaktionsprisen på tidspunkt t. Random walk modellen kan derved beskrives 

som: 

𝑝𝑡 = 𝑝𝑡−1 + 𝜇 + 𝑢𝑡 

Hvor 𝑢𝑡 , 𝑡 = 0, …, er uafhængige og med samme fordeling. 𝑢𝑡 opstår på baggrund af ny information 

omkring et enkelte aktiv. 𝜇 er den forventede prisændring. Hvis det antages, at 𝜇 = 0, kan denne 

udelades. Dette er ikke en urimelig antagelse, se fx (Hasbrouck, 2007). Herved kan 𝑝𝑡 ikke estimeres 

længere frem end den sidst observerede transaktionspris: 

                                                                                                                                                                                     
31 Grunden til at bid-ask spread’et kun er en proxy og ikke den egentlige omkostning er, at de fleste handler handles til priser indenfor bid-
ask spread’et.(Roll 1984 2)  
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𝐸[𝑝𝑡+1|𝑝𝑡 ,𝑝𝑡−1, … ] = 𝑝𝑡 

En proces som den ovenstående kan beskrives som en martingale. I stedet for at benytte martingale 

antagelsen på transaktionsprisen anvendes den i stedet på ligevægtsprisen. Ligevægtsprisen er i 

denne sammenhæng den underliggende værdi, altså middelværdien af bid-ask spreadet, som blev 

omtalt ovenfor. Vi kalder ligevægtsprisen for 𝑚𝑡 og antager at: 

𝑚𝑡 = 𝑚𝑡−1 + 𝑢𝑡 

Hvor 𝑢𝑡 , 𝑡 = 0, …, er uafhængige og med samme fordeling og en middelværdi på 0. Ligeledes antages 

det, at alle handler foretages gennem en dealer, hvorved den enkelte investor køber til ask og sælger 

til bid. Bid og ask prisen beskrives som hhv. 𝑏𝑡 og 𝑎𝑡. For hver handel har en dealer en omkostning c. 

Såfremt der er fuld konkurrence mellem dealere og de kun for dækket deres omkostninger, vil bid og 

ask priserne kunne beskrives som hhv. 𝑚𝑡 − 𝑐 og 𝑚𝑡 + 𝑐. Bid-ask spreadet kan derved beskrived 

som: 

𝑎𝑡 − 𝑏𝑡 = 2𝑐 

På tidspunkt t observeres en pris 𝑝𝑡som kan beskrives som: 

𝑃𝑡 = 𝑚𝑡 + 𝑞𝑡𝑐 

Hvor 𝑞𝑡 indikerer, hvorvidt en investor køber eller sælger. Ved køb vil 𝑞𝑡 = 1 og ved salg vil 𝑞𝑡 = −1. 

Det skal ligeledes antages, at sandsynligheden for et køb og et salg er lige stor og uden 

serieafhængighed, dvs., at sandsynlighed for et køb og et salg er lige stor fra transaktion til 

transaktion uafhængigt af, hvorvidt der var et køb eller et salg transaktionen før. Dette betyder dog 

ikke, at der ikke er serieafhængighed i prisændringerne, hvilket vil blive forklaret nedenfor. På 

baggrund af ovenstående kan vi beregne kovariansen mellem ∆𝑃𝑡 og ∆𝑃𝑡−1 : 

𝐶𝑜𝑣(∆𝑃𝑡,∆𝑃𝑡+1) = 𝐸[𝑐2(𝑞𝑡−2𝑞𝑡−1 − 𝑞𝑡−12 + 𝑞𝑡−1𝑞𝑡) + 𝑐(𝑞𝑡𝑢𝑡−1 − 𝑞𝑡−1𝑢𝑡−1 + 𝑢𝑡𝑞𝑡−1 − 𝑢𝑡𝑞𝑡−2)]

= −𝑐2 

Herved er 𝑐 = �−𝐶𝑜𝑣(∆𝑃𝑡 ,∆𝑃𝑡+1). Det samlede spread som er 2c er dermed: 

𝑅𝑜𝑙𝑙𝑡 = 2 ∗ �−𝐶𝑜𝑣(∆𝑃𝑡 ,∆𝑃𝑡+1) 

(Hasbrouck, 2007) 

Roll modellen bygger på, at de observerede markedsændringer ikke er uafhængige, da de 

observerede priser er enten bid eller ask priser og ikke gennemsnittet. Herved opstår der en negativ 
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serie afhængighed, da prisændringer ikke vil kunne ske uafhængigt af, om den foregående handel var 

køb eller salg. Vi vil i det følgende vise intuitionen bag dette. 

4.1.2.3 Intuitionen bag Roll modellen 
For at se vise den negative serieafhængighed, opstiller Roll et scenarie, hvor alle handler går gennem 

én market maker. Denne market maker holder bid-ask spread’et konstant på et beløb s. Givet, at der 

ikke kommer ny information, kan det antages, at sandsynligheden for at der sker et køb (bid) eller et 

salg (ask) fra market makers side, er lige stor, da købere og sælgere henvender sig tilfældigt af 

eksogene årsager. Figur 16 viser de mulige prisændringer, der kan ske, ved et konstant spread, og 

hvor market maker har købt til bid prisen.  

MULIGE PRISÆNDRINGER Figur  

 

 

Kilde: Roll 1984 
Figur 16: Mulige prisændringer 

Som det ses af figuren kan næste handel enten hæve prisen med +s, såfremt market maker sælger til 

ask prisen, eller prisen kan holdes konstant hvis market maker igen køber til bid prisen. Det er dog 

ikke muligt for prisen at falde fra t-1 til t. Hver ’stig’ fra t-1 til t og fra t til t+1 har samme 

sandsynlighed, men visse stiger er dog på forhånd udelukket, fx kan prisen ikke stige både mellem t-1 

og t samt mellem t og t+1. Samme figur kan opstilles, såfremt t-1 starter i ask. Denne vil være 

omvendt symmetrisk. 

Sandsynlighedsfordelingen for prisændringer, der er forsaget af andet end ny information, vil altså 

være afhængig af, hvorvidt sidste handel var til bid eller ask. Følgende sandsynlighedsfordeling kan 

opstilles for p-1 lig hhv. bid og ask: 
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SANDSYNLIGHEDSFORDELING FOR BID OG ASK Figur  

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 0 +s 

-s 0 ¼ 

0 ¼ ¼ 

+s ¼ 0 

 -s 0 

-s 0 ¼ 

0 ¼ ¼ 

+s ¼ 0 

Figur 17: sandsynlighedsfordeling for bid og ask 
Kilde: (Roll, 1984) 

Disse fordelinger fås ved at gange sandsynligheden ∆𝑃𝑡 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 med sandsynligheden 

∆𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑡+1 − 𝑃𝑡. Fx er sandsynligheden for ∆𝑃𝑡 = +𝑠, hvor  𝑃𝑡−1 er bid, 50%. Ligeledes er den 

efterfølgende sandsynligheden for at ∆𝑃𝑡+1 = 0 ligeledes 50%.  Herved er sandsynligheden for 

denne kombination 50% x 50% =25%.  Derimod er sandsynligheden for, at den efterfølgende 

prisændring ∆𝑃𝑡+1 = −𝑠 lig 0, hvorved sandsynligheden for kombinationen ∆𝑃𝑡 = +𝑠 og ∆𝑃𝑡+1 =

−𝑠  er lig 0 (50% x 0%). 

Da sandsynligheden for at t-1 er bid eller ask er den samme, kan de ovenstående to tabeller samles 

til følgende sandsynlighedstabel: 

SAMLET SANDSYNLIGHEDSTABEL Figur  

 
 

 -s 0 +s 

-s 0 1/8 1/8 

0 1/8 ¼ 1/8 

+s 1/8 1/8 0 
 

Figur 18: samlet sandsynlighedstabel 
Kilde: (Roll, 1984) 
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For at beregne kovariansen mellem ∆𝑃𝑡og ∆𝑃𝑡+1 skal man være opmærksom på, at middelværdien 

for ∆𝑃𝑡og ∆𝑃𝑡+1 er 0. Herved kan man se bort fra den midterste række, da kovariansen i denne vil 

være 0 for alle kombinationer32

Hvor ∆𝑃���� = 0 som beskrevet ovenfor. Herved fås følgende beregning: 

𝐶𝑜𝑣(∆𝑃𝑡 ,∆𝑃𝑡+1)

= 0 ∗ (−𝑠 − 0) ∗ (−𝑠 − 0) +
1
8
∗ (0 − 0) ∗ (−𝑠 − 0) +

1
8
∗ (+𝑠 − 0) ∗ (−𝑠 − 0) +

1
8

∗ (−𝑠 − 0) ∗ (+𝑠 − 0) +
1
8
∗ (0 − 0) ∗ (+𝑠 − 0) + 0 ∗ (+𝑠 − 0) ∗ (+𝑠 − 0) 

𝐶𝑜𝑣(∆𝑃𝑡,∆𝑃𝑡+1) =
1
8
∗ −𝑠2 +

1
8
∗ −𝑠2 = −

𝑠2

4
 

. Kovariansen beregnes ud fra følgende formel: 

𝐶𝑜𝑣(∆𝑃𝑡,∆𝑃𝑡+1) = �𝑝𝑟𝑜𝑏.∗ (∆𝑃𝑡 − ∆𝑃����) ∗ (∆𝑃𝑡+1 − ∆𝑃����) 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at s ikke nødvendigvis er det kvoterede spread, men den 

egentlige forskel mellem bid og ask for de reelt handlede priser. Dette vil dog ligge inden for det 

kvoterede spread (Roll, 1984).  

Ud fra ovenstående kan det altså konkluderes, at spreadet kan estimeres ud fra den formel, som vi 

også definerede ovenfor. Grunden til at der ganges med 2 og ikke 4, er, at der tages udgangspunkt i, 

at prisen starter som enten bid eller ask. Ved begge metoder kommer vi altså frem til, at spreadet 

kan beregnes som:  

𝑅𝑜𝑙𝑙𝑡 = 2�−𝐶𝑜𝑣(∆𝑃𝑡,∆𝑃𝑡+1) 

 

4.1.3 Varians af Amihud og Roll 
Det kan antages, at investorer ikke kun medregner det nuværende likviditetsniveau, men ligeledes 

medregner det fremtidige likviditetsniveau, i tilfælde af, at investoren ønsker at sælge sit aktiv. 

Herved vælger vi ligeledes at medtage variansen af hhv. Amihud likviditetsmålet og Roll 

likviditetsmålet i vores regressionsmodel. Dette måler likviditetsrisikoen på den enkelte obligation.    

 

                                                           
32 𝐸𝑘𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟 ∆𝑃𝑡 = −𝑠 og ∆𝑃𝑡+1 = 0: 
1/8 * (-s-0) * (0-0)=0 
Dette vil være resultatet for alle kombinationer hvor 0 indgår, altså hvor der ikke er prisændringer 
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4.1.4 Median Trade Size 
Det kan antages, at antallet og størrelsen af handler også har indflydelse på likviditeten. Jo større 

handler man ser på markedet, jo mere likvidt må markedet være. Dette hænger ikke mindst sammen 

med Amihud målet, hvor det kan antages, at større handler vil blive foretaget på tidspunkter, hvor 

markedsdybden er stor, og derved priseffekten af handlerne er mindst. Denne effekt forsøger vi at 

fange ved Median Trade Size likviditetsmålet. Dette benyttes ligeledes af Buchholst et.al. (Buchholst, 

Gyntelberg, & Sangill, 2010) i deres måling af likviditeten på det danske obligationsmarked. 

Median Trade Size beregnes i dette projekt som medianen af markedsværdien for hver handel inden 

for hver måned. Vi benytter medianen for at få et mere stabilt mål over for outliers. 

𝑀𝑇𝑆 =
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒
100

∗ 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 

 

4.1.5 Turnover rate (Trading intensity)     
Som det også er antagelsen ved Median Trade Size, vil aktiver der handles være mere likvide end 

aktiver, der kun i ringe grad handles. Herved vælger vi at se på Turnover rate’en for de enkelte 

obligationsudstedelser. Dette beregnes som: 

𝑇𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
 

4.1.6 Opsamling 
Vi har i det ovenstående opstillet en række likviditetsmål, som vi vil benytte til at måle likviditeten på 

danske realkreditobligationer. Som vi vil beskrive senere, vil vi foretage regressionsanalyser for at 

undersøge hvert likviditetsmåls evne til at måle likviditeten på danske realkreditobligationer. Vi vil 

ligeledes forsøge at opstille et samlet mål på baggrund af det ovenfor præsenterede likviditetsmål, 

for derved at fange flere likviditetsaspekter i ét enkelt mål. Dette kan bidrage til at løse den 

problematik som  Amihud (2006) gør opmærksom på:   

”A major problem in estimating the effect of liquidity on asset prices or returns is how to measure 

liquidity since there is hardly a single measure that captures all of its aspects” (Amihud, Mendelson, 

& Pedersen, 2006, s. 36) 
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5 Analyse 
Vi vil i det følgende analysere projektets empiriske resultater. I det indledende afsnit vil udviklingen 

for de valgte likviditetsmål blive gennemgået. Dette skal være med til at give et indblik i den 

generelle likviditetsudvikling i perioden før, under og efter den finansielle krise. Efterfølgende vil 

regressionsresultaterne for hvert likviditetsmål blive gennemgået for derigennem at undersøge de 

enkelte likviditetsmåls evne til at forklare variationen i OAS på baggrund af hhv. renten på 

statsobligationer og swaprente. Disse resultater er ligeledes med til at danne grundlag for 

udvælgelsen af, hvilke likviditetsmål der skal indgå som del af PCA analysen og lægger derved op til 

dette afsnit. I PCA analysen gennemgås korrelationen mellem de forskellige likviditetsmål for 

derigennem at danne grundlag for, sammen med resultaterne fra de foregående to afsnit, 

udvælgelsen af likviditetsmål til PCA analysen. Herefter gennemgås resultaterne for PCA analysen, og 

der søges at tolke på de enkelte principal components. I det efterfølgende afsnit gennemgås 

resultaterne for regressionerne på baggrund af første principal component. Der foretages ligeledes 

en diagnosticering af regressionsresultaterne. Alt dette leder op til det endelige analyseafsnit, hvor 

estimeringen af likviditetspræmien på danske realkreditobligationer foretages. Gennem dette afsnit 

besvares projektets problemformulering. Ligeledes vil vi med baggrund i disse resultater vurdere 

likviditetsniveauet på danske realkreditobligationer i forhold til hhv. statsobligationer og swaprenten.  

5.1 Overordnet beskrivelse af resultater for likviditetsmål 
Vi vil i dette afsnit beskriveudviklingen for de likviditetsmål, der ligger til grund for den videre 

analyse. Dette vil blive gjort ved at se på medianen af hvert enkelt likviditetsmål på månedsbasis og 

på tværs af obligationer. Vi vælger dog stadig at holde konverterbare og inkonverterbare adskilt, da 

der er markante forskelle på udviklingen af likviditetsmålene over tid for disse to typer obligationer. 

Der skal i data ses bort fra de to sidste måneder af 2007, da ikke alle handler i disse måneder er 

inkluderet i vores datasæt, hvilket ligeledes er beskrevet i afsnit 2 Databeskrivelse og sortering.   

5.1.1 Tidsmæssig udvikling for likviditetsmål 
Det nedenstående afsnit gennemgår den historiske udvikling i vores likviditetsmål for hhv. 

konverterbare og inkonverterbare obligationer. Til sammenligning kan den historiske udvikling i OAS 

på baggrund af hhv. swap renten og statsobligationsrenten ses af Figur 9(OAS på baggrund af 

statskurven) og Figur 10( OAS på baggrund af swap-kurven) i afsnit 3.1 (Den risikofrie rente). Som 

omtalt i afsnittet er der stor forskel på OAS for hhv. swap renten og statsobligationsrenten. Dette 

gælder især for de inkonverterbare obligationer. Dette vil ligeledes have en afgørende betydning for 

resultaterne af vores regressionsanalyser, som vil blive præsenteret i næste afsnit. 
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Som det vil fremgå af nedenstående gennemgang, ses den tydeligste likviditetsudvikling i de fire 

illikvidtetsmål, hhv. Amihud, Amihud risiko, Roll og Roll risiko. Af disse mål fremgår det tydeligt, at 

illikviditetsniveauet for realkreditobligationer stiger markant under den finansielle krise. Især 

konverterbare obligationer synes at blive påvirket meget likviditetsmæssigt. Derved kan det altså 

konkluderes, at den finansielle krise har en tydelig likviditetspåvirkning på danske 

realkreditobligationer. Spørgsmålet er så, hvorvidt denne likviditetspåvirkning kan forklare en del af 

variationen i OAS, altså om der er en likviditetspræmie på danske realkreditobligationer. I det 

følgende vil udviklingen for de enkelte likviditetsmål blive gennemgået. 

5.1.1.1 Turnover rate    
Som beskrevet i afsnit 4.1.5  er turnover rate beregnet som; 

 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑙𝑦 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔

.  

5.1.1.1.1 Inkonverterbare obligationer 
Turnover raten for inkonverterbare obligationer er præget af de årlige udstedelser af 

inkonverterbare obligationer, som ligger bag fornyelsen af de danske flex lån. Den manglende spike i 

grafen i slutningen af 2007 kan skyldes, at ikke alle observationer er inkluderet i vores datasæt, som 

nævnt ovenfor. Vi mener ikke at de manglende spikes i slutningen af 2008 og 2009 i stor udstrækning 

kan tilskrives finanskrisen. Forklaringen skal nærmere findes ved forskelle i data for de to perioder. I 

november 2007 blev MiFID reguleringen implementeret, hvilket ændrede i indberetningsreglerne 

omkring handelstyper. Dette kan være medvirkende til en del af forskellen for de to perioder. Den 

afgørende forskel, mener vi dog ligger i den datasortering vi har valgt at lave, hvilket er beskrevet i 

afsnit 2.2 Datasortering. Ser man på en lignende undersøgelse lavet af Danmarks Nationalbank 

(Buchholst, Gyntelberg, & Sangill, 2010), der beskæftiger sig med samme datasæt, men hvor der ikke 

i samme grad er sorteret i handelstyper, finder man også de forventede spikes i turnover rate i 2007 

til 2009. Herved kunne en anden sortering af data give mere tydelige resultater for turnover rate. Vi 

mener dog, hvilket også beskrives i afsnit 2 (Databeskrivelse og sortering), at en inkludering af flere 

handelstyper vil forringe pålideligheden af likviditetsmål som Amihud og Roll, da disse mål i høj grad 

er afhængige af at prisændringer er direkte markedsbestemte. Eksempelvis vil inkludering af repo 

aftaler give et misvisende observationer33

5.1.1.1.2 Konverterbare obligationer 

.  

Som det fremgår af tabel 10 nedenfor, ses det, at for konverterbare obligationer er medianen for 

turnover rate før den finanselle krise større end medianen for turnover rate under og efter den 

                                                           
33 Det skal understreges at Danmarks Nationalbank heller ikke medtager repo aftaler i deres datasæt. Deres datasæt indeholder derimod 
handelsparter hvilket har gjort det muligt at frasortere repo aftaler på baggrund af dette. 
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finansielle krise. Dette betyder, at der i perioden efter starten på krisen er en lavere omsætning af 

konverterbare obligationer set i forhold til det udestående beløb. Om end de inkonverterbare 

obligationer bag flex-lån har vundet frem i perioden fra 2005 og frem, er turnover rate et relativt 

mål, hvilket derved ikke burde blive påvirket markant af denne ændring.  Vi mener igen, at den 

faldende tendens til dels skal ses som konsekvens af den datasortering, vi har valgt at benytte. Dog 

kan det forestilles, at en del af den faldende tendens er reel.  

I perioden efter starten på finanskrisen, hvilket i dette projekt er defineret som perioden fra januar 

2008 og frem, ses der ikke markante udsving i kriseperioden. Dette gælder både for konverterbare og 

inkoverterbare obligationer. De manglende udsving kan indikere, at turnover rate har svært ved at 

forklare de udsving, som kan observeres for OAS spreadet i perioden under finanskrisen.   

Det skal understreges, at den estimerede turnover rate er et minimum, da der er sorteret i både 

handelstype og handelsstørrelse. 

TURNOVERRATE FOR KONVERTERBARE OBLIGATIONER OG INKONVERTERBARE OBLIGATIONER Figur  

 

Figur 19: Turnoverrate for konverterbare obligationer og inkonverterbare obligationer 
Kilde: Egen udarbejdelse 

5.1.1.2 Median trade size      
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For inkonverterbare obligationer ligger median trade size op til slutningen af 2008 relativt stabilt 

mellem 20 og 30 millioner danske kroner (hvis man ser bort fra de perioder, hvor de inkonverterbare 

obligationer bliver fornyet). Fra 2009 kan man dog observere en markant stigning i det generelle 

niveau for median trade size. Der synes dog ikke at være nogen direkte sammenhæng mellem den 
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finansielle krise og det stigende niveau for handelsstørrelsen. De forventede spikes udjævnes 

omkring den årlige udstedelsesperiode efter slutningen af 2007, hvilket igen primært skal tilskrives 

datasortering.  

5.1.1.2.2 Konverterbare obligationer 
For konverterbare obligationer er median trade size relativt stabil over hele perioden. Der ses dog en 

tendens til, at handelsstørrelsen falder fra omkring september 2007 og frem til oktober 2008, 

hvorefter handelsstørrelsen begynder at stige igen. Perioden fra september 2007 og frem til oktober 

2008 er central for den finansielle krise, som netop kulminerer i perioden september og oktober 

2008 med bl.a. Lehman Brothers konkursbegæring den 15. september 2008. Dette kan være 

medvirkende til at få handelsstørrelsen på konverterbare obligationer til at falde. En mulig forklaring 

på dette er, at i et mindre likvidt marked vil man have en tendens til at forsøge at sælge i mindre 

bidder i et forsøg på at undgå store prisudsving. Dette har en tæt relation til Amihud målet, som 

netop måler markedets evne til at absorbere større handler. Stigningen i handelsstørrelsen efter 

oktober 2008 kan ses i sammenhæng med, at bankpakke 1 annonceres den 10. oktober 2008 og 

aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet (pensionspakken) vedtages den 31. oktober 2008. 

Disse to begivenheder kan have været med til at øge likviditeten for de danske realkreditobligationer, 

hvorved handelsstørrelsen efterfølgende øges. 

MEDIAN TRADE SIZE FOR KONVERTERBARE OBLIGATIONER OG INKONVERTERBARE 

OBLIGATIONER Figur  

 

Figur 20: Median Trade Size for konverterbare obligationer og inkonverterbare obligationer 
Kilde: Egen udarbejdelse 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

fe
b-

05

m
aj

-0
5

au
g-

05

no
v-

05

fe
b-

06

m
aj

-0
6

au
g-

06

no
v-

06

fe
b-

07

m
aj

-0
7

au
g-

07

no
v-

07

fe
b-

08

m
aj

-0
8

au
g-

08

no
v-

08

fe
b-

09

m
aj

-0
9

au
g-

09

no
v-

09

fe
b-

10

m
aj

-1
0

D
KK

 M
io

.

Måned

Median trade size

Annuiteter Stående



78 
 

5.1.1.3 Roll 
Ved brug af Roll modellen estimerer vi, som beskrevet i afsnit 4.1.2, bid-ask spreadet. Dette benyttes 

som proxi for likviditeten.  

5.1.1.3.1 Inkonverterbare obligationer 
For inkonverterbare obligationer ses en stigende tendens op til første kvartal af 2009, hvor bid-ask 

spreadet igen begynder at falde. Som det fremgår af tabel 9, giver dette sig ligeledes udtryk i 

medianen for de to perioder. Hvor Roll medianen før finanskrisen var på 5 kurspoint, er medianen for 

Roll målet 8 kurspoint efter starten på den finansielle krise. Der ses altså en markant ændring i det 

estimerede bid-ask spread for perioden. Det skal understreges, at på trods af at den relative ændring 

er stor, er dette stadig et lavt bid-ask spread. Dick-Nielsen, Feldhütter og Lando (2010) finder, at for 

amerikanske virksomhedsobligationer er medianen for Roll-målet set over hele perioden fra oktober 

2004 til Juni 2009 på 53 kurspoint. Dette er på tværs af rating-klasser. Deres Unique Roundtrip Cost 

mål, estimerer medianen for bid-ask spreadet til at være 22 kurspoint, hvilket ligeledes er markant 

større end det bid-ask spread, vi estimerer. For at denne sammenligning skal give mening, bør der 

dog justeres for varighed. Sammenligningen er dog med til at give en indikation af niveauet. 

5.1.1.3.2 Konverterbare obligationer 
For konverterbare obligationer ses der en klar tendens. Bid-ask spreadet viser en stigende tendens 

fra midten af 2007 (dog med en del volatilitet) og topper omkring oktober 2008. Medianen på tværs 

af konverterbare obligationer i oktober 2008 er på 43,9 kurspoint, hvilket er markant højere end for 

den resterende del af perioden, hvor medianen set over hele perioden er på 11,4 kurspoint. Der ses 

altså en markant stigning i det estimerede bid-ask spread i perioden, hvor den finansielle krise har sit 

højdepunkt, og hvor vi netop forventer, at markedslikviditeten er på sit laveste. Salgspresset på 

danske realkreditobligationer i perioden op til medio oktober 2008 var præget af et meget højt 

salgspres, ikke mindst fordi at det danske realkreditmarked var et af de eneste markeder, hvor det 

stadig var muligt at handle (Andersen og Johansen 2009) og derved skaffe likviditet. Som nævnt 

ovenfor kan det markante fald efter oktober 2008 ses i sammenhæng med, at bankpakke 1 

annonceres den 10. oktober 2008 og aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet 

(pensionspakken) vedtages den 31. oktober 2008. Især pensionspakken havde stor indflydelse på det 

danske realkreditmarked, da denne gjorde, at det fortsat var muligt for danske pensionskasser at 

holde danske realkreditobligationer i deres beholdning.  

Sammenlignes Roll estimeringen af bid-ask spreadet for hhv. konverterbare obligationer og 

inkonverterbare obligationer ses det, at bid-ask spreadet generelt er lavere for inkonverterbare 

obligationer, hvilket er en indikation på, at likviditeten for disse generelt er højere end for 

konverterbare obligationer. Igen bør der dog foretages en justering for varighed, for at man kan 
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foretage denne sammenligning. Ligeledes er udsvinget i Roll målet omkring den finansielle krise langt 

mindre for inkonverterbare obligationer. Netop dette forhold er afgørende for den videre analyse, 

hvor vi vil undersøge, om der kan måles en likviditetspræmie for hhv. konverterbare obligationer og 

inkonverterbare obligationer.        

ROLL ESTIMERING AF BID-ASK SPREAD FOR KONVERTERBARE OBLIGATIONER OG 

INKONVERTERBARE OBLIGATIONER Figur  

 

Figur 21: Roll estimering af bid-ask spread for konverterbare obligationer og inkonverterbare obligationer 
Kilde: Egen udarbejdelse 
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For inkonverterbare obligationer ses der en stigende volatilitet for Roll estimeringen. Det fremgår af 

tabel 9, at medianen for standardafvigelsen før starten på den finansielle krise er 0,008 kurspoint, 
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Standardafvigelsen fordobles altså i perioden efter starten på krisen. 

Som det var tilfældet for Roll målet, er også standardafvigelsen for Roll målet større for 

konverterbare obligationer end for inkonverterbare obligationer. Også her viser Roll Risiko meget 

store udsving i perioden omkring den finansielle krise.          

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

fe
b-

05

m
aj

-0
5

au
g-

05

no
v-

05

fe
b-

06

m
aj

-0
6

au
g-

06

no
v-

06

fe
b-

07

m
aj

-0
7

au
g-

07

no
v-

07

fe
b-

08

m
aj

-0
8

au
g-

08

no
v-

08

fe
b-

09

m
aj

-0
9

au
g-

09

no
v-

09

fe
b-

10

m
aj

-1
0

Ku
rs

po
in

ts

Måned

Roll

Annuiteter Stående



80 
 

VOLATILITET FOR ROLL ESTIMERING AF BID-ASK SPREAD Figur  

 

Figur 22: Volatilitet for Roll estimering af bid-ask spread 
Kilde: Egen udarbejdelse 
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likviditetsmålet beskriver den relative prisændring per handelsenhed. Overordnet er vores Amihud 
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for inkonverterbare obligationer generelt er højere, end det er tilfældet for konverterbare 

obligationer. Dette vil vi uddybe i den videre analyse.  

5.1.1.5.1 Inkoverterbare obligationer 
Udviklingen i priseffekten per handelsenhed (Amihud) for inkonverterbare obligationer er forholdsvis 

jævn, dog med visse udsving. Der ses en tendens til, at Amihud målet falder omkring fornyelse af 

rentetilpasningslånene i december. Ligeledes ses en markant stigning i Amihud målet i starten af 

2009. Dog er det svært at spore store effekter som konsekvens af finanskrisen. Medianen efter 

starten på finanskrisen er dog lidt højere end før finanskrisen (hhv. 0.0000046 før og 0.0000059 

efter, hvilket fremgår af Tabel 9). 

5.1.1.5.2 Konverterbare obligationer 
Udviklingen i Amihud målet for konverterbare obligationer synes betydeligt mere påvirket af 

finanskrisen end det var tilfældet for inkonverterbare obligationer. Ligesom det var tilfældet ved Roll 

og Roll risiko topper kurven i oktober 2008, hvorefter der igen ses et markant fald. Dette er igen den 

periode, hvor de danske realkreditobligationer var under størst pres. Det markante fald for 

november 2008 kan som beskrevet ovenfor ses som en positiv konsekvens af bankpakke 1 og ikke 

mindst pensionspakken ultimo oktober.      

PRISEFFEKT PER HANDELSENHED FOR KONVERTERBARE OBLIGATIONER OG INKONVERTERBARE 

OBLIGATIONER Figur  

 

Figur 23: Priseffekt per handelsenhed for konverterbare obligationer og inkonverterbare obligationer 
Kilde: Egen udarbejdelse 
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5.1.1.6 Amihud Risiko 
Udvikling i standardafvigelsen af priseffekten per handelsenhed spejler i vid udstrækning udviklingen 

for Amihud målet ovenfor. Dvs., at ved en stigning i det generelle niveau for priseffekten sker der 

ligeledes en stigning i variansen af denne prisstigning. Som det ses nedenfor, er der ligeledes en 

meget markant stigning i Amihud risiko målet i oktober 2008 for konverterbare obligationer. Dette er 

ikke tilfældet for inkonverterbare obligationer.  

STANDARDAFVIGELSEN AF PRISEFFEKT PER HANDELSENHED FOR KONVERTERBARE 

OBLIGATIONER OG INKONVERTERBARE OBLIGATIONER Figur  

 

Figur 24: Standardafvigelsen af priseffekt per handelsenhed for konverterbare obligationer og inkonverterbare 
obligationer 
Kilde: Egen udarbejdelse 

5.1.1.7 Opsamling 
Vi har i dette afsnit gennemgået den generelle udvikling for de udvalgte likviditetsmål. Dette er for at 

give en indikation af, hvilke likviditetsmål der er i stand til at fange ændringer i likviditetsniveauet 

omkring finanskrisen. Dette synes især at være tilfældet for fire af de seks mål; Roll, Roll risiko, 

Amihud og Amihud risiko. Vi kan altså ved at se på udviklingen for likviditetsmålene konstatere, at 

den finansielle krise har en klar likviditetspåvirkning på de danske realkreditobligationer. Især for 

konverterbare obligationer ses der markante udsving. At både Amihud målene og Roll målene viser 

markante udsving i oktober 2008 er med til at bekræfte, at der er en reel likviditetspåvirkning. At de 

danske realkreditobligationer bliver mere illikvide er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at 

dette påvirker OAS. Dette vil vi undersøge nærmere i det følgende afsnit, hvor vi vil indsætte hvert af 
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de seks likviditetsmål i vores regressionsmodel for også herigennem, at teste hvorvidt de enkelte mål 

er i stand til at forklare en del af variationen i OAS. 

SUMMARY STATISTICS FOR LIKVIDITETSMÅL (INKONVERTERBARE) Tabel  

Variable Mean Std Dev Median 
Turnoverrate (total) 0.206 0.282 0.123 
Turnoverrate (pre) 0.193 0.279 0.120 
Turnoverrate (post) 0.216 0.285 0.126 

Median trade size (total) 52.258 59.971 32.313 
Median trade size (pre) 48.316 62.245 29.617 
Median trade size (post) 55.544 57.864 36.383 
Roll (total) 0.085 0.073 0.070 
Roll (pre) 0.060 0.047 0.048 
Roll (post) 0.105 0.084 0.082 

Roll Risk (total) 0.021 0.027 0.012 
Roll Risk (pre) 0.014 0.019 0.008 
Roll Risk (post) 0.027 0.031 0.016 

Amihud (total) 0.000010 0.000013 0.000005 
Amihud (pre) 0.000009 0.000011 0.000005 
Amihud (post) 0.000010 0.000014 0.000006 
Amihud Risk (total) 0.000018 0.000021 0.000012 
Amihud Risk (pre) 0.000015 0.000017 0.000010 
Amihud Risk (post) 0.000021 0.000024 0.000013 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Tabel 9: Summary statistics for likviditetsmål (Inkonverterbare) 

SUMMARY STATISTICS FOR LIKVIDITETSMÅL (KONVERTERBARE) Tabel  

Variable Mean Std Dev Median 
Turnoverrate (total) 0.143 0.133 0.101 
Turnoverrate (pre) 0.177 0.154 0.127 
Turnoverrate (post) 0.099 0.081 0.076 

Median trade size (total) 34.197 15.140 29.429 
Median trade size (pre) 35.160 14.119 32.190 
Median trade size (post) 32.949 16.301 26.481 

Roll (total) 0.153 0.119 0.114 
Roll (pre) 0.114 0.072 0.094 
Roll (post) 0.203 0.146 0.155 

Roll Risk (total) 0.047 0.051 0.030 
Roll Risk (pre) 0.032 0.032 0.023 
Roll Risk (post) 0.066 0.064 0.044 
Amihud (total) 0.000016 0.000013 0.000013 
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Amihud (pre) 0.000015 0.000011 0.000014 
Amihud (post) 0.000017 0.000016 0.000013 

Amihud Risk (total) 0.000028 0.000026 0.000019 
Amihud Risk (pre) 0.000024 0.000021 0.000018 
Amihud Risk (post) 0.000033 0.000031 0.000023 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Tabel 10: Summary statistics for likviditetsmål (Konverterbare)
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5.2 Marginal regressions 
Vi har regresseret vores likviditetsmål enkeltvis i vores model, som den er opstillet i 

modelbeskrivelsen og med Newey-West heteroskedastisitet og autocorrelations robuste 

standardfejl. Dette er gjort for at undersøge, om målene er signifikante enkeltvis og om de er 

signifikante før og efter starten på den finansielle krise. Samtidig er det interessant at undersøge, 

hvor gode vores likviditetsvariable er enkeltvis, inden at vores samlede likviditetsmål analyseres, for 

at vurdere robustheden af disse. Hvis vores likviditetsvariable enkeltvis er signifikante, håber vi, at 

vores samlede likviditetsmål vil give et bedre resultat. Vores resultater er gengivet i nedenstående 

tabeller, og som det fremgår af resultaterne, får vi nogle meget forskellige resultater afhængig af, 

hvorvidt vores afhængige variabel er defineret som OAS for statskurven eller SWAP kurven. Der 

opnås ligeledes meget forskellige resultater når vi sammenligner hele perioden, før krisens start og 

efter krisens start. 

De nedenstående regressionsresultater er følgende model på baggrund af følgende model, som er 

uddybet i afsnit 3.3 (Modellen). Regressionerne er lavet for hvert likviditetsmål enkeltvis, for OAS på 

baggrund af renten på statsobligationer og swaprenten, samt for konverterbare og inkoverterbare 

obligationer. Dette er gjort for hele perioden, perioden før den finansielle krise (pre) og perioden 

efter starten på den finansielle krise (post). I alt giver dette 72 regressioner. Alle 

regressionsresultaterne er vist i bilag 5 og 6 for henholdsvis konverterbare og inkonverterbare 

obligationer.   

𝑂𝐴𝑆 =  𝛼 + 𝛽1 𝑥𝑖 + 𝛽2 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 +  𝛽3 𝑘𝑢𝑝𝑜𝑛𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 + 𝛽4 (10𝑦 − 1𝑦𝑆𝑊𝐴𝑃)

+ 𝛽5 10𝑦𝑆𝑊𝐴𝑃 + 𝛽6 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟 +  𝜀 

hvor  𝑖 = (1,2, … ,6) dækker over følgende: 

 𝑥1 = 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑒 

𝑥2 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒  

𝑥3 = 𝐴𝑚𝑖ℎ𝑢𝑑  

𝑥4 = 𝐴𝑚𝑖ℎ𝑢𝑑 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜  

𝑥5 = 𝑅𝑜𝑙𝑙  

𝑥6 = 𝑅𝑜𝑙𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜  
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5.2.1 Statskurven 

5.2.1.1 Hele perioden 
For statskurven i regressionen over hele perioden får vi generelt stærkt signifikante resultater for 

amihud, amihud risiko, roll og roll risiko, hvorimod omsætningshastigheden og median trade size kun 

er signifikante for konverterbare obligationer. Alle regressionskoefficienternes fortegn stemmer til 

vores forventninger, hvilket understøtter, at vores likviditetsmål ikke bare teoretisk er gode, men 

også empirisk har et ret godt ”fit”. At det er vores fire Amihud og Roll mål som er stærkt signifikante 

for hele perioden og for både de konverterbare obligationer og de inkonverterbare obligationer, 

stemmer også overens med vores forventninger, da det også er disse, som visuelt passer bedst i 

forhold til krisens udvikling. 

5.2.1.2 Før starten på den finansielle krise 
Før starten på den finansielle krise er der derimod ikke nogen af vores likviditetsmål, som er 

signifikante, bortset for omsætningshastigheden og median trade size, som kun er signifikante for de 

konverterbare obligationer. De insignifikante værdier indikerer, at likviditet ikke var noget, der blev 

prissat før den finansielle krise. Dette stemmer godt overens med vores forventning om, at mange 

investorer ikke var opmærkesomme på at opnå en likviditetsrabat før krisens opståen.  

5.2.1.3 Efter starten på den finansielle krise 
Regressionerne for perioden under og efter krisen giver ikke et lige så entydigt billede af styrken for 

vores enkelte likviditetsmål, som vi opnåede i regressionen for hele perioden. Vi havde i denne 

sammenhæng forventet nogle stærkere resultater. 

De fire Amihud og Roll mål er for de konverterbare obligationer signifikante på et niveau mellem 0,1 

% og 5,0 %, men omsætningshastigheden og median trade size ikke er signifikante. For de 

inkonverterbare obligationer er det for vores fire Amihud og Roll mål kun Amihud risiko og Roll, som 

er signifikante med p-værdier mindre end henholdsvis 0,1 % og 5,0 %. Turnover rate og median trade 

size er dog også stærkt signifikante, men som beskrevet tidligere, stoler vi ikke helt på disse 

likviditetsmål.  

5.2.1.4 På tværs af perioderne 
For alle fire illikviditetsmål (Amihud, Amihud risiko, Roll og Roll risiko) er betakoefficienterne for hele 

perioden betydeligt større end for både pre- og post perioderne. Vores umiddelbare forventning var, 

at hældningen for hele perioden ville ligge i nærheden af gennemsnittet af hældningerne for pre- og 

post perioderne. En mulig forklaring på de høje betakoefficienter for hele perioden kan være, at der 

her indgår betydeligt flere observationer, hvilket er med til at styrke de opnåede resultater. 
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5.2.2 SWAP kurven 

5.2.2.1 Hele perioden 
Vores marginale regressioner i forhold til SWAP kurven giver for de inkonverterbare obligationer et 

langt mere kaotisk billede, end det var tilfældet for resultaterne ovenfor, hvor OAS var i forhold til 

statskurven. Der er for regressionerne på de inkonverterbare obligationer over hele perioden kun to 

signifikante likviditetsvariable, og disse er omsætningshastigheden og Amihud risiko.  

For de konverterbare obligationer får vi dog nogle rigtig gode resultater, hvor alle fire illikviditetsmål 

(Amihud, Amihud risiko, Roll og Roll risiko) er stærkt signifikante og med korrekte fortegn. 

Omsætningshastigheden og median trade size for de konverterbare obligationer er også signifikante, 

men fortegnet er dog omvendt i forhold til, hvad man må forvente. Fortolkningen af de resultater vi 

får for omsætningshastighed og median trade size er, at jo større omsætningshastigheden er, jo 

lavere er likviditeten. Dette giver ikke intuitiv mening, og resultatet er dermed med til at 

understrege, at turnover rate og median trade size er mindre gode som proxy for likviditeten. 

Spørgsmålet er dog, om det er vores sortering, som er skyld i dette, eller om der er andre 

underliggende årsager til de dårlige resultater. 

5.2.2.2 Før starten på den finansielle krise 
Af resultatet for regressionerne for de inkonverterbare obligationer i perioden før krisen fremgår det, 

at alle likviditetsmål, undtagen omsætningshastigheden, er signifikante. Alle koefficienterne er dog 

negative, hvilket vil sige, at når illikviditeten er stigende, så øges det negative spread. Hvis man 

sammenligner udviklingen for OAS på baggrund af swaprenten i figur 11 med udviklingen for de 

enkelte likviditetsmål, som er gennemgået ovenfor, virker det korrekt at hældningen bliver negativ. 

Dette skyldes, at OAS for inkoverterbare obligationer på baggrund af swaprenten indtil oktober 2008 

generelt er faldende. Derimod er værdien for likviditetsmålene stigende inden dette, hvorved 

graferne er modsatrettede.  

Der kan være flere årsager til denne udvikling. En forklaring kan være, at illikviditeten på swapkurven 

stiger mere end for inkonverterbare obligationer, hvorved spreadet øges på trods af, at illikviditeten 

for sående lån også øges. Den modsatrettede effekt kan ligeledes ligge i, at kreditrisikoen på 

swaprenten øges mere, end det er tilfældet for inkonverterbare obligationer, hvormed spreadet 

ligeledes øges. 

Vi kan på nuværende ikke udtale os om, hvad der ligger til grund for de negative betakoefficienter for 

likviditetsmålene, da vi endnu ikke har set, hvor stor en del af det samlede spread, der kan tilskrives 

illikviditet. Vi vil derved vende tilbage til denne diskussion i afsnittet om måling af likviditetspræmie 

nedenfor. 
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5.2.2.3 Efter starten på den finansielle krise 
Under krisen får vi igen meget få signifikante resultater for de inkonverterbare obligationer og det er 

igen kun Amihud risiko og omsætningshastigheden samt median trade size, som er signifikante. For 

de konverterbare obligationer under krisen er Amihud, Amihud risiko, Roll og turnover rate 

signifikante. 

5.2.3 Opsamling 
Som vi har diskuteret i det ovenstående, så mener vi at Amihud og Roll målene er de bedste proxyer 

for illikviditet, da det generelt er disse illikviditetsmål, som har været signifikante, og som logisk set 

har haft de korrekte fortegn. Omsætningshastigheden og median trade size kan være stærkt påvirket 

af vores valg i forhold til definitionen af institutionelle handler mv., men også støj pga. forkerte 

registreringer ved overgangen til de nye MiFID regler. 
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MARGINAL REGRESSIONS: REGRESSIONSRESULTATER FOR INKONVERTERBARE OBLIGATIONER Tabel  

 
      Inkonverterbare       

 
  OAS stat   

 
  OAS swap   

  
Pooled 
N = 926 

Pre 
N = 421 

Post 
N = 505   

Pooled 
N = 926 

Pre 
N = 421 

Post 
N = 505 

Amihud median 263,642.1495 -85,825.0000 77,796.6577 
 

18,909.4423 -110,360.0000 28,756.0000 
std.afv 111009.973 65,189.0000 127,838.1952 

 
82,477.2614 61,721.0000 110,190.0000 

t 2.3749 -1.3166 0.6086 
 

0.2293 -1.7881 0.2610 
  *         .   

Amihud standard afvigelse 332,206.6595 -29,100.0000 161,721.2673 
 

105,400.0000 -85,014.0000 146,550.0000 
std.afv 63,691.3010 36,117.0000 57,300.5779 

 
43,460.0000 36,264.0000 44,713.0000 

t 5.2159 -0.8057 2.8223 
 

2.4252 -2.3443 3.2776 
  ***   **   * * ** 
Roll median 170.3803 -23.2515 39.7265 

 
-1.4622 -41.8443 21.0068 

std.afv 22.0957 17.4346 21.5960 
 

13.6696 16.7952 15.9453 
t 7.7110 -1.3336 1.8395 

 
-0.1070 -2.4914 1.3174 

  ***   .     *   
Roll Standard Afvigelse 284.0536 -33.3661 54.9062 

 
1.8001 -81.2288 58.1665 

std.afv 52.3909 30.2278 46.3391 
 

36.5571 34.7977 40.0577 
t 5.4218 -1.1038 1.1849 

 
0.0492 -2.3350 1.4521 

  ***         *   
Turnover Rate 6.7395 -3.9627 11.2078 

 
9.7877 -0.9682 19.7550 

std.afv 7.3938 4.6845 6.3607 
 

3.3075 4.2811 4.7910 
t 0.9115 -0.8459 1.7621 

 
2.9592 -0.2261 4.1234 

      .   **   *** 
Median Trade Size -0.0436 -0.0071 -0.0827 

 
-0.0071 -0.0827 0.0831 

std.afv 0.0397 0.0193 0.0228 
 

0.0193 0.0228 0.0175 
t -1.0967 -0.3697 -3.6306 

 
-0.3697 -3.6306 4.7391 

      ***     *** *** 
 

Kilde: Egen udarbejdelse 
Tabel 11: Marginal Regressions: Regressionsresultater for inkonverterbare obligationer 
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MARGINAL REGRESSIONS: REGRESSIONSRESULTATER FOR KONVERTERBARE OBLIGATIONER Tabel  

 
      Konverterbare       

 
  OAS stat   

 
  OAS swap   

  
Pooled 

N = 1022 
Pre 

N = 577 
Post 

N = 445   
Pooled 

N = 1022 
Pre 

N = 577 
Post 

N = 445 
Amihud median 174660 -22487 127240 

 
231120 -29518 175720 

std.afv 35806 18172 41150 
 

53764 15531 58572 
t 4.8779 -1.2374 3.0921 

 
4.2988 1.9005 3.0001 

  ***   **   *** . ** 
Amihud standard afvigelse 113330 3095.1 48317 

 
146260 -7434.4 85183 

std.afv 21776 10315 23343 
 

31446 9265.1 32426 
t 5.2042 0.3001 2.0699 

 
4.6511 -0.8024 2.627 

  ***   *   ***   ** 
Roll median 44.7482696 2.1142 17.4825512 

 
56.6082651 0.98628 22.5148134 

std.afv 5.0548548 3.7377 5.8171713 
 

7.2014343 3.2103 8.4992009 
t 8.8525 0.5656 3.0053 

 
7.8607 0.3072 2.6491 

  ***   **   ***   ** 
Roll Standard Afvigelse 77.4660779 -1.1352 25.601 

 
87.4414146 -0.090089 20.994083 

std.afv 11.5267237 11.939 13.122 
 

15.0086653 9.9538 17.5701043 
t 6.7206 -0.0951 1.951 

 
5.8261 -0.0091 1.1949 

  ***   .   ***     
Turnover Rate -17.6316348 -10.3823287 15.7285592 

 
-12.9619846 -7.8753531 21.9066442 

std.afv 4.6821216 2.2365665 10.1978021 
 

5.9736332 2.0541024 11.5545657 
t -3.7657 -4.6421 1.5423 

 
-2.1699 -3.834 1.8959 

  *** ***     * *** . 
Median Trade Size -0.0573952 0.048682 0.0151548 

 
-0.0988435 0.046555 0.0249158 

std.afv 0.0333682 0.017049 0.046239 
 

0.0421864 0.014977 0.0516527 
t -1.7201 2.8555 0.3277 

 
-2.343 3.1084 0.4824 

  . **     * **   
 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Tabel 12: Marginal regressions: Regressionsresultater for konverterbare obligationer  
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5.3 Resultater for PCA analyse 
I afsnit 3.5 (Principal Component Analysis) har vi beskrevet den teori, der ligger til grund for vores 

PCA analyse. Vi vil i dette afsnit fokusere på de konkrete resultater af PCA analysen. Indledende vil 

korrelationen mellem de seks likviditetsmål blive beskrevet, da det ikke mindst er dette, der ligger til 

grund for vores valg angående, hvilke likviditetsmål der indgår i PCA analysen. Vi vil dog ikke nøgternt 

gennemgå alle korrelationerne, men i stedet fokusere på de centrale aspekter. Efterfølgende vil 

resultaterne af vores PCA analyse blive fremstillet og fortolket.   

5.3.1 Korrelation mellem likviditetsmål 
Ser man på de to korrelationsmatricer nedenfor, er der flere interessante aspekter ved korrelationen 

mellem de seks likviditetsmål.  Som det fremgår af tabel 13, er korrelationen mellem turnover rate 

og median trade size for inkonverterbare obligationer på 0,587. Denne høje korrelation kan tilskrives 

de årlige udstedelser af inkonverterbare obligationer, som præger begge mål. Dette skal ikke mindst 

ses i sammenhæng med, at korrelationen mellem de to mål for konverterbare obligationer er 

betydeligt lavere (0,112). 

Korrelationen mellem turnover rate og de resterende fire likviditetsmål er negativ i stort set alle 

andre tilfælde. Kun mellem turnover rate og Amihud for konverterbare obligationer er der en positiv 

korrelation. Denne er dog ikke signifikant forskellig fra 0. Dette er også forventeligt, da de fire 

resterende mål kan beskrives som illikviditetsmål ved, at en stigning i likviditetsmålet indikerer et fald 

i likviditeten. Derimod vil man forvente, at en stigende turnover rate vil indikere højere likviditet. På 

samme måde har Median trade size en negativ korrelation med de fire resterende likviditetsmål, 

hvilket igen må forventes ved sammenligning af et likviditetsmål og et illikviditetsmål. Den negative 

korrelation er signifikant forskellig fra 0 (med et signifikansniveau på 5%) i alle tilfælde for 

inkonverterbare obligationer. Dette er dog ikke tilfældet for konverterbare obligationer, hvor 

korrelationen mellem median trade size og de to Roll mål ikke er signifikant forskellig fra 0.  

Der ses en høj korrelation mellem hhv. Roll og Roll risiko samt Amihud og Amihud risiko. Dette viser, 

at likviditet og likviditetsrisiko er højt korreleret. Dette er i overensstemmelse med resultaterne fra 

både Acharya og Pedersen (Amihud, Mendelson, & Pedersen, 2006) samt Dick-Nielsen, Feldhütter og 

Lando (Dick-Nielsen, Feldhütter, & Lando, 2010). Resultatet er dog forventeligt i forhold til, den måde 

likviditetsrisiko er defineret i dette projekt. Likviditetsrisiko er defineret som standard afvigelsen for 

en obligationsserie inden for en given måned. Hvis der inden for en bestemt måned opleves 

markante stigninger i likviditetsmålet, hvor stigningen ikke holdes over hele perioden, vil dette 

naturligt være med til at øge standardafvigelsen inden for den givne måned. Dette er dog ikke 
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ensbetydende med, at likviditetsrisiko ikke er relevant, da dette aspekt netop fortæller noget om 

usikkerheden omkring det fremtidige likviditetsniveau.      

For inkonverterbare obligationer ses der ligeledes en generelt høj korrelation mellem hhv. Roll og 

Roll risiko og Amihud og Amihud risiko. Dette er ikke i samme grad tilfældet for konverterbare 

obligationer. Korrelationerne er dog i alle tilfælde positive og signifikant forskellige fra 0.  

Vi ser altså en positiv korrelation mellem de fire illikviditetsmål, både for inkonverterbare 

obligationer og for konverterbare obligationer. Samtidig er der generelt en negativ korrelation 

mellem de fire illikviditetsmål og de to likviditetsmål. Disse resultater er yderst tilfredsstillende, da de 

lever op til vores teoretiske forventninger.  
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KORRELATIONSMATRICE FOR LIKVIDITETSMÅL (INKONVERTERBARE) Tabel  

 

Pearson Correlation Coefficients, N = 926 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

  Turnoverrate Median trade size Roll Roll Risk Amihud Amihud Risk 

Turnoverrate 1      

       

Median trade size 0.58677 1     

<.0001       

Roll -0.03767 -0.14386 1    

0.2522 <.0001      

Roll Risk -0.05885 -0.08895 0.67079 1   

0.0734 0.0068 <.0001     

Amihud -0.11089 -0.25814 0.39697 0.21744 1  

0.0007 <.0001 <.0001 <.0001    

Amihud Risk -0.07624 -0.20449 0.46409 0.39944 0.541 1 

0.0203 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001   
 

 
 

(FORTSAT)  KORRELATIONSMATRICE FOR LIKVIDITETSMÅL (KONVERTERBARE) Tabel  

 

Pearson Correlation Coefficients, N = 1022 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

  Turnoverrate Median trade size Roll Roll Risk Amihud Amihud Risk 

Turnoverrate 1           

            

Median trade size 0.11228 1         

0.0003           

Roll -0.26742 -0.00898 1       

<.0001 0.7742         

Roll Risk -0.28603 -0.01303 0.70439 1     

<.0001 0.6774 <.0001       

Amihud 0.00663 -0.33215 0.14403 0.07129 1   

0.8323 <.0001 <.0001 0.0227     

Amihud Risk -0.12944 -0.14709 0.26202 0.16823 0.46005 1 

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001   
 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Tabel 13: Korrelationsmatricer for likviditetsmål  
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5.3.2 PCA analyse   
Som baggrund for vores PCA analyse har vi valgt kun at medtage de fire illikviditetsmål (Roll, Roll 

risiko, Amihud og Amihud risiko). Dette gøres både på baggrund af resultaterne ovenfor, men 

ligeledes med baggrund i resultaterne præsenteret 5.1.1 (Tidsmæssig udvikling for likviditetsmål). 

Her fremgår det tydeligt af graferne, at de fire illikviditetsmål bedre fanger den likviditetsudvikling på 

det danske realkreditobligationsmarked som vi i dette projekt ønsker at beskrive. PCA resultaterne, 

hvor alle likviditetsmål er inkluderet er dog vist i bilag 2.  

Tabel 14 og tabel 16 viser egenvektorerne for hhv. inkonverterbare obligationer og konverterbare 

obligationer. Egenvektorerne er beregnet på baggrund af hele perioden. Dette skyldes, at vi ønsker 

samme vægtning af likviditetsmålene for hele perioden for at skabe større sammenligningsgrundlag 

analyseperioderne imellem. Det er her vurderet, at det giver det mest retvisende billede at benytte 

egenvektorerne, der dækker hele perioden. 

Som beskrevet i 3.5 (Principal Component Analysis) kan den andel af den samlede varians, som den 

enkelte PC beskriver for et givent datasæt, beskrives ved: 

𝑟1 =
𝜆1

𝜆1 + 𝜆2 + ⋯+ 𝜆𝑝
 

Som det fremgår af tabel 15 og tabel 17 nedenfor forklarer PC1 for konverterbare obligationer og for 

inkonverterbare obligationer hhv. 48% og 59% af den samlede varians for vores likviditetsmål. Dette 

resultat synes ganske tilfredsstillende.  

I tabel 14 og tabel 16 ses egenvektorerne for konverterbare obligationer og for inkonverterbare 

obligationer. På baggrund af egenvektorerne skaber vi, som beskrevet i 3.6 (Model til estimering af 

likviditetspræmie), en vægtning, som danner grundlag for det samlede likviditetsmål. Som det 

fremgår af tabellerne, er det de procentuelle, vægtninger vi benytter.  

PC1 synes at være en relativt ligelig vægtning af de fire inkluderede illikviditetsmål. Da formålet med 

vores PCA var at skabe ét samlet likviditetsmål, er det også PC1, der udgør det samlede likviditetsmål 

i vores analyse. 

Figurerne nedenfor viser udviklingen PC1 til 4.  Udviklingen for PC1 er i god overensstemmelse med, 

hvad der ses for de fire illikviditetsmål. Samtidig er PC1 den eneste PC der kan gives en klar 

fortolkning af.  Baggrunden for, at illikviditetsmålet er negativt i perioden før den finansielle krise er, 

at middelværdien er trukket fra observationen for at normalisere. Dette er dog ikke et problem i 

regressionsmæssig sammenhæng. 
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Den første principale komponent forklarer ca. 48 % af den samlede variation.  Den anden principale 

komponent forklarer 31 % af den samlede variation, mens de sidste to komponenter forklarer 

henholdsvis 13 % og 7 %. 

For at kunne tolke på de principale komponenter er det vigtigt at huske på, at illikviditetsmålene 

repræsenterer markedsbredte (Roll) og markedsdybde (Amihud), som vi har beskrevet i afsnit 4.1 

Valg af likviditetsmål. 

Den første principale komponent er et næsten ligevægtet gennemsnit af 4 likviditetsmål, for både de 

konverterbare og inkonverterbare obligationer. Dette betyder, at hvis den første komponent ændrer 

sig, mens de resterende komponenter er de samme, så vil de enkelte likviditetsmål blive påvirket på 

nogenlunde samme måde. Komponenten er dermed udtryk for en fælles illikviditetstrend, som er 

generel. Denne trend er som vist i Figur 23 mest udpræget for de konverterbare obligationer, mens 

at de inkonverterbare er relativt upåvirket helt frem til september/november 2008. Niveauet for de 

konverterbare og inkonverterbare obligationer ligger umiddelbart på samme niveau undtagen under 

højdepunktet på krisen. Volatiliteten for den første komponent er dog højest for de konverterbare. 

Den anden principale komponent er lidt mere særpræget i og med Roll og Roll Risiko vægtes 

negativt, mens at Amihud og Amihud Risiko vægtes positivt, med en lille overvægt, som gør at 

Amihud får den største indflydelse. På grafen over udviklingen af den anden principale komponent 

kan der ikke ses nogle tydlige trends i hele serien, bortset fra september måned, hvor begge linjer 

falder kraftigt. Derudover er volatiliteten for de inkonverterbare lidt større, men ligger ellers på 

niveau med de konverterbare. Det er ikke nemt at give en klar tolkning af, hvad denne komponent er 

udtryk for. Set i lyset af grafen og vægtene tolker vi komponenten som et markedsbredt specifikt 

risikoelement, der korrigeres for den generelle likviditetsrisiko og som har positiv indflydelse på 

likviditeten. Læseren bør dog være opmærksom på ikke at ligge for meget vægt på denne tolkning, 

da den udelukkende er baseret på vægtene og udsvinget, der sker under krisen, som ikke er mere 

end en måneds observationer. 

Den tredje og den fjerde principale komponent er ikke helt konsekvente i størrelsen på vægtene, og 

om de vægtes positivt eller negativt. Den tredje komponent baserer størstedelen af sine udsving på 

baggrund af Amihud målene, mens den fjerde komponent hovedsageligt er baseret på Roll. Hvis man 

observere Figur 25, som viser udviklingen af den tredje principale komponent, ses der heller ikke en 

tydelig sammenhæng, som kan tolkes på. Grafen for de konverterbare er hovedsageligt udtryk, for en 

lille positiv vægtning af Roll Risiko samt en stor vægtning af Amihud, som modsvares af Amihud 

Risiko. For de konverterbare er det derimod Roll, som har en positiv vægt, mens det også her er 

Amihud og Amihud Risiko, som dominerer med deres henholdsvis positive og negative vægtning. Det 
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er ikke klart på baggrund af hverken grafen og vægtene for både de konverterbare og 

inkonverterbare, hvad denne komponent udtrykker. Den fjerde principale komponent kan for de 

konverterbare ses at have store udsving under krisen, men for de inkonverterbare er der dog ikke 

samme udsving. Den fjerde principale komponent er domineret af en negtativ vægtning af Amihud 

og en næsten tilsvarende positiv vægtning af Amihud Risiko. 
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EGENVEKTORER OG RELATIVE VÆGTE (KONVERTERBARE) Tabel  

 
Egenvektorer 

 
PC1 PC1 w PC2 PC2 w PC3 PC3 w PC4 PC4 w 

Roll 0.6020 31% -0.3458 -94% 0.0310 32% -0.7190 -919% 

Roll risko 0.5609 29% -0.4461 -121% 0.1089 111% 0.6889 881% 

Amihud 0.3543 18% 0.6401 173% 0.6815 693% 0.0183 23% 

Amihud risiko 0.4443 23% 0.5212 141% -0.7230 -735% 0.0901 115% 
 

Kilde: Egen udarbejdelse 
Tabel 14: Egenvektorer og relative vægte (konverterbare) 

EGENVÆRDIER (KONVERTERBARE) Tabel  

 
Egenværdier for korrelationsmatrice 

 
Egenværdi Andel Kum. Andel 

1 1.9344 0.4836 0.4836 
2 1.2471 0.3118 0.7954 

3 0.5298 0.1325 0.9278 

4 0.2887 0.0722 1.0000 
 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Tabel 15: Egenværdier (konverterbare) 

EGENVEKTORER OG RELATIVE VÆGTE (INKONVERTERBARE) Tabel  

 
Egenvektorer 

 
PC1 PC1 w PC2 PC2 w PC3 PC3 w PC4 PC4 w 

Roll 0.5483 27% -0.3355 -370% 0.3320 757% -0.6903 -614% 
Roll risko 0.4928 25% -0.5810 -640% -0.0600 -137% 0.6450 573% 
Amihud 0.4432 22% 0.6496 716% 0.5417 1236% 0.2969 264% 

Amihud risiko 0.5099 26% 0.3576 394% -0.7699 -1756% -0.1390 -124% 
 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Tabel 16: Egenværdier og relative vægte (inkonverterbare) 

EGENVÆRDIER (INKONVERTERBARE) Tabel  

 
Egenværdier for korrelationsmatrice 

 
Egenværdi Andel Kum. andel 

1 2.3553 0.5888 0.5888 
2 0.8984 0.2246 0.8134 
3 0.4503 0.1126 0.9260 

4 0.2960 0.0740 1.0000 
 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Tabel 17: Egenværdier (inkonverterbare) 
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PRINCIPAL COMPONENT 1 FOR KONVERTERBARE OBLIGATIONER OG INKONVERTERBARE 
OBLIGATIONER Figur  

 
Figur 25: Principal Component 1 for konverterbare obligationer og inkonverterbare obligationer 
Kilde: Egen udarbejdelse 
 

PRINCIPAL COMPONENT 2 FOR KONVERTERBARE OBLIGATIONER OG INKONVERTERBARE 
OBLIGATIONER Figur  

 
Figur 26: Principal Component 2 for konverterbare obligationer og inkonverterbare obligationer 
Kilde: Egen udarbejdelse 
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PRINCIPAL COMPONENT 3 FOR KONVERTERBARE OBLIGATIONER OG INKONVERTERBARE 
OBLIGATIONER Figur  

 
Figur 27: Principal Component 3 for konverterbare obligationer og inkonverterbare obligationer 
Kilde: Egen udarbejdelse 

 

PRINCIPAL COMPONENT 4 FOR KONVERTERBARE OBLIGATIONER OG INKONVERTERBARE 
OBLIGATIONER Figur  

 
Figur 28: Principal Component 4 for konverterbare obligationer og inkonverterbare obligationer 
Kilde: Egen udarbejdelse 
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5.4 Analyse af regressionerne 
I dette afsnit analyseres resultaterne, for hvorvidt forudsætningerne for OLS holder. I det 

efterfølgende afsnit vil vi gennemgå vores regressions resultater for de inkonverterbare obligationer 

og de konverterbare obligationer, med fokus på hele perioden, før krisen og under krisen. Analysen 

vil også være opdelt i forhold, til om OAS er estimeret på baggrund af statskurven og SWAP kurven. 

For at undgå gentagelser af forhold, der går igen i flere af regressionerne, vil vi henvise til første 

gennemgang, hvor kommentarerne vil være ens. Vi henviser til bilag 3 og 4, hvor samtlige resultater 

fremgår. Der henvises til tabel 22 og 23 for en opsummering af resultaterne. 

Vi har fundet det nødvendigt at foretage et robusthedstjek på vores regressionsresultater. Dette 

skyldes, at der er stor variation, i hvilke af likviditetsmålene der er signifikante. Vi vil derved 

undersøge, om disse varierende resultater kan skyldes måden, vi har opstillet vores model på. Fx kan 

det være problematisk, at flere af de benyttede variable er korrelerede. Derved vil vi forsøge at 

fjerne variable fra regressionsmodellen for at se, hvordan dette påvirker resultaterne. Dette vil blive 

gjort i slutningen af dette afsnit. 

5.4.1 Diagnosticering af regressionerne 
Som beskrevet i afsnittet om økonometri har vi udført nogle test af, om forudsætningerne bag OLS er 

overholdt. Det fremgår af vores resultater af disse test i tabel 18 og 19, at ingen af regressionerne 

overholder forudsætningen om normalitet, homoskedastisitet og ingen autokorrelation. Dette 

fremgår også af de nedenstående normalitetskurver, hvor det specielt for de konverterbare 

obligationer er tydeligt, at de standardiserede residualer ikke følger vores forventede 45 graders linje 

og er samtidig en smule buet og ”S” formet. En bue på et Q-Q plot kan tyde på, at fordelingen er 

skæv og en ”S” form kan tyde på at den empiriske fordeling har tykkere haller. 

Både de inkonverterbare obligationer og de konverterbare obligationer får en relativ høj 𝜒2 værdi i 

Jarque Bera testen, hvilket betyder, at residualerne ikke er normalfordelte. For annuiteteslånene 

fremgår det tydeligst for den visuelle test, da  𝜒2 er højest for disse. Den visuelle test af 

homoskedastisitet tyder også på homoskedastisitet, men de to plots viser også, at den ikke er ens for 

de konverterbare obligationer og de inkonverterbare obligationer. Som det ses for de konverterbare 

obligationer, er der en klar nedadgående trend i den korte ende af kurven, mens der i den lange ende 

er en stigende tendens. Den faldende tendens ind mod midten og den stigende tendens fra midten 

kan dog også skyldes færre observationer i den helt korte og lange ende. Der er dog ingen tvivl om, 

at der ses en form for ”clustering” af residualerne i den korte ende af X-aksen, som også ses for de 

inkonverterbare obligationer. For de inkonverterbare obligationer varierer trend linjen ikke lige så 

tydeligt, men bevæger sig mere i en form for bølge om nul. Vi vil dog ikke gøre så meget ud af de 
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visuelle tests, når vores statistiske tests er så klare ud over at bemærke, at vi måske kunne få nogle 

residualer, som opførte sig bedre, hvis vi antog, at de var en form for AR eller MA proces. Som vi 

beskrev i økonometri-afsnittet, gør ingen andre lignende undersøgelser noget ved problemstillingen, 

så dette vil vi heller ikke. Derimod mener vi, at det vil være bedst ikke at ignorere 

heteroskedastisiteten og autokorrelationen. Vores valg af Newey-West standardfejl er dermed 

korrekt set i lyset af, hvor entydige vores tests er. 

  

 

  

Homoskedastisitet: annuiteter 
(statskurven) 

 

Normalitet: annuiteter (statskurven) 

 

Homoskedastisitet: Inkonverterbare 
(statskurven) 

 

Normalitet: Inkonverterbare 
(statskurven) 
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DIAGNOSTICERING (INKONVERTERBARE) Tabel  

 
      Inkonverterbare       

 
  OAS stat   

 
  OAS swap   

  Pooled Pre Post   Pooled Pre Post 

Normalitet 
       Jarque Bera Test 
          H0: Skævhed = 0, Kurtose = 3 
          X-squared 47.3332 1461.22 98.4213 

 
666.1501 549.2519 298.7467 

   Frihedsgrader 2 2 2 
 

2 2 2 
   p-værdi 5.27E-11 2.20E-16 2.20E-16 

 
2.20E-16 2.20E-16 2.20E-16 

   Konklusion FALSK FALSK FALSK 
 

FALSK FALSK FALSK 

        Anderson-Darling Normality Test 
          H0: Residual er normalfordelt 
          A-squared 6.5904 12.8627 2.2035 

 
4.6613 8.2055 2.4969 

   p-værdi 3.63E-16 2.20E-16 1.35E-05 
 

1.48E-11 2.20E-16 2.58E-06 
   Konklusion FALSK FALSK FALSK 

 
FALSK FALSK FALSK 

        Heteroskedastisitet 
       Breusch-Pagan Test 
          H0: Homoskedastisitet 
          BP 183.8931 160.9433 163.8919 

 
437.3204 176.2937 282.7883 

   Frihedsgrader 9 8 8 
 

8 8 8 
   p-værdi 2.20E-16 2.20E-16 2.20E-16 

 
2.20E-16 2.20E-16 2.20E-16 

   Konklusion FALSK FALSK FALSK 
 

FALSK FALSK FALSK 

        Autocorrelation 
       Durbin-Watson Test 
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   H0: No autocorrelation 
          DW 0.9909 1.7186 1.5121 

 
1.5578 1.7494 1.5383 

   p-værdi 2.20E-16 0.001247 9.75E-09 
 

4.28E-12 0.00339 5.16E-08 
   Konklusion FALSK FALSK FALSK 

 
FALSK FALSK FALSK 

        Breusch-Godfrey 
          H0: Ingen Serie Korrelation 
          LM test 247.8613 8.4237 30.6771 

 
45.7909 6.5173 27.1583 

   Frihedsgrader 1 1 1 
 

1 1 1 
   p-værdi 2.20E-16 0.003704 3.05E-08 

 
1.32E-11 0.01068 1.88E-07 

   Konklusion FALSK FALSK FALSK 
 

FALSK FALSK FALSK 
                

 

Kilde: Egen udarbejdelse 
Tabel 18: Diagnosticering (inkonverterbare) 
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DIAGNOSTICERING (KONVERTERBARE) Tabel  

 
      Konverterbare       

 
  OAS stat   

 
  OAS swap   

  Pooled Pre Post   Pooled Pre Post 

Normalitet 
       Jarque Bera Test 
          H0: Skævhed = 0, Kurtose = 3 
          X-squared 273.7803 172.5484 96.8956 

 
92.6599 559.3884 0.594 

   Frihedsgrader 2 2 2 
 

2 2 2 
   p-værdi 2.20E-16 2.20E-16 2.20E-16 

 
2.20E-16 2.20E-16 0.743 

   Konklusion FALSK FALSK FALSK 
 

FALSK FALSK FALSK 

        Anderson-Darling Normality Test 
          H0: Residual er normalfordelt 
          A-squared 8.7084 1.9695 1.9542 

 
7.6826 3.6618 0.9725 

   p-værdi 2.20E-16 5.06E-05 5.49E-05 
 

2.20E-16 3.80E-09 0.01426 
   Konklusion FALSK FALSK FALSK 

 
FALSK FALSK FALSK 

        Heteroskedastisitet 
       Breusch-Pagan Test 
          H0: Homoskedastisitet 
          BP 154.8863 294.6171 78.0592 

 
224.7064 448.294 67.4466 

   Frihedsgrader 9 9 9 
 

9 9 9 
   p-værdi 2.20E-16 2.20E-16 3.92E-13 

 
2.20E-16 2.20E-16 4.81E-11 

   Konklusion FALSK FALSK FALSK 
 

FALSK FALSK FALSK 

        Autocorrelation 
       Durbin-Watson Test 
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   H0: No autocorrelation 
          DW 0.9765 1.5511 0.9285 

 
0.744 1.7122 0.6162 

   p-værdi 2.20E-16 1.88E-08 2.20E-16 
 

2.20E-16 0.000183 2.20E-16 
   Konklusion FALSK FALSK FALSK 

 
FALSK FALSK FALSK 

        Breusch-Godfrey 
          H0: Ingen Serie Korrelation 
          LM test 305.242 29.6271 132.7797 

 
462.1644 12.2587 238.7845 

   Frihedsgrader 1 1 1 
 

1 1 1 
   p-værdi 2.20E-16 5.24E-08 2.20E-16 

 
2.20E-16 0.000463 2.20E-16 

   Konklusion FALSK FALSK FALSK 
 

FALSK FALSK FALSK 
                

 

Kilde: Egen udarbejdelse 
Tabel 19: Diagnosticering (konverterbare) 
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5.4.2 Statskurven 
Vi vil starte med at analysere resultaterne for vores 

regressioner, hvor OAS er estimeret på baggrund af 

statskurven. Først vil resultaterne for de konverterbare 

obligationer blive analyseret, og derefter vil vi analysere 

resultaterne for de inkonverterbare obligationer. 

5.4.2.1 Konverterbare obligationer 
Hvis vi ser overordnet på vores resultater, er disse relativt 

gode, da vores uafhængige variable generelt er 

signifikante, vores model opnår høje 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅2 samt lave standardfejl for fejlledende.  

Vores første likviditetskomponent er stærkt signifikant for hele perioden og under krisen, og vores 

resterende uafhængige variable er også generelt signifikante. At likviditetskomponenten ikke er 

signifikant for perioden før krisen, ligger inden for vores 

forventninger, da der generelt ikke var et særligt stort 

fokus på likviditet før krisens start. Selvom Dick-Nielsen, 

Feldhütter og Lando (2010) i deres artikel finder, at deres 

likviditetskomponent 1 er statistisk signifikant både før 

og under krisen, mener vi, at det kan forventes, at vores 

resultat er insignifikant for perioden før krisen. Dette 

skyldes, at vores opgave udelukkende har fokus på de 

største benchmark bonds, som må forventes at være 

blandt de mest handlede obligationer på markedet. At de 

resterende likviditetskomponenter ikke er signifikante, var også ventet, da det er vores principale 

komponent 1, der fanger langt størstedelen af variationen af den samlede illikviditet. Det kan undre, 

at værdien af illikviditetsvariablen er større for hele perioden end for perioden med krisen. Det er 

svært at give en entydig forklaring på dette, men som vi også skriver ovenfor, kan en årsag være, at 

der er betydeligt flere observationer for hele perioden, hvilket forbedrer resultaterne. 

Ud over illikviditetskomponenterne er alle vores uafhængige variable stærkt signifikante, bortset fra 

den 10 årige SWAP rente i perioden før krisen og obligationsalderen i perioden med krisen. Alderen 

er samtidig meget tæt på at være nul og er ikke konsekvent mht. til beregning af fortegnet. Den 10 

årige SWAP rente er heller ikke helt konsekvent mht. beregning af fortegnet, men for både alderen 

og den 10 årige SWAP rente er det kun for perioden før krisen at disse variable ikke er signifikant 

forskellige fra nul. For alle tre perioder er vores model overordnet set stærkt signifikant, da F 

statistikken ikke kommer under 106, hvilket er rigeligt til at p-værdierne er lig med nul og hypotesen, 
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om at modellens parametre overordnet set er nul, 

kan dermed afvises. Vores 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅2 er også meget høj, med værdier for vores 3 regressioner i 

intervallet mellem 0,6481 og 0,7033 og har dermed også lave standardfejl for fejlledet på mellem 

5,6310 og 14,7700 basispoint. 

Skæringspunktet for alle tre regressioner er alle signifikante, dog med negativt fortegn i hele 

perioden og før krisen, mens fortegnet i perioden med krisen er positivt. Et negativt fortegn er i vores 

tilfælde svært at fortolke, da skæringspunktet bør være positivt, fordi vores model ikke kan forventes 

at fange al kreditrisikoen og illikviditeten. Skæringspunktet bør derfor i teorien indeholde et element 

af kreditrisiko og illikviditet som gør, at skæringspunktet er positivt. At vi for hele perioden og før 

krisen ikke får positive skæringspunkter, kan også være fordi, at vi for de konverterbare obligationer 

har at gøre med lån, som i forhold til de inkonverterbare obligationer har meget lange løbetider, og 

at det derfor er svært at estimere et korrekt skæringspunkt for regressionsmodellen. Som det 

fremgår af de to plots af Time To Maturity for de konverterbare obligationer og de inkonverterbare 

obligationer, er det tydeligt at Time To Maturity er langt højere for de konverterbare obligationer 

end de inkonverterbare obligationer. Den lange Time to Maturity for konverterbare obligationer gør 

skæringspunktet mere upræcist og kan derved være årsag til vores negative skæringspunkter for hele 

perioden og før krisen. 

5.4.2.2 Inkonverterbare obligationer 
For de inkonverterbare obligationer er vores resultater ret lig resultaterne for de konverterbare 

obligationer. Vores uafhængige variable er generelt statistisk signifikante og vores 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅2 er 

ikke lige så høje som for de konverterbare obligationer, men stadig ret gode. 

Vores første likviditetskomponent er stærkt signifikant for regressionerne for hele perioden og under 

krisen. Vores uafhængige variable er generelt også signifikante, dog med samme problemstilling 

vedrørende den 10 årige SWAP rente, som vi så for de konverterbare obligationer, hvor variablen 

ikke var statistisk signifikant forskellig fra nul. Da vi ikke har alder som en uafhængig variabel for de 
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inkonverterbare obligationer, kan vi af naturlige årsager ikke vurdere denne i forhold til de 

konverterbare obligationer. Problemstillingen med insignifikante variable er for regressionen før 

krisen også et problem for hældningen af SWAP kurven. Det som er interessant for de 

inkonverterbare obligationer er, at det kun er modificeret varighed og den nominelle rente, som er 

statistisk signifikante, men samtidig er det regressionen med den laveste standardfejl for perioden. 

Perioden før krisen kan derfor ses som en periode, hvor investorerne vurderede risikoen for de 

inkonverterbare obligationer ud fra relativt få parametre i forhold til perioden under krisen og hele 

perioden, da samtlige de uafhængige variable er signifikante. 

For perioden før krisen estimeres et negativt skæringspunkt. Vi kan ikke helt forklare dette med 

andet end, at vores model måske er fejlspecificeret. 

OAS KORRELATION MED UAFHÆNGIGE VARIABLE Tabel  

Konverterbare: Uafhængige variables korrelation med stat OAS 

 
Hele perioden Før krisen Under krisen 

PC1 0.37611704 -0.06311262 -0.01873042 
PC2 -0.01192992 -0.03944645 -0.04303689 
PC2 -0.03386594 -0.07714254 0.01744402 
PC4 -0.05085807 0.0353603 -0.03518183 
Varighed -0.15164678 -0.13599888 -0.17517147 
Kupon 0.52599328 0.69027531 0.46506171 
10ySWAP 0.20661178 0.37634337 0.13571128 
Slope -0.46690396 -0.32043347 -0.52243992 
Alder 0.06563484 0.16235434 -0.34698443 

    Inkonverterbare: Uafhængige variables korrelation med stat OAS 

 Hele perioden Før krisen Under krisen 
PC1 0.23456582 -0.028177486 0.12988587 
PC2 -0.10252029 -0.031485162 -0.04547948 
PC2 -0.04588042 0.021816385 -0.01672741 
PC4 -0.02757951 0.046398378 -0.05560403 
Varighed 0.17304166 0.320434621 0.23259009 
Kupon 0.24021233 0.262987526 0.19036155 
10ySWAP -0.05857097 0.071256967 -0.21529851 
Slope -0.04779463 0.071256967 -0.05694068 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 
Tabel 20: OAS (stat) korrelation med uafhængige variable 
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5.4.3 SWAP kurven 
Vi vil ligesom med de konverterbare obligationer 

analysere resultaterne for vores regressioner. Denne gang 

vil OAS dog være estimeret i forhold til SWAP kurven. 

Først vil resultaterne for de konverterbare obligationer 

blive analyseret, og derefter vil vi analysere resultaterne 

for de inkonverterbare obligationer. 

 

5.4.3.1 Konverterbare obligationer 
Resultaterne for vores regression i forhold til SWAP kurven er meget lig resultaterne, som vi fik, da 

OAS blev estimeret i forhold til statskurven og har også de samme problemstillinger. De mest 

markante forskelle er en lidt lavere 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅2 for hele perioden og for perioden med krisen, hvor 

disse også har en højere standardfejl. I perioden før krisen får vi dog de bedste resultater af alle 

regressionerne med en 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅2 på 0,7879 og en lav standardfejl for fejledet på 5,052 

basispoint. Derudover er der for denne periode ikke problemer med fortegnet og signifikansniveauet 

for den uafhængige variabel med den 10 årige SWAP rente. Derimod estimerer vi nu et signifikant, 

men inkonsistent fortegn for hældningen på SWAP kurven. 

5.4.3.2 Inkonverterbare obligationer 
I forhold til de gode resultater vi har beskrevet indtil nu, er resultaterne for de inkonverterbare 

obligationer mere kompliceret. Vores illikviditets komponent 1, som i de andre regressioner har givet 

relativt gode estimater, er disse regressioner kun signifikant i perioden før krisen, men med negativt 

fortegn. Årsagen til det negative fortegn kan skyldes, at SWAP kurven, som OAS bliver estimeret på 

baggrund af, bliver påvirket mere af illikviditeten end de inkonverterbare obligationer. Dette resultat 

er interessant, da det kan indikere, at de inkonverterbare obligationer er mere likvide end 

swaprenten før krisen, altså at selvom illikviditeten på inkonverterbare obligationer stiger i perioden, 

stiger illikviditeten på swaprenten mere, hvilket får OAS til at blive yderligere negativt. Dog kan det 

også være udvikling i kreditrisikoen, der er større for swaprenten, end det er tilfældet for 

inkonverterbare obligationer, der derved får OAS til at blive yderligere negativt samtidig med, at 

illikviditeten på inkonverterbare obligationer er stigende. For perioden under krisen er 

illikviditetskomponenten signifikant med en p-værdi på 0,057 og har samtidig positivt fortegn. Dette 

kan så indikere, at inkonverterbare obligationer er mindre likvide efter krisen, end det var tilfældet 

for swaprenten. Likviditetskomponenten for hele perioden er dog insignifikant. 
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Skæringspunktet for alle tre regressioner er alle insignifikante, altså ikke forskellige fra 0, hvilket var 

forventet. Den nominelle rente samt niveaet for den ti årige SWAP rente er signifikante for alle tre 

perioder. Den modificerede varighed er signifikant for hele perioden, samt i perioden under krisen. 

Hældningen på SWAP kurven er derimod ikke signifikant for hele perioden og perioden under krisen. 

For alle tre regressioner er de uafhængige variable samlet set signifikante med en F-statistik, der 

resulterer i p-værdier, som er meget tæt på nul. 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅2 er for alle tre regressioner højere end i 

forhold til regressionerne, hvor OAS er målt i forhold til statskurven, med værdier på henholdsvis 

0,2647, 0,3197 og 0,4117 for henholdsvis hele perioden, perioden før krisen og perioden efter krisen. 

Fejlledets standardfejl er også lavere. 

5.4.4 Robusthedstjek 

For at undersøge robustheden af vores model har vi ud over vores marginal regression også udført 

nogle regressioner, hvor vi tager nogle af de uafhængige variable ud af modellen, for at teste om 

regressionsresultaterne er robuste overfor ændringer i modellen. Regressionerne er foretaget før, 

under og efter krisen. Vi vil kun gengive resultaterne på overordnet vis, og vi henviser derfor til bilag 

7, hvor alle resultaterne kan ses. 

5.4.4.1 Inkonverterbare obligationer 
For de inkonverterbare obligationer i forhold til stats spreadet for hele perioden ses det, at specielt 

modificeret varighed er følsom over for ændringer i specifikationen af vores model og også 

hældningen på SWAP kurven er følsom for ændringer i de uafhængige variable. Vores 

illikviditetsvariabel, kupon renten og den 10 årige SWAP rente er generelt ret robust over for 

ændringer i specifikationen. Hvis vi ser på perioden før krisen, er kuponrenten og modificieret 

varighed de eneste uafhængige variable, som er signifikante, uanset hvorledes vi specificerer 

modellen. Også vores illikividtetsvariabel er insignifikant i perioden før krisen. I perioden under krisen 

er næsten samtlige uafhængige variable signifikante, uanset hvorledes vi definerer modellen. 

Likviditetsvariablen og hældningen på SWAP kurven er de eneste variable, som har en enkelt 

regression uden signifikans. Disse resultater er ret interessante, da de indikerer et skift fra, at 

investorer før krisen hovedsageligt havde et smalt fokus på obligationsspecifikke mål som varighed 

og skattemæssige effekter af kuponrenten, mens der for perioden under krisen blev udvidet til at 

have langt større fokus på det generelle økonomiske miljø og likviditet. 

  

Af resultaterne på baggrund af swapkurven ser man lidt det omvendte resultat i forhold til stats 

spreaded, da de uafhængige variable i vores model er mest robust i perioden før krisen, mens det for 

perioden under krisen er meget svært at vurdere de uafhængige variable. Modificeret varighed er 
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den eneste variabel som ikke er signifikant i de fleste regressioner, mens likviditetsvariablen, 

kuponrenten, SWAP kurvens hældning og den 10 årige SWAP rente alle er signifikante. 

5.4.4.2 Konverterbare obligationer 
For de konverterbare obligationer i forhold til stats spreaded ser vi lidt samme resultat som for de 

inkonverterbare obligationer, hvor at modificeret varighed og kuponrenten er signifikante 

uafhængige variable, uanset hvorledes modellen defineres. Derfor vil vi ikke beskrive disse i dybden. 

Dog kan det nævnes, at den 10 årige swap rente også er signifikant i de fleste regressioner før krisen, 

hvilket nok har noget at gøre med de konverterbare obligationers varighed, som gør, at et længere 

økonomisk perspektiv er nødvendigt ved investeringer i disse serier. Samtidig er vores 

illikviditetsvariabel heller ikke helt robust for hvorledes modellen specificeres i perioden under 

krisen. 

OAS KORRELATION MED UAFHÆNGIGE VARIABLE Tabel  

Konverterbare: Uafhængige variables korrelation med SWAP OAS 

 
Hele perioden Før krisen Under krisen 

PC1 0.344078696 -0.3327038 0.2862076 
PC2 -0.009284446 -0.056012088 0.15368854 
PC2 -0.023805304 0.021997455 0.00730452 
PC4 -0.067764657 0.00187796 -0.06491972 
Varighed -0.210593726 -0.640680819 -0.02303572 
Kupon 0.484417978 0.797485348 0.35298231 
10ySWAP -0.008802283 -0.357050752 0.08270672 
Slope -0.287085488 0.401283712 -0.45555653 
Alder 0.129504081 0.130145202 -0.2719207 

    Inkonverterbare: Uafhængige variables korrelation med SWAP OAS 

 
Hele perioden Før krisen Under krisen 

PC1 0.13140381 -0.264128933 0.26378627 
PC2 0.04618417 -0.046285549 0.05774967 
PC2 -0.05129743 -0.008214245 -0.06272026 
PC4 -0.05729111 -0.019127292 -0.07807944 
Varighed 0.32471997 -0.086148639 0.51008446 
Kupon 0.19723652 0.259108455 0.22173351 
10ySWAP -0.33639423 -0.476824367 -0.31377715 
Slope 0.27660289 0.486466211 0.25176173 

 

Kilde: Egen udarbejdelse 
Tabel 21: OAS (swap) korrelation med uafhængige variable 
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REGRESSIONSRESULTATER FOR MODEL (INKONVERTERBARE) Tabel  

 
      

Inkonverterbar
e       

 
  

OAS 
stat   

 
  

OAS 
swap   

  Pooled Pre Post   Pooled Pre Post 
Skæringspunkt 76.95 -25.44 189.63 

 
15.49 -0.26 -6.52 

t 2.93 -2.45 7.13 
 

1.08 -0.03 -0.24 
  **  * ***         

PC 1 14.87 -2.17 4.46 
 

1.04 -4.24 3.13 
t 7.19 -1.42 2.21 

 
0.76 -2.77 1.91 

  ***   *     ** . 
PC 2 -0.30 0.01 0.02 

 
0.09 0.05 0.00 

t -2.55 0.14 0.14 
 

1.02 0.59 -0.05 
  *               
PC 3 0.02 -0.04 -0.10 

 
-0.13 -0.01 -0.14 

t 0.27 -0.86 -1.42 
 

-2.37 -0.10 -2.13 
          *   * 
PC 4 -1.03 0.02 -0.38 

 
-0.05 0.02 -0.11 

t -4.33 0.17 -1.42 
 

-0.32 0.12 -0.51 
  ***             
Nominel rente 12.17 4.77 8.88 

 
6.08 2.79 11.31 

t 7.85 4.53 4.20 
 

5.82 2.49 6.96 
  *** *** ***   *** * *** 
Modificeret 
varighed 2.41 5.13 7.59 

 
8.29 0.45 15.00 

t 1.99 5.88 4.32 
 

8.64 0.51 12.09 
  *   *** ***   ***   *** 
SWAP-hældning -7.28 0.38 -15.52 

 
1.25 9.44 0.10 

t -2.17 0.88 -6.10 
 

0.68 4.09 0.04 
  *   ***     ***   
10-årig SWAP rente -19.88 2.54 -40.19 

 
-15.87 -7.43 -17.88 

t -3.35 1.16 -6.59 
 

-4.97 -3.72 -3.03 
  ***   ***   *** *** ** 

        N 926 421 505 
 

926 421 505 
Multible R-squared 0.24 0.21 0.27 

 
0.26 0.32 0.41 

Adjusted R-squared 0.23 0.20 0.26 
 

0.26 0.31 0.40 

        F-statistik 36.19 13.89 22.79 
 

41.27 24.21 43.39 

   Frihedsgrader 
8 og 
917 

8 og 
412 

8 og 
496 

 

8 og 
917 8 og 412 

8 og 
496 

   p-værdi 0.00 0.00 0.00 
 

0.00 0.00 0.00 

        Residualerne 
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   Standard fejl 34.37 13.40 32.83 
 

24.14 13.66 26.92 
   Frihedsgrader 917.00 412.00 496.00 

 
917.00 412.00 496.00 

   Min -133.68 -70.46 -165.55 
 

-175.44 -63.98 -167.41 
   1Q -22.67 -4.97 -18.49 

 
-13.03 -5.06 -15.93 

   Median -4.22 1.02 -0.08 
 

0.59 0.63 -0.52 
   3Q 20.09 7.57 19.30 

 
12.89 7.99 14.16 

   Max 125.20 45.07 86.31 
 

84.75 34.81 103.94 
                

 

Kilde: Egen udarbejdelse 
Tabel 22: Regressionsresultater for model (inkonverterbare) 
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REGRESSIONSRESULTATER FOR MODEL (INKONVERTERBARE) Tabel  

 
      

Konverterba
re       

 
  OAS stat   

 
  OAS swap   

  Pooled Pre Post   Pooled Pre Post 
Skæringspunkt -15.50 -30.38 64.09 

 
-15.67 -35.21 6.20 

t -1.77 -5.02 3.23 
 

-1.35 -6.26 0.20 
  . *** **     *** ** 

PC 1 8.25 0.12 3.57 
 

10.20 -0.17 4.59 
t 10.03 0.17 3.49 

 
8.61 -0.28 3.20 

  ***   ***   ***   ** 
PC 2 -0.13 -0.06 0.12 

 
-0.06 -0.12 0.33 

t -0.84 -0.53 0.71 
 

-0.28 -1.17 1.37 
                
PC 3 -0.01 -0.04 0.10 

 
-0.02 -0.02 0.05 

t -0.17 -1.19 1.34 
 

-0.19 -0.67 0.56 
                
PC 4 -0.15 -0.05 -0.09 

 
-0.28 -0.03 -0.18 

t -1.99 -0.92 -0.99 
 

-2.94 -0.57 -1.62 
  *       **     
Nominel rente 26.18 15.56 22.24 

 
30.98 16.80 33.99 

t 15.39 20.21 7.97 
 

14.44 23.49 9.91 
  *** *** ***   *** *** *** 
Modificeret varighed 3.24 0.74 3.69 

 
4.82 0.61 10.08 

t 5.94 2.88 3.16 
 

6.62 2.67 7.30 
  *** ** **   *** ** *** 
SWAP-hældning -15.69 -6.32 -19.17 

 
-16.51 3.03 -18.27 

t -10.98 -4.79 -15.15 
 

-7.78 2.64 -7.83 
  *** *** ***   *** ** *** 
10-årig SWAP rente -16.65 1.16 -27.22 

 
-30.64 -6.75 -40.68 

t -6.19 0.99 -7.79 
 

-8.03 -7.28 -8.00 
  ***   ***   *** *** *** 
Alder (år) 0.01 0.00 0.00 

 
0.01 0.00 0.00 

t 5.55 -3.19 0.25 
 

6.45 -2.13 0.97 
  *** **     *** *   

        N 1022 577 445 
 

1022 577 445 
Multible R-squared 0.65 0.70 0.69 

 
0.57 0.79 0.61 

Adjusted R-squared 0.65 0.70 0.68 
 

0.57 0.79 0.60 

        F-statistik 210.00 149.30 106.80 
 

149.70 238.80 74.82 

   Frihedsgrader 9.00 9 og 567 9 og 435 
 

9 og 
1012 9 og 567 9 og 435 

   p-værdi 0.00 0.00 0.00 
 

0.00 0.00 0.00 
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Residualerne 
          Standard fejl 14.13 5.63 14.77 

 
18.26 5.05 18.82 

   Frihedsgrader 1,012.0 567.00 435.00 
 

1,012.0 567.00 435.00 
   Min -65.26 -26.36 -35.80 

 
-66.37 -26.82 -45.43 

   1Q -9.61 -3.17 -9.59 
 

-12.15 -2.65 -11.06 
   Median -2.43 0.16 -0.68 

 
-2.40 -0.26 0.77 

   3Q 8.15 3.72 7.77 
 

10.70 2.61 11.29 
   Max 76.14 29.03 68.63 

 
75.57 30.80 52.90 

                
 

Kilde: Egen udarbejdelse 
Tabel 23: Regressionsresultater for model (konverterbare) 
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5.5 Estimering af likviditetspræmie 
Vi vil i dette afsnit gennemgå og diskutere vores resultater vedrørende estimering af 

likviditetspræmien på danske realkreditobligationer. Afsnittet vil følge strukturen for 3.6 (Model til 

estimering af likviditetspræmie).  

Som beskrevet i afsnit 3.6 er vores samlede illikviditetsmål defineret som: 

𝜆𝑖𝑡 = �𝐿�𝑖𝑡
𝑗

4

𝑗=1

 

Hvor 𝐿�𝑖𝑡
𝑗  er det vægtede og normaliserede mål for hhv. Amihud, Amihud risiko, Roll og Roll risiko. 

Vægtene er angivet i afsnit 5.3. ovenfor. For at beregne betydningen af illikviditet på yield spreadet 

(OAS) for danske realkreditobligationer, foretager vi, som tidligere beskrevet, en regression for hhv. 

inkonverterbare obligationer og konverterbare obligationer og på baggrund af statskurven og 

swapkurven. Dette gøres både for hele perioden og perioden før og efter begyndelse på finanskrisen. 

Der foretages altså i alt 12 regressioner, hvor vi benytter følgende model: 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡𝑇 = 𝛼𝑇 + 𝛽𝑇𝜆𝑖𝑡 + 𝑑𝑖𝑣.𝑚å𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 

Resultaterne for disse regressioner fremgår af tabel 24 og tabel 25 nedenfor. Vi vil i det følgende 

gennemgå og analysere resultaterne for estimeringen af likviditetspræmien for danske 

realkreditobligationer. 

5.5.1 Overordnet udvikling i likviditetspræmie 
For at skabe en bedre forståelse for de resultater, der præsenteres i den nedenstående analyse, vil vi 

i dette afsnit give et overblik over udviklingen for fraktilbredden. Optimalt set skulle vi give et 

overblik over udviklingen for likviditetspræmien på månedsbasis. Dette skulle gøres ved, at estimere 

en betakoefficient per måned, hvilken derefter ganges med fraktilbredden defineret som 50 % 

kvartilen fratrukket 5 % kvartilen af værdierne for det samlede likviditetsmål. Grundet datamængden 

har det dog ikke muligt at foretage tilstrækkeligt præcise regressioner på månedsbasis. Resultaterne 

er dog vist i bilag 8, men vil ikke blive beskrevet yderligere.  

Vi har valgt i stedet at vise udviklingen for fraktilbredden, hvorved det udelukkende er fluktuationer i 

denne, der vises. Herved kan vi ikke på baggrund af disse enheder sige noget om, hvad 

likviditetspræmien er i basispoints, da dette afhænger af betakoefficienten. Udviklingen giver dog et 

indblik i, hvad det er for værdier, som betakoefficienten ganges med og derved udviklingen for den 

ene del af estimeringen af likviditetspræmien. 
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UDVIKLING I FRAKTILBREDDE Figur  

 

 

Figur 29: Udvikling i fraktilbredde 
Kilde: Egen udarbejdelse 

Som det fremgår af figur 27, topper fraktilbredden i slutningen af 2008 for både konverterbare og 

inkonverterbare realkreditobligationer. Dette stemmer overens med de resultater, som er 

præsenteret for PC1 ovenfor, hvilket indikerer, at forskellen mellem 50 % fraktilen og 5 % fraktilen 

øges samtidig med, at medianen også øges. Dvs., at illikviditeten for en realkreditobligation med 

gennemsnitlig likviditet stiger mere end illikviditeten for en realkreditobligation med høj likviditet, 

hvormed fraktilbredden øges.  

Som det fremgår af figur 23, som viser udviklingen for PC1, altså det generelle illikviditetsniveau, 

falder likviditeten markant (illikviditeten stiger) på markedet for danske realkreditobligationer i 

perioden under krisen. Sammenlignes dette med udviklingen i fraktilbredden set det, at forskellen 

mellem en realkreditobligation med et gennemsnitligt likviditetsniveau og en realkreditobligation 

med et højt likviditetsniveau øges i perioder med begrænset likviditet. Såfremt at antagelsen om, at 

5 % kvartilen har et likviditets-spread på omkring 0 til den risikofrie rente ( swap og stat), vil dette 

derved være med til at vise, at likviditetspræmien stiger markant under krisen. Dvs., at en del af den 

stigning, der observeres i OAS, kan forklares gennem variationen i vores samlede likviditetsmål. 

Dette afhænger dog af, hvorvidt antagelsen om likviditetsniveauet for 5 % kvartilen holder, og 

hvorvidt det er muligt at opnå signifikante hældningskoefficienter for vores samlede likviditetsmål. 

Dette vil blive gennemgået i den resterende del af analysen.  
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5.5.1 Beregning af likviditetspræmie i basispoints 
Som beskrevet i afsnit 3.6 defineres en likviditetskomponent i basispoints for hver obligationstype 

fordelt på periode (hele perioden, før- og efter begyndelsen på finanskrisen) og risikofri rente (renten 

på statsobligationer og swaprenten). Likviditetskomponenten defineres som 50 % kvartilen minus 5 

% kvartilen af distributionen for hver kategori. Herved defineres likviditetskomponenten som 

forskellen på en obligation med gennemsnitlig likviditet og en obligation med høj likviditet: 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 = 𝛽𝑇(𝜆50% − 𝜆5%) 

5.5.1.1 Modelovervejelser 
Vores umiddelbare tilgang ved beregning af likviditetskomponenten var, at betaværdien også skulle 

indgå som en variabel for at fange likviditetsfølsomhed på tværs af perioder. Dette mener vi vil være 

det teoretisk mest korrekte, og er også den tilgang som Dick-Nielsen, Feldhütter og Lando (2010) 

benytter i deres artikel. Vores forventning var inden beregningen, at betaværdien efter starten på 

den finansielle krise, altså for perioden under den finansielle krise, ville være betydeligt større end 

betaværdien før den finansielle krise, og at betaværdien for hele perioden derved ville ligge imellem 

disse to værdier.  Som det fremgår af tabel 24 og tabel 25, var den første antagelse korrekt – 

betaværdien efter begyndelsen på den finansielle krise er betydeligt større, end betaværdien før den 

finansielle krise. Den anden antagelse er dog ikke korrekt. Betaværdien for hele perioden er i tre ud 

af fire tilfælde større end for både perioden før- (forventeligt) og efter begyndelsen på den finansielle 

krise. Som beskrevet ovenfor kan dette skyldes, at datagrundlaget for hele perioden er betydeligt 

større end for de to opdelte perioder. Vi har derfor valgt at beregne likviditetskomponenten på to 

måder. Den første er som beskrevet at benytte betaværdierne, som de er. Den anden metode er at 

holde betaværdierne konstante på tværs af perioderne. Vi har i denne forbindelse valgt at benytte 

betaværdierne for hele perioden. Den anden tilgang giver den ønskede effekt for 

likviditetskomponenten målt i basispoint, hvor likviditetskomponenten for hele perioden er en 

mellemting mellem perioderne før- og efter den finansielle krise. Der er dog en risiko for, at 

likviditetskomponenten overestimeres. Dette gælder særligt for perioden før den finansielle krise. 

Den anden tilgang er ligeledes problematisk for den relative likviditetskomponent, da en del af den 

likviditetsfølsomhed, som vi ønsker at fange for perioderne før og efter begyndelsen på den 

finansielle krise, mistes ved at holde betaværdien konstant. Dette giver sig tydeligt udslag i vores 

resultater. Det denne tilgang egentlig ville vise, er udviklingen for fraktilbredden, som er vist ovenfor, 

blot med en konstant ganget på, så enheden bliver i basispoints. Vi har derfor valgt at foretage vores 

analyse på baggrund af den første tilgang med varierende betaværdier afhængigt af perioden. Dette 

gør det i højere grad muligt at sammenligne perioderne før og efter begyndelsen på den finansielle 

krise, men ligeledes svært at drage konklusioner på baggrund af resultaterne for hele perioden. Det 
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er dog især den første sammenligning, der er af interesse i dette projekt. Vi vil derved i analysen 

fokusere på forskellen mellem likviditetskomponenten før den finansielle krise og efter begyndelsen 

på den finansielle krise. Resultaterne ved brug af konstante betaværdier kan ses i bilag 9.       

5.5.1.2 Analyse af resultater for estimering af likviditetskomponent i basispoints 
Vi vil i denne analyse se på forskelle i likviditetspræmien målt i basispoints. Ved likviditetspræmier 

beregnet på baggrund af en betaværdi, der ikke er signifikant forskellig fra 0, må det konkluderes, at 

det for denne periode ikke er muligt at observere en likviditetspræmie. De insignifikante 

hældningskoefficienter fås især for perioden før den finansielle krise og er let negative. Negative 

værdier, der ikke er signifikant forskellige fra 0, giver derved resultater, der viser en negativ 

likviditetspræmie. Vi vælger at tolke disse som, at der ikke kan observeres en likviditetspræmie i den 

givne periode, og ikke at der er en negativ likviditetspræmie. Omvendt vil negative 

likviditetspræmier, opnået på baggrund af signifikante hældningskoefficienter, blive tolket som de er. 

Dette ses for inkonverterbare obligationer. 

5.5.1.2.1 Likviditetskomponent målt i basispoints før den finansielle krise 

5.5.1.2.1.1 Konverterbare realkreditobligationer 
Tabel 26 viser de beregnede likviditetskomponenter. For konverterbare obligationer før den 

finansielle krise ses det, at likviditetskomponenten beregnet på baggrund af statskurven er meget 

tæt på 0, dog en smule negativ. Den betaværdi, der er ganget på likviditetskomponenten, er ligeledes 

negativ, hvor fraktilbredden (𝜆50% − 𝜆5%) per definition er positiv. Den insignifikante betaværdi gør 

dog, at det må konkluderes, at der før den finansielle krise ikke var en likviditetspræmie på 

konverterbare obligationer sammenlignet med statsobligationer. Det samme er tilfældet ved brug af 

swapkurven som risikofri rente. Her er betaværdien ligeledes insignifikant. At der ikke er nogen 

likviditetspræmie for konverterbare obligationer inden den finansielle krise stemmer godt overens 

med vores umiddelbare forventninger. Markedet var på dette tidspunkt yderst likvidt, hvilket også 

fremgår af bl.a. Amihud- og Roll målene i afsnit 5.1.1 (Tidsmæssig udvikling for likviditetsmål). Vi kan 

altså ikke påvise, at investorer før den finansielle krise forlanger en højere rente på konverterbare 

realkreditobligationer af likviditetsmæssige årsager. Konklusionen er altså, at konverterbare 

obligationer før den finansielle krise var så likvide, at investorer ikke forlangte en likviditetspræmie 

for at investere i disse. Resultatet må gælde uafhængigt af antagelsen om, at 5 % kvartilen har et 

likviditets-spread tæt på 0 i forhold til den risikofrie rente, da det ikke er muligt at forklare forskelle i 

OAS spreadet via variation i vores samlede likviditetsmål. Det skal dog understreges, at vores 

likviditetsmål er en proxi for den reelle likviditetseffekt. Herved er der sandsynligvis en del af 

likviditeten, som vi ikke har været i stand til at fange gennem vores likviditetsmål.   
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5.5.1.2.1.2 Inkonverterbare realkreditobligationer 
For inkonverterbare obligationer er resultatet for likviditetspræmien målt i forhold til statskurven 

før den finansielle krise det samme som for konverterbare obligationer. Igen er betaværdien 

insignifikant og negativ. Det må altså igen konkluderes, at det ikke er muligt at observere en 

signifikant likviditetspræmie for inkonverterbare realkreditobligationer før den finansielle krise.  

Den estimerede betaværdi for inkonverterbare obligationer, beregnet på baggrund af OAS mellem 

inkonverterbare obligationer og swapkurven før den finansielle krise, er ligeledes negativ, men i 

dette tilfælde er den negative værdi signifikant forskelligt fra 0 (med et signifikansniveau på 1%). Det 

er altså muligt at måle en negativ likviditetspræmie i forhold til swapkurven for inkonverterbare 

realkreditobligationer før den finansielle krise. Dvs., at når OAS falder (bliver yderligere negativt), 

stiger vores samlede illikviditetsmål. Dette stemmer godt overens med sammenligning af graferne i 

afsnit 3.1 figur 11 og afsnit 5.3 figur 24, hvor det ses, at OAS mellem inkonverterbare obligationer og 

swaprenten falder i perioden før den finansielle krise, hvorimod PC1 for inkonverterbare obligationer 

er stigende i perioden. Som det også bliver diskuteret ovenfor, er der to umiddelbare forklaringer på 

dette.  

Enten er swaprenten mindre likvid end inkonverterbare realkreditobligationer, hvilket gør, at på 

trods af, at illikviditeten på inkonverterbare obligationer stiger, så stiger illikviditeten på swaprenten 

mere, hvormed OAS øges (bliver yderligere negativt).  

Den anden forklaring er, at kreditrisikoen på swaprenten øges i forhold til kreditrisikoen på 

inkonverterbare realkreditobligationer. 

Hvis man sammenligner OAS for konverterbare obligationer med OAS for inkonverterbare 

obligationer på baggrund af swaprenten, ses det, at omkring juni 2007 skilles de to grafer. Hvor OAS 

for konverterbare obligationer stiger, falder OAS for inkonverterbare obligationer. 

Illikviditetsniveauet for de to obligationstyper følges derimod stadig nogenlunde ad på dette 

tidspunkt. Dette kan indikere, at det er kreditrisikoen for swaprenten, der stiger mere end for 

inkonverterbare obligationer. Dette stemmer godt overens med diskussionen i afsnit 3.1 (Den 

risikofrie rente), hvor det også diskuteres, at forskellen i OAS kan skyldes kreditrisiko, således at 

kreditrisikoen på inkonverterbare realkreditobligationer er mindre end for swaprenten, hvorimod 

kreditrisikoen på konverterbare obligationer er større end for swaprenten, og at der er en tendens 

til, at denne forskel øges under kriser, da ’flight-to-quality’ effekten vil være større for 

inkonverterbare obligationer.   

At OAS udviklingen for konverterbare og inkonverterbare obligationer skiller i midten af 2007 

grundet øget kreditrisiko stemmer godt overens med, at det allerede er i foråret 2007, at den 
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finansielle krise begynder at udvikle sig. Fx indgiver New Century Financial, der er specialiseret i 

subprime-lån, konkursbegæring (chapter 11) den 2. april 2007. Det kan forestilles, at swapmarkedet 

bliver påvirket tidligere, end det er tilfældet for markedet for danske realkreditobligationer, hvilket 

gør, at man i perioden op til det, vi definerer som begyndelsen på den finansielle krise (januar 2008), 

allerede ser effekter af krisen, især på swapmarkedet. Her er det også relevant at se på den 

convinience yield, som diskuteres i 3.1.2.2 (Convinience Yield). At det er muligt at låne penge hos 

Danmarks Nationalbank med sikkerhed i realkreditobligationer med et relativt beskedent haircut, 

kan i krisetider synes endnu mere attraktivt, hvormed effekten af convinience yielden på 

realkreditobligationer kan være med til at forklare den nedadgående tendens for spreadet i perioden 

op til, at det danske realkreditmarked for alvor bliver ramt i 2008. 

5.5.1.2.1.3 Opsamling på resultater for likviditetspræmie før begyndelsen på den finansielle krise 
Opsamlende kan det altså konkluderes, at det før den finansielle krise ikke er muligt at estimere en 

likviditetspræmie på danske realkreditobligationer. Dette gælder både konverterbare og 

inkonverterbare realkreditobligationer. Dog måles der en negativ likviditetspræmie for 

inkonverterbare realkreditobligationer målt i forhold til swaprenten. Der er dog meget, der tyder på, 

at vi til dels fanger effekter af forskellen i kreditrisiko, hvor inkonverterbare realkreditobligationer 

bliver vurderet som mere sikkert end interbankmarkedet. Derimod synes konverterbare 

realkreditobligationer at blive vurderet som mindre sikre, hvor forskellen skal findes i varigheden på 

de to obligationstyper.  

5.5.1.2.2 Likviditetspræmien målt i basispoints efter begyndelsen på den finansielle krise 

5.5.1.2.2.1 Konverterbare realkreditobligationer 
For konverterbare obligationer, efter begyndelsen på den finansielle krise, ses en positiv 

likviditetspræmie beregnet på baggrund af en signifikant betaværdi. Dette gælder både ved brug af 

statskurven og swapkurven til beregning af OAS. Likviditetspræmien for konverterbare obligationer 

beregnet på baggrund af statskurven er 2,47 bp, hvor likviditetspræmien for konverterbare 

obligationer beregnet på baggrund af swapkurven er 3,15 bp. Man ville umiddelbart forvente, at 

likviditetspræmien vil være større, beregnet på baggrund af statskurven, da det er her, der ses det 

største yield spread, ikke mindst på baggrund af, at convinience yield forventeligt er større for 

statsobligationer end for realkreditobligationer. Derimod vil man forvente, at den convinience yield 

der på realkreditobligationer vil være med til at mindske likviditetspræmien, beregnet på baggrund 

af swapkurven. Dette fremgår dog ikke af vores resultater.  

Som det fremgår af figur 25 nedenfor, er betakoefficienten større ved OAS på baggrund af 

swaprenten som afhængig variabel end for OAS på baggrund af renten på statsobligationer som 
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afhængig variabel, hvorved variansen af vores samlede likviditetsmål tillægges mere vægt til 

forklaring af varians for OAS på baggrund af swaprenten. Dette kan indikere, at der er andre faktorer, 

herunder kreditrisiko, der har større betydning for OAS mellem konverterbare realkreditobligationer 

og statsobligationer, end det er tilfældet med OAS mellem konverterbare realkreditobligationer og 

swaprenten. Dette synes umiddelbart som en rimelig antagelse. Det må dog siges, at de estimerede 

likviditetspræmier ligger forholdsvist tæt på hinanden i absolutte tal, og at forskellen mellem de to 

værdier kan skyldes usikkerhed omkring estimeringen af betakoefficienten. 

Det er ved sammenligning af de to likviditetspræmier også vigtigt at tage stilling til, hvorvidt det er 

rimeligt at antage, at 5 % kvartilen har et likviditets-spread til hhv. renten på statsobligationer og 

swaprenten på omkring 0. Som det er diskuteret i afsnit 3.6, kan man forestille sig, at der er en 

generel likviditetspræmie i forhold til renten på statsobligationer på tværs af distributionen. Hvis 

dette er tilfældet, vil den estimerede likviditetspræmie på konverterbare realkreditobligationer i 

forhold til statsobligationer være undervurderet, da en generel likviditetspræmie på tværs af 

distributionen ikke vil fremgå af den estimerede likviditetspræmie. Som tidligere nævnt skyldes 

dette, at den generelle likviditetspræmie trækkes fra, når 5 % kvartilen fratrækkes.  

Omvendt har vi argumenteret for, at 5 % kvartilen for konverterbare realkreditobligationer kan være 

mere likvid end swaprenten, hvormed den estimerede likviditetspræmie vil blive for høj. 

Med baggrund i diskussionen omkring valg af risikofri rente i afsnit 3.1 vurderer vi umiddelbart, at 

den estimerede likviditetspræmie med baggrund i renten på statsobligationer er mest pålidelig.      

5.5.1.2.1.2 Inkonverterbare realkreditobligationer 
For inkonverterbare obligationer estimeres ligeledes en positiv likviditetspræmie, både på baggrund 

af stats- og swapkurven. Også her er begge betaværdier signifikante. Likviditetspræmien måles til 

3,06 bp og 2,32 bp på baggrund af hhv. stats- og swapkurven.  

Resultatet for likviditetspræmien målt på baggrund af swaprenten er interessant. Ser man på Figur 

11 (OAS på baggrund af swap-kurven) ses det, at spreadet er negativt i den overvejende del af 

perioden. Kun i december 2008 er spreadet positivt. Der er dog en stejl stigning i den sidste del af 

2008, hvor OAS spreadet derved bliver mindre negativt. Illikviditetsmålet for inkonverterbare 

obligationer er i samme periode stigende, hvilket indikerer, at en del af variationen i OAS på 

baggrund af swaprenten kan forklares via udviklingen for vores samlede illikviditetsmål for 

inkonverterbare realkreditobligationer. Der opnås altså korrekt en positiv betaværdi. 

Likviditetspræmien på 2,32 bp skal derved tolkes således, at det negative spread mindskes på 

baggrund af illikviditet på realkreditmarkedet. 
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Diskussionen omkring validiteten af antagelsen om, at 5 % kvartilen har et likviditets-spread til renten 

for OAS er i endnu højere grad relevant i forbindelse med inkonverterbare realkreditobligationer. Her 

mener vi, at det i højere grad er rimeligt at antage, at 5 % kvartilen af distributionen har et 

likviditetsniveau svarende til det for statsobligationer. Dette skyldes ikke mindst, at markedet for 

korte statsobligationer er meget begrænset, og man kan derved forstille sig, at likviditeten søger over 

i det korte realkreditmarked. Omvendt mener vi, at man kan argumentere for, at de mest likvide 

inkonverterbare realkreditobligationer er mere likvide end swaprenten, hvormed likviditetspræmien 

til swaprenten overestimeres.   

5.5.1.2.1.3 Opsamling på resultater for likviditetspræmie efter begyndelsen på den finansielle krise  
Af tabel 26 fremgår det, at likviditetskomponenten, beregnet på baggrund af statskurven, er større 

for inkonverterbare obligationer end for konverterbare obligationer, hvilket er et overraskende 

resultat. Ser man på Figur 10 (OAS på baggrund af statskurven) ville man umiddelbart tro, at 

likviditetskomponenten for konverterbare obligationer var større end for inkonverterbare 

obligationer, da vores samlede likviditetsmål reagerer kraftigere på den finansielle krise for 

konverterbare obligationer, end det er tilfældet for inkonverterbare obligationer. En del af 

forklaringen kan ligge i, at der ved den benyttet metode til estimering af likviditetspræmien er en 

risiko for, at en generel likviditetspræmie mellem realkreditobligationer og statsobligationer på tværs 

af distributionen fjernes, når 5 % kvartilen trækkes fra. Som diskuteret ovenfor, mener vi, at 

likviditetsniveauet for 5 % kvartilen for inkonverterbare realkreditobligationer kommer tættere på 

likviditetsniveauet for statsobligationer, end det er tilfældet for konverterbare realkreditobligationer. 

Herved kan der være en større underestimering af likviditetspræmien for konverterbare 

realkreditobligationer, hvilket kommer til udtryk ved sammenligning af de to estimater. Resultaterne 

ligger dog så tæt, at en række usikkerheder i estimeringen ligeledes kan have betydning, ikke mindst 

outliers og den generelle variation i de to datasæt.    

5.5.1.2.3 Samlet opsamling på resultater for likviditetspræmie målt i basispoints for hele 
perioden (delkonklusion) 
Det kan konstateres, at det før den finansielle krise ikke er muligt med baggrund i vores likviditetsmål 

at opnå signifikante resultater for likviditetspræmien. Dette gælder både for likviditetspræmien 

beregnet på baggrund af stats- og swapkurven. Der ses dog en signifikant negativ betaværdi for vores 

likviditetsmål, beregnet på baggrund af spreadet mellem renten på inkonverterbare obligationer og 

swaprenten. Dette kan dog tilskrives faktorer, som vi ikke har fanget i vores model, herunder 

convinience yield.  

Derimod er det for perioden under den finansielle krise muligt at estimere en likviditetspræmie. 

Herved er vi med til at vise, at likviditet får en større betydning under den finansielle krise for 
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investorer i danske realkreditobligationer. Den estimerede likviditetspræmie er dog relativt lav. Vores 

resultater er dog i fin overensstemmelse med de resultater opnået i Dick-Nielsen, Feldhütter og 

Landos (2010) paper. Her estimeres likviditetspræmien efter begyndelsen på den finansielle krise for 

AAA ratede amerikanske virksomhedsobligationer beregnet på baggrund af swapkurven, til at være 

mellem 2,5 bp og 7,9 bp alt afhængigt af tid til udløb, hvilket er i god overensstemmelse med vores 

resultater. Dick-Nielsen, Feldhütter og Lando estimerer derimod likviditetspræmien på ’speculative 

grade’ virksomhedsobligationer til at være mellem 123,6 bp og 242,7 bp. En del af forklaringen på, at 

likviditetspræmien for obligationer med en høj kreditrating er relativt lav, skal findes ved flight-to-

quality. At der alligevel er en likviditetspræmie på danske realkreditobligationer, skal ikke mindst ses 

som konsekvens af, at trods den kreditmæssige sikkerhed blev der solgt relativt store mængder 

realkreditobligationer under krisen, ikke mindst fra udenlandske investorer. Dette salgspres har 

været med til at sænke likviditeten på det danske marked. Dette skal ikke mindst ses som konsekvens 

af, at det danske realkreditmarked var et af de eneste markeder, hvor det omkring september-

oktober 2008 stadig var muligt at sælge realkreditobligationer.   

5.5.1.3 Beregning af likviditetspræmie i basispoints 
Som beskrevet i afsnit 3.3 (Modellen), definerer vi et obligationsspecifikt mål for 

likviditetskomponenten. Dette defineres som følgende: 

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 = 𝛽𝑇(𝜆𝑖𝑡 − 𝜆5%) 

Hvor 𝜆5% er 5% kvartilen, hvilken igen er defineret for hver af kategorierne. Herefter defineres den 

obligationsspecifikke likviditetskomponent i forhold til yield spreadet på den enkelte obligation på 

tidspunkt t. Den relative likviditetskomponent defineres altså som: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 =
𝛽𝑇(𝜆𝑖𝑡 − 𝜆5%)
𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑡𝑇

 

For hver kategori beregnes medianen af de relative obligationsspecifikke likviditetskomponenter. Det 

der måles her er, hvor følsomt markedet er over for illikviditet. Dette er til forskel fra vores beregning 

af den reelle effekt af illikviditet på en gennemsnitlig obligation, målt i basispoints.   

5.5.1.4 Analyse af resultater for estimering af likviditetskomponent som procentdel af det 
samlede spread 
Vi vil i dette afsnit analysere de resultater, vi har opnået ved estimering af likviditetskomponenten 

som procentdel af det samlede spread. Vores hypotese har i denne forbindelse været, at 

likviditetspræmien ikke blot vil stige i absolutte tal som konsekvens af finanskrisen, men at der 

ligeledes kan observeres en stigning i den andel af det samlede spread, som kan tilskrives likviditet. 

Dette bygger vi på, at netop likviditet fik så central en rolle for den finansielle krise, hvorimod 
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markederne inden den finansielle krise var meget likvide, og man derved må forestille sig, at 

investorer tilskrev likviditet en mindre betydning.   

5.5.1.4.1 Likviditetskomponent som procentdel af det samlede spread før den finansielle krise  
Som beskrevet ovenfor er betaværdierne for konverterbare obligationer ikke signifikante, hverken 

med OAS på baggrund af statskurven eller swapkurven som afhængig variabel. Vi vil derfor ikke 

analysere videre på disse resultater, men igen blot konkludere, at likviditetskomponenten før den 

finansielle krise var insignifikant, også som procentdel af det samlede spread.  

Det samme gælder for likviditetskomponenten som procentdel af spreadet mellem renten på 

inkonverterbare realkreditobligationer og renten statsobligationer. Vi fik dog en signifikant 

betaværdi for spreadet mellem renten på inkonverterbare realkreditobligationer og swaprenten. 

Som beskrevet ovenfor skal dette dog ses i forhold til andre faktorer, som vores model ikke 

umiddelbart har kunnet fange.       

5.5.1.4.2 Likviditetskomponent som procentdel af det samlede spread efter begyndelsen på den 
finansielle krise  
Resultaterne for likviditetskomponenten som procentdel af det samlede spread efter begyndelsen på 

den finansielle krise er ganske interessante. For konverterbare obligationer udgør 

likviditetskomponenten 3,69 % og 6,36 % af det samlede spread på baggrund af hhv. statskurven og 

swapkurven. Dette resultat er forventeligt set på baggrund af resultatet for likviditetskomponenten 

målt i basispoints. Spreadet på baggrund af swapkurven er mindre en spreadet på baggrund af 

statskurven, og derved udgør likviditetskomponenten beregnet med baggrund i swapkurven naturligt 

en større del. Som diskuteret ovenfor, kan der være flere forklaringer på dette, herunder at der kan 

være en generel likviditetspræmie på tværs af distributionen, som ikke fanges grundet den 

benyttede metode til estimering af likviditetspræmien. Ligeledes kan 5 % kvartilen være mere likvid 

en swaprenten, hvormed der er en negativ likviditetspræmie, og likviditetspræmien på 

realkreditobligationer med gennemsnitlig likviditet overestimeres.  

Uafhængigt af, hvorvidt man tager udgangspunkt i resultaterne på baggrund af statskurven eller 

swapkurven, ses det ved sammenligning af perioden før og efter begyndelsen på den finansielle 

krise, at likviditet går fra ikke at have en betydning til, at kunne forklare en del af det samlede spread. 

For inkonverterbare obligationer udgør likviditetskomponenten 4,89 % og -2,34 % af det samlede 

spread på baggrund af hhv. statskurven og swapkurven. Herved er andelen af spreadet på baggrund 

af statskurven nogenlunde det samme for inkonverterbare obligationer som for konverterbare 

obligationer. Som det blev diskuteret oven for var vores umiddelbare forventning, at andelen ville 
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være større for konverterbare obligationer med baggrund i den generelle udvikling for vores samlede 

likviditetsmål.  

At likviditetskomponentens andel af spreadet på baggrund af swapkurven er negativ, skal forklares 

ved, at spreadet også i denne periode er overvejende negativt. Kun omkring december 2008 bliver 

spreadet mellem renten på inkonverterbare obligationer og swaprenten positiv (se Figur 10: OAS på 

baggrund af swap-kurven). Herved er nævneren negativ, hvilket gør, at procentdelen også bliver 

negativ. Resultatet kan dog tolkes således, at likviditetskomponenten kan forklare 2,34 % af det 

negative spread. Likviditetskomponenten er dog med til at reducere spreadet.  

5.5.1.4.3 Opsamling på resultater for likviditetspræmie som procentdel af det samlede spread 
Som forventet udgør likviditetspræmien en større del af det samlede spread i perioden efter 

begyndelsen på den finansielle krise end før den finansielle krise. Før den finansielle krise er vi ikke i 

stand til at estimere en signifikant likviditetspræmie og kan derved heller ikke konkludere noget på 

baggrund af resultaterne omkring likviditetspræmiens andel af det samlede spread før den finansielle 

krise. Derimod er vi i stand til at måle en signifikant likviditetspræmie efter den finansielle krise. 

Resultaterne opnået i Dick-Nielsen, Feldhütter og Landos paper (2010) viser, at likviditetspræmiens 

andel af det samlede spread før den finansielle krise udgør 3 % for AAA ratede 

virksomhedsobligationer. Efter begyndelsen på den finansielle krise viser de, at likviditetspræmien 

udgør 7 % af det samlede spread. For disse resultater er spreadet beregnet på baggrund af 

swapkurven. Sammenlignes dette med de resultater vi opnår, er vi ikke i stand til at påvise en 

likviditetspræmie før den finansielle krise. Vores resultater for perioden efter den finansielle krise er 

dog i god overensstemmelse med Dick-Nielsen, Feldhütter og Landos resultater. For konverterbare 

udgør likviditetspræmien 3,69 % og 6,36 % på baggrund af hhv. statskurven og swapkurven. Ikke 

mindst vores resultater på baggrund af swapkurven er i god overensstemmelse. For inkonverterbare 

obligationer er det sværere at sammenligne den relative andel på baggrund af swapkurven, da vi her 

har et negativt spread. Dog får vi på baggrund af statskurven en andel på 4,89 %, hvilket ligeledes er i 

god overensstemmelse med Dick-Nilesen, Feldhütter og Landos resultater. 

Der kan altså trækkes klare paralleller mellem likviditetspræmien på danske realkreditobligationer og 

likviditetspræmien på AAA ratede virksomhedsobligationer. Dette passer godt overens med, hvad 

man vil forvente, da de realkreditobligationer, der indgår i vores datagrundlag, ligeledes har en AAA 

rating.   
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Vi har i det ovestående analyseret resultaterne af vores dataanalyse, og er nået frem til en række 

delkonklusioner. I det følgende vil projektets konklusioner bliver opsummeret for derved at besvare 

projektets problemformulering.              

REGRESSIONSRESULTATER (INKONVERTERBARE) Tabel  

 

Inkonverterbare 

 

  OAS stat   

 

  OAS swap   

  Pooled Pre Post   Pooled Pre Post 

Skæringspunkt 80.5911 -25.3633 190.7653 

 

13.8960 -0.6423 -7.4022 

T 2.9359 -2.4368 7.2281 

 

0.9562 -0.0648 -0.2778 

  **  * ***         

PC 1 14.8544 -2.0163 4.4417 

 

1.1588 -3.9825 3.3668 

t 7.2533 -1.4025 2.2905 

 

0.8172 -3.0383 2.1448 

  ***   *     ** * 

Nominel rente 12.2664 4.8006 9.0841 

 

6.2950 2.8252 11.6930 

t 7.7783 4.6720 4.2639 

 

5.8735 2.5598 6.9184 

  *** *** ***   *** * *** 

Modificeret varighed 2.5301 5.01234 7.69 

 

8.13937 0.39547 14.77346 

t 2.0615 5.9324 4.557 

 

8.6374 0.4418 12.8361 

  *   *** ***   ***   *** 

SWAP-hældning -7.3946 0.40534 -15.5995 

 

1.34822 9.54244 0.14801 

t -2.0908 0.1602 -6.1277 

 

0.7368 4.1252 0.0556 

  *   ***     ***   

10-årig SWAP rente -20.8692 2.55082 -40.6309 

 

-15.62148 -7.31942 -17.93207 

t -3.392 1.1564 -6.6779 

 

-4.8274 -3.6794 -3.0413 

  ***   ***   *** *** ** 

        Multible R-squared 0.2175 0.2113 0.2641 

 

0.2583 0.3192 0.4069 

Adjusted R-squared 0.2132 0.2018 0.2567 

 

0.2543 0.3110 0.4009 

        F-statistik 51.1300 22.2400 35.8100 

 

64.0900 38.9200 68.4600 

   Frihedsgrader 5 og 920 5 og 415 5 og 499 

 

5 og 920 5 og 415 5 og 499 

   p-værdi 2.20E-16 2.20E-16 2.20E-16 

 

2.20E-16 2.20E-16 2.20E-16 
 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Tabel 24: Regressionsresultater på baggrund af PC1 (inkonverterbare) 
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REGRESSIONSRESULTATER (KONVERTERBARE) Tabel  

 

Konverterbare 

 

  OAS stat   

 

  OAS swap   

  Pooled Pre Post   Pooled Pre Post 

Skæringspunkt -16.0255 -30.9250 64.1050 

 

-16.3641 -35.5190 6.3342 

t -1.8439 -5.2081 3.2184 

 

-1.4124 -6.4599 0.1990 

  . *** **     ***   

PC 1 8.1610 -0.0281 3.5466 

 

10.1010 -0.3454 4.5294 

t 10.0742 -0.0425 3.4487 

 

8.4805 -0.6188 3.1278 

  ***   ***   ***   ** 

Nominel rente 26.2330 15.5930 22.2810 

 

31.0985 16.8220 34.1912 

t 15.1328 20.5287 7.8831 

 

14.1462 23.6659 9.7822 

  *** *** ***   *** *** *** 

Modificeret varighed 3.2917 0.7722 3.7076 

 

4.9183 0.6274 10.1728 

t 5.9798 3.0316 3.1432 

 

6.6745 2.8053 7.2901 

  *** ** **   *** ** *** 

SWAP-hældning -15.7593 -6.3433 -19.2700 

 

-16.6126 2.9680 -18.4261 

t -10.9639 -4.8264 -15.0992 

 

-7.7432 2.5780 -7.8616 

  *** *** ***   *** * *** 

10-årig SWAP rente -16.6983 1.1886 -27.2950 

 

-30.7575 -6.7698 -40.9771 

t -6.2081 1.0195 -7.7814 

 

-7.9722 -7.2204 -7.9284 

  ***   ***   *** *** *** 

Alder (år) 0.0058 -0.0029 0.0003 

 

0.0087 -0.0020 0.0015 

t 5.7515 -3.2031 0.2437 

 

6.5183 -2.0976 0.7985 

  *** **     *** *   

        Multible R-squared 0.6490 0.7020 0.6865 

 

0.5663 0.7905 0.6026 

Adjusted R-squared 0.6470 0.6989 0.6822 

 

0.5638 0.7883 0.5972 

        F-statistik 312.9000 223.8000 159.9000 

 

149.7000 358.4000 110.7000 

   Frihedsgrader 6 og 1015 6 og 570 6 og 438 

 

6 og 1015 6 og 570 6 og 438 

   p-værdi 2.20E-16 2.20E-16 2.20E-16 

 

2.20E-16 2.20E-16 2.20E-16 
 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Tabel 25: Regressionsresultater på baggrund af PC1 (konverterbare) 
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LIKVIDITETSKOMPONENT I BASISPOINTS PÅ BAGGRUND AF VARIABEL BETAVÆRDI Tabel  

 

Konverterbare   Inkonverterbare 

 

OAS stat OAS swap   OAS stat OAS swap 

Likviditetskomponent (Pooled) 3.9628 4.9048   8.5926 0.6703 

Likviditetskomponent (Pre) -0.0107 -0.1318   -0.8825 -1.7430 

Likviditetskomponent (Post) 2.4655 3.1488   3.0610 2.3202 
 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Tabel 26: likviditetskomponent i basispoints på baggrund af variabel betaværdi 

RELATIV LIKVIDITETSKOMPONENT PÅ BAGGRUND AF VARIABEL BETAVÆRDI Tabel  

 

Konverterbare   Inkonverterbare 

 

OAS stat OAS swap   OAS stat OAS swap 

Relativ likviditetskomponent (Pooled) 8.14% 20.07%   21.03% -2.07% 

Relativ likviditetskomponent (Pre) -0.03% -0.97%   -5.25% 14.56% 

Relativ likviditetskomponent (Post) 3.69% 6.36%   4.89% -2.34% 
 

Kilde: Egen udarbejdelse 

Tabel 27: Relativ likviditetskomponent på baggrund af variabel betaværdi 
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6 Konklusion 
OAS for danske realkreditobligationer, på baggrund af hhv. renten på statsobligationer og 

swaprenten steg betydeligt som følge af den finansielle krise. Set i lyset af, at netop likviditet var så 

central en del af den finansielle krise, synes det rimeligt at antage, at en del af stigningen i OAS kan 

tilskrives et fald i likviditetsniveauet for danske realkreditobligationer. Det er netop dette forhold 

som dette projekt ser nærmere på, hvorved vi har valgt at arbejde ud fra følgende 

problemformulering: 

Er der en likviditetspræmie på danske benchmark realkreditobligationer?        

For at besvare dette spørgsmål har vi først set på, hvorvidt den finansielle krise har haft en påvirkning 

på likviditetsniveauet for danske realkreditobligationer. Dette gøres ved, at se på udviklingen for, de i 

projektet benyttede, likviditetsmål. Den tydeligste likviditetsudvikling fremgår af de fire 

illikvidtetsmål, hhv. Amihud, Amihud risiko, Roll og Roll risiko. Vi kan, ved at se på udviklingen for 

disse illikviditetsmål, konstatere, at den finansielle krise havde en klar likviditetspåvirkning på de 

danske realkreditobligationer. Især for konverterbare obligationer ses der markante udsving. Både 

Amihud målene og Roll målene viser markante udsving i oktober 2008, hvor salgspresset på danske 

realkreditobligationer var på sit højeste. Samtidig stiger likviditeten igen efter oktober 2008, hvilket 

kan ses som konsekvens af bankpakke 1 og især pensionspakken. At udviklingen for likviditetsmålene 

så præcist bekræfter krisens hændelsesforløb og konsekvenser af dette, er med til at bekræfte, at de 

valgte likviditetsmål er i stand til at fange udsving i likviditetsniveauet realkreditobligationsmarkedet. 

Dette er et særdeles godt og tilfredsstillende resultat, hvilket styrker resultaterne af den resterende 

analyse. 

At de danske realkreditobligationer bliver mere illikvide er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, 

at dette har en effekt på OAS. Derfor har vi ligeledes testet de enkelte likviditetsmål evne, til at 

forklare en del af variation i OAS. Vi har derved foretaget regressioner på baggrund af hvert 

likviditetsmål, hvor der ligeledes kontrolleres for kreditrisiko og andre relevante faktorer.  

Af regressionsresultaterne for OAS på baggrund af renten på statsobligationer fremgår det, at alle 

fire illikviditetsmål giver signifikante resultater for hele perioden. Dette gælder både for 

konverterbare og inkonverterbare realkreditobligationer. Dette er med til at bekræfte, at den 

konstaterede likviditetsudvikling har indvirkning på OAS. Meget bemærkelsesværdigt, er ingen af de 

fire illikviditetsmål signifikante for perioden før den finansielle krise. Herved kan vores illikviditetsmål 

altså ikke forklare variationen i OAS på baggrund af renten på statsobligationer før den finansielle 

krise. For konverterbare obligationer er alle illikviditetsmålene derimod signifikante for perioden 
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under og efter den finansielle krise. For inkonverterbare obligationer under og efter den finansielle 

krise er det dog kun to af de fire illikviditetsmål der er signifikante. At der opnås markant bedre 

resultater efter den finansielle krise, er dog med til at indikere, at likviditet har en langt større 

betydning for OAS efter begyndelsen på den finansielle krise. Samtidig er resultaterne med til at 

bekræfte, at de konverterbare obligationer likviditetsmæssigt er langt mere påvirket af den 

finansielle krise. 

Af regressionsresultaterne for OAS på baggrund af swaprenten er billedet for konverterbare 

obligationer det samme. Alle fire illikviditetsmål er signifikante for hele perioden og for perioden 

under og efter den finansielle krise34

Vi får via PCA skabt et samlet illikviditetsmål der fanger en stor andel af den samlede varians for 

vores illikviditetsmål (hhv. 48% og 59% for konverterbare og inkonverterbare obligationer). Dette 

viser, at selvom likviditet har mange forskellige aspekter kan en stor del af variansen i de forskellige 

likviditetsmål fanges ved en lineær kombination af disse. Regressionsresultaterne der opnås på 

baggrund af det samlede likviditetsmål bekræfter også de konklusioner der kunne drages på 

baggrund af resultaterne for hvert likviditetsmål. Det er det samlede likviditetsmål der danner 

grundlag for estimeringen af likviditetspræmien.  

. Resultaterne for inkonverterbare obligationer er kun i enkelte 

tilfælde signifikante. Dette er med til at understrege to pointer, 1) at det er sværere at forklare 

variationen i OAS via vores enkelte illikviditetsmål og 2) at swaprenten er problematisk at benytte 

som risikofri rente, især i forhold til inkonverterbare obligationer. Regressionerne er dog med til at 

bekræfte, at det er de fire illikviditetsmål der bør danne grundlag for den efterfølgende PCA analyse. 

Likviditetspræmien beregnes som fraktilbredden (50 % kvartilen minus 5 % kvartilen) gange 

betakoefficienten for det samlede likviditetsmål. Udviklingen for fraktilbredden på månedsbasis er 

yderst interessant. Det ses, at fraktilbredden i vid udstrækning følger udviklingen for 

likviditetsniveauet. Dette betyder, at samtidig med, at den medianen for illikviditeten stiger under 

den finansielle krise, stiger forskellen mellem obligationer med gennemsnitlig likviditet og 

obligationer med en høj likviditet. Sagt på en anden måde, så påvirkes mindre likvide 

realkreditobligationer mere likviditetsmæssigt af den finansielle krise, end de mest likvide 

realkreditobligationer. Dette ser vi som et ganske interessant resultat.  

På baggrund af vores resultater kan vi konkludere, at det før den finansielle ikke er muligt at opnå 

signifikante resultater for likviditetspræmien. Dette gælder både for likviditetspræmien beregnet på 

baggrund af stats- og swapkurven.  

                                                           
34 Dette er med en enkelt undtagelse da resultatet for Roll risiko for perioden efter begyndelsen på den finansielle krise ikke er signifikant. 
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Derimod er det for perioden under den finansielle krise muligt at estimere en likviditetspræmie. 

Herved er vi med til at vise, at likviditet får en større betydning under den finansielle krise for 

investorer i danske realkreditobligationer. Den estimerede likviditetspræmie er dog relativt lav. En 

del af forklaringen på, at likviditetspræmien for obligationer med en høj kreditrating er relativt lav 

skal findes ved flight-to-quality. At der alligevel er en likviditetspræmie på danske 

realkreditobligationer skal til dels ses om konsekvens af, at trods den kreditmæssige sikkerhed, blev 

der solgt relativt store mængder realkreditobligationer under krisen, ikke mindst fra udenlandske 

investorer. Dette salgspres har været med til at sænke likviditeten på det danske marked. Dette skal 

ikke mindst ses som konsekvens af, at det danske realkreditmarked var et af de eneste markeder, 

hvor det omkring september-oktober 2008 stadig var muligt at sælge realkreditobligationer.   

Vi har udover at estimere likviditetspræmien på danske realkreditobligationer målt i basispoints også 

estimeret, hvor stor en del af det samlede spread som likviditetspræmien udgør. Det der måles her 

er, hvor følsomt markedet er overfor likviditet relativt til andre faktorer. Vores hypotese har i denne 

forbindelse været, at likviditetspræmien ikke blot vil stige i absolutte tal som konsekvens af 

finanskrisen men, at der ligeledes kan observeres en stigning i den andel af det samlede spread som 

kan tilskrives likviditet. Denne hypotese viser sig også at være korrekt, idet det før den finansielle 

krise slet ikke er muligt at måle en likviditetspræmie. Selvom likviditetspræmien er lav i perioden 

efter begyndelsen på den finansielle krise udgør den dog ikke en ubetydelig del af OAS spreadet. For 

konverterbare obligationer udgør likviditetspræmien 3,69 % af OAS på baggrund af statskurven og 

for inkonverterbare obligationer udgør likviditetspræmien 4,89 % af OAS på baggrund af statskurven.   

Vi kan derved konkludere, at det er udelukkende er muligt at estimere en likviditetspræmie på 

danske benchmark realkreditobligationer for perioden efter begyndelsen på den finansielle krise. 

Dette indikerer, at det især er i forbindelse med finansielle kriser, at likviditet bliver prissat af 

investorer i danske bechmark realkreditobligationer. 

Likviditetspræmien er dog så lav, at det stadig må siges, at danske benchmark realkreditobligationer 

er yderst likvide. Især de inkonverterbare obligationer synes yderst likvide.  
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