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Summary 

The credit market grew as one of fastest markets during the last decade, but came to a 

complete stand still with the financial turmoil’s and credit crises during 2008. The crisis 

showed, that to price complex financial products, such as credit products, correctly, is essen-

tial for a markets ability to assess the imbedded risks of the these products.  

 

This paper seeks to explain the financial structure of the credit product Collateralized Debt 

Obligations, CDO’s, and to price these financial structures in an efficient way, that clarifies 

the theory of the models and the assumptions on which they are built.  

 

The paper begins by describing the underlying building blocks of the synthetic version of the 

CDO’s, which is the Credit Default Swaps, CDS’s. The theoretical price for the CDS’s is de-

rived from the Hull and White. The paper continues on to describe the elements needed to 

price a synthetic CDO, such as probability distributions, and credit curves, until all the 

needed elements are explained. 

 

Then by using the Gaussian copula- and the Student t copula models to calculate and price 

the correlation between defaults in the CDO reference portfolio, both theoretically and em-

pirically prices are derived. This show exactly how the models theory is implemented from 

theory into practice.  

The results are compared to empirical data, to distinguish which model fits the empirical data 

best, and why.  

 

The paper ends by clarifying some of the more complicated risk factors concerning CDO’s, 

which investor’s faces when evaluating CDO’s as investments objects. 
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1 Indledning 

1.1 Motivation 

Gennem det sidste årti er brugen af finansielle instrumenter steget i takt med, at banker, 

forsikringsselskaber og pensionskassers behov for diversifikation er steget. En kombination 

mellem disses og andre markedsdeltageres behov for nye finansielle instrumenter til 

diversifikation samt bankers interesse for at øge deres omsætning og handel har været med 

til at åbne døren for ”financial engineering”. Kompleksiteten af disse nye finansielle 

instrumenter er blevet mere avanceret. Et af disse instrumenter er CDO’en, der set i forhold 

til konventionelle aktiver har en noget anderledes risikoprofil, idet den afhænger af 

korrelationen mellem aktivernes konkurser. 

 

Da det amerikanske boligmarked stoppede sin himmelflugt og satte en stopper for væksten i 

den amerikanske økonomi i 2007 og derefter resten af verden, blev den finansielle sektor 

som den første ramt hårdt. Flere banker, forsikringsselskaber og professionelle investorer 

mistede store summer på deres positioner i avancerede finansielle aktiver, og de druknede 

markederne i disse, fordi alle ville sælge og ingen købe. I takt med dette blev bankerne nødt 

til at sikre sig, at deres øvrige udlånspositioner ikke også gik tabt på grund af deres kunders 

konkurser. Derfor begrænsede de deres udlån i et forsøg på at sikre sig så meget kontrol 

som muligt med disse udlånspositioner og samtidig sikre deres indtjening. Ved at øge 

udlånsrenten over for kunderne og mindske indlånsrenten kunne banker øge spændet til 

centralbankernes udlånsrente og dermed indkassere en merrente. Et af resultaterne af dette 

var en forøget illikviditet i markederne for avancerede finansielle aktiver.  

 

Det kan diskuteres, om investorerne i de avancerede finansielle aktiver havde tilstrækkelig 

indsigt i, hvordan disse bliver prisfastsat, og hvilke mulige problemer der kunne opstå som 

følge af en forkert prisfastsættelse og risikovurdering.  

Bankerne blev nervøse for, om deres udestående positioner ville gå tabt, frygten for en 

finansiel nedtur steg samtidig med en øget usikkerhed i markedet. Situationen kan udtryk-

kes med ordene, ”When it hits the fan, all correlations go to one”. 
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1.2 Problemformulering 

Formålet med denne opgave vil være at give en forståelse for den syntetiske udgave af det 

finansielle derivat Collaterelized Debt Obligations (CDO’er). Hvordan de er sammensat, 

hvilken risiko der er forbundet med CDO’er, og ikke mindst - hvordan prisfastsætter man 

dem?  

Prisfastsættelsen vil blive forsøgt beskrevet med to modeller: 

• Én faktors Gaussian copula, som er den markedsaccepterede model. 

• Student t copula, som en anden variation af faktor-modellerne.  

 

I opgaven gennemgås de teoretiske og praktiske dele af prisfastsættelsen ud fra de nævnte 

modeller. Resultaterne fra modellerne vil blive sammenholdt empirisk med markedsdata for 

at kunne vurdere, hvilken model der bedst beregner de empirisk, observerede markedsdata i 

den virkelige verden. 

 

1.3 Metode 

For at behandle problemformuleringen vil opgaven tage sit udgangspunkt i at forklare og 

gennemgå den grundlæggende struktur for CDO’er og derefter beskrive de grundlæggende 

elementer, som skal bruges i prisfastsættelsen af CDO’er ved én faktor modellerne Gaussian 

copula og Student t copula teoretisk.  

De underliggende aktiver for CDO’erne, Credit default swaps (CDS’er) vil blive gennemgået 

teoretisk efter Hull og Whites2 udledning af CDS- spændet.  

Der vil blive taget udgangspunkt i Gaussian copulamodellen, der er markedets 

standardmodel til prisfastsættelse af CDO’er på grund af dens essentielle position som 

markedsmodel, dens enkelhed og simplicitet. Netop enkeltheden er samtidig Gaussian 

copulaens akilleshæl. Derfor implementeres Student t copula i et forsøg på bedre at fange 

risikoen i CDO’ernes konkursfordelinger og indregne disse risici i priserne.  

For at klarlægge CDO-tranchernes individuelle risiko gennemgås et eksempel på Gaussian 

copula, som illustrerer visse risiko aspekter af CDO’erne.  

                                                 
2 Valuing credit default swaps I: No counterparty default risk. J. Hull og A. White. 2000. 
Valuing credit default swaps II: Modeling default correlation. J. Hull og A. White. 2000.  
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Afslutningsvis beregnes de empiriske tranchepriser for en syntetisk CDO ud fra 

markedsobserverede CDS-spænd, renter og recovery rates. Priserne beregnes både med 

Gaussian copula og Student t copula, hvorefter de sammenholdes med markedspriser, og 

der analyseres på, hvilken model der er mest optimal til prisfastsættelsen. 
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2 Derivaterne og kredit events 

2.1 Hvad er en CDO? 

En Collateral Debt Obligation er et finansielt instrument, som bruges til videresalg af 

kreditrisiko. CDO’en er som udgangspunkt et ”asset backed security”, dvs. at der som 

underliggende aktiv for CDO’en findes en låneportefølje, bestående af enten banklån, 

virksomhedsobligationer eller andre former for finansielle aktiver, som er udsat for 

kreditrisiko. CDO’en er opdelt i trancher, dvs. betalinger fra den underliggende portefølje 

bliver fordelt efter et vandfaldsprincip. Det er først senior tranchen, der modtager betalinger 

fra den underliggende portefølje, derefter mezzanin- og så equity tranchen. Såfremt ikke 

alle lån i den underliggende portefølje overholder betalingerne, eller visse af 

referenceaktiverne går konkurs, er det således først equity tranchen, der mister sin 

investering, derefter mezzanin og til sidst senior tranchen (antallet af trancher kan variere 

for forskellige CDO’er, fra én og opefter). Grundideen er, at senior tranchen er ”beskyttet” af 

mezzanin tranchen, som igen er beskyttet af equity tranchen.  
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2.2 Finansierede CDO’er 

Den oven for nævnte struktur viser en cash flow CDO, hvor investoren ved handlens 

indgåelse betaler den nominelle hovedstol, som han gerne vil modtage præmie af.  

Præmiebetalingerne kunne stamme fra en eksisterende låneportefølje, som kunne bestå af 

banklån eller virksomhedsobligationer. Denne form for CDO er finansieret eller ”funded”, 

dvs. at de efterfølgende præmiebetalinger vil stamme fra den underliggende 

referenceporteføjle. 

Der findes også syntetiske CDO’er. Det er CDO’er, hvis underliggende referenceportefølje 

består af Credit Default Swaps (CDS) eller porteføljer af CDS’er.  

 

2.3  Ufinansierede CDO’ers byggesten 

De syntetiske CDO’ers underliggende referenceportefølje er således Credit Default Swaps på 

bestemte virksomheder frem for egentlige lån eller virksomhedsobligationer. Ligesom CDO’er 

er markedet for CDS’er vokset meget gennem de sidste år. Det er derfor vigtigt at have et 

vis indsigt i deres opbygning.  

En CDS er et finansielt instrument til køb eller salg af kreditforsikring eller kreditrisiko, der er 

to parter hotmi den, forsikringskøber og forsikringssælger. Forsikringskøberen betaler 

forsikringssælgeren en fast præmie, mod at forsikringssælgeren dækker eventuelle tab, 

forsikringskøberen måtte lide på sine udlån i tilfælde af konkurs eller som følge af en kredit 

event, på samme måde som et forsikringsselskab dækker i tilfælde af ulykker. 

Ligesom en almindelig swap er CDS’en et ”unfunded” eller ufinansieret derivat, og der skal  

som udgangspunkt ikke flyttes penge mellem de handlende parter. CDS’ens værdi ved 

indgåelse er dermed nul. For at kunne tilfredsstille begge parter i handlen prisfastsættes 

CDS’en ud fra en betragtning om risikoneutralitet. Den kvartalsvise/halvårlige/årlige 

præmiebetaling på swappen fastsættes ved starten af kontrakten så forventningerne eller 

sandsynlighederne for, at virksomheden kan leve op til sine gældsforpligtigelser, afspejles i 

præmien. Hvis den underliggende virksomhed er i økonomiske problemer, skal CDS-

præmien således være højere, end hvis virksomheden ikke var i problemer. Dette leder os 

over til en anden side af CDS’er, nemlig indblanding fra andre markeds deltagere.  
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Fordi CDS’er er ufinansierede derivater, og det ikke er påkrævet, at nogen af parterne i 

CDS-handlen skal være i besiddelse af de underliggende værdipapirer, kan CDS’er tegnes og 

handles af langt flere markedsdeltagere end dem, der har gæld i virksomheden. CDS’er kan 

altså bruges til at spekulere i virksomheders konkurs eller overlevelse.  

 

2.4 Hvad er en kredit event? 

Ligesom værdien af optioner afhænger af, om aktiekursen enten er over eller under strike, 

så afhænger værdien af CDS’er af, om der enten har været en kredit event eller ej. Det 

variable ben af CDS’en betaler ikke noget indtil kontraktens udløb, med mindre der 

forekommer en kredit event, som forpligter beskyttelsessælgeren til at vedstå sin 

forpligtigelse, altså betale det variable ben. 

Ifølge ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) er der seks generelle 

kategorier, hvor beskyttelseskøberen kan forpligte beskyttelsessælgeren til at indfri sin 

forpligtigelse over for ham.  

Hver af disse kategorier definerer en kredit event: 

1. Konkurs (I) 

2. Manglende betaling (II) 

3. Betalingshenstand / betalingsudsættelse 

4. Øget gældsætning  

5. Misligholdelse af gælden  

6. (Restrukturering) (III)  

 

De overordnede kategorier er I, II og III. 

I. Når udstederen af det underliggende aktiv går konkurs, giver det sig selv, at der 

ikke kommer flere betalinger på den forpligtigelse som CDS’en er tegnet over. 

Beskyttelsessælgeren er derfor forpligtiget til at indfri sit løfte om at betale 

beskyttelseskøberen. 

 

II. Manglende betaling signalerer et brud på den aftale, som virksomheden og 

beskyttelseskøberen har indgået. Dette brud skaber usikkerhed om 
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virksomhedens fremtidige overlevelse og lægges derfor til grund for en indfrielse 

af CDS’en. Man kan vælge at se kategori 3. og 5. som en udvidelse af 2. Idet 

der også her skabes usikkerhed om den fremtidige indfrielse af gælden.  

 

III. Restrukturering er den sværeste kredit event at definere, den er blød i forhold til 

de andre hovedkategorier (I og II). En restrukturering af en virksomheds 

kapitalstruktur kan komme enten som følge af en forventet konkurs, eller som 

led i ledelseseffektivisering af virksomheden, hvor låneandelen øges. Derved kan 

man komme ud for, at CDS’er bliver indfriet, selv om virksomheden ikke er i 

problemer. ISDA har derfor ændret deres regler på dette område et antal 

gange. I 1999 stod en fuld restrukturering ifølge ISDA’s kontraktbeskrivelse som 

en kredit event. Dette skabte problemer, da banker fik mulighed for at få leveret 

de nominelle værdier på CDS’erne mod at levere obligationer, der naturligt nok 

var blevet tilbagediskonteret, så deres pris var lavere end pari.3 For at imødegå 

dette problem ændrede ISDA i 2001 sine kontraktklausuler til, at der kun kunne 

leveres aktiver med løbetider, der havde en restløbetid på under 30 måneder 

efter CDS’ens udløb. Denne ændring begrænsede dog markedsdeltagernes 

handlefrihed i en sådan grad, at der i 2003 kom endnu en ændring, som gjorde 

at løbetiden på aktivet, efter CDS’ens udløb, måtte være 60 måneder for 

obligationer og stadig 30 måneder på andre ikke-strukturerede fordringer.4  

Det sidste skridt i relation til restrukturering kom i form af ISDA’s Big Bang 

protokol,5 og indførelsen af SNAC (Standard North American Contract), hvor 

restrukturering som standard ikke kan være årsag til en kredit event. Dog kan 

CDS’ens parter godt blive enige om, at restrukturering stadig skal kunne aktivere 

en kredit event og indskrive det i kontrakten. 

 

En syvende mulighed for en kredit event, som kunne forekomme, såfremt 

forsikringskøberen ville være villig til at betale den ekstra præmie, som sælgeren skulle 

have, ville være downgrading som kredit event. En forringelse af virksomhedens rating vil 
                                                 
3 BIS Quarterly Review, marts 2005, F. Packer og H. Zhu. 
4 BIS Quarterly Review, marts 2005, F. Packer og H. Zhu. 
5 Aktiv fra 8. april 2009. 
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være tegn på en generel øget usikkerhed i markedet omkring virksomheden, og der kan 

altså godt argumenteres for, at en downgrading kan være en kredit event.  

 

Ifølge Frank Packer og Habin Zhu har kontraktuelle forhold indvirkning på prisen.6 I BIS- 

rapporten fra marts 2005 finder de, at specielt restruktureringsproblematikken - altså om 

restrukturering er en kredit event eller om det holdes ude af CDS-kontrakten (No 

restructuring) - har en betydning for prisen på 7 bp.7 

  

ISDA's retningslinjer er ofte, som før nævnt, for brede i forhold til det, som 

beskyttelsessælgerne gerne vil have.  

Moodys har for eksempel 80 års data til rådighed, hvor de har givet virksomheder en kredit 

rating. Det samme datamateriale viser også, hvor mange virksomheder der er gået konkurs 

inden for de forskellige ratings. Deres data siger ikke noget om, hvor mange virksomheder 

der måtte have lavet restruktureringer, eller andre kredit events, som ikke falder ind under 

Moodys definition af en kredit event.8 Det vil sige, at Moodys har meget gode 

forudsætninger for at kunne vurdere sandsynlighederne for virksomhedskonkurs inden for 

deres forskellige ratings på baggrund af deres store datamateriale. Det er straks noget 

sværere for dem at vurdere sandsynlighederne for andre kredit events, som ikke er 

konkurser.9  

Disse events er ifølge CDS-kontrakten tegn på, at virksomheden ikke kan møde sine 

forpligtigelser og definerer derfor tekniske grænser for konkurs.  

Det eneste, der har mere relevans for swappen i kontraktuel forstand, end hvad der 

definerer en kredit event, er, hvad der er det underliggende aktiv i swappen, altså hvilke 

virksomhedsobligationer der er tale om.  

 

Da resultatet for alle de nævnte kredit events er ens i forhold til CDS’en, vil de i resten af 

opgaven være omfattet af betegnelsen konkurser. 

                                                 
6 BIS Quarterly Review, marts 2005, Frank Packer & Haibin Zhu. 
7 1 bp. svarer til 0.0001 eller 1 hundrededel procent.  
8 Moodys definition af kredit event se: Understanding The Risk In Credit Default Swaps of March 16 2001. Af Jeffrey S. 
Tolk.  
9 Moodys definition af kredit eventkredit event se: Understanding The Risk In Credit Default Swaps of March 16 2001. Af 
Jeffrey S. Tolk. 
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3 Credit default swaps 

3.1 Teoretisk prisfastsættelse af CDS- spændet. 

Da syntetiske CDO’er bygger på CDS’er, er disse essentielle for, hvordan CDO-trancherne 

prisfastsættes. CDS’erne er det underliggende aktiv, i samme forhold som en aktie til en 

option. Det vil sige, hvis man vil vide noget om optionen, er det godt at vide noget om 

aktien. Med dette i baghovedet forklares en af metoderne til beregning af CDS-spændet. Der 

findes flere, men da vi senere tager udgangspunkt i markedsbestemte CDS-spænd, vises 

kun en af de teoretiske beregninger for spændet. 

 

Ud fra antagelsen om ingen arbitragemuligheder kan der opstilles en approksimativ 

bestemmelse af CDS-spændet.  

Hvis investor sammensætter en portefølje bestående af en T -årig virksomhedsobligation, 

samt en CDS, hvor obligationsudstederen er den samme underliggende virksomhed, vil 

porteføljen være næsten risikofri under antagelse af, at den eneste risiko for den udstedte 

virksomhedsobligation i forhold til en risikofri obligation, er konkursrisikoen. Dermed skal en 

portefølje bestående af en kreditobligation samt en CDS give et afkast svarende til den 

risikofrie rente.  

Vi laver følgende definitioner: 

y  Effektiv rente på kreditobligationen 

s  CDS-spænd  

freer   Risikofri rente, eksempelvis statsobligationer eller swap renten 

A     CDS nominelle beløb 

R  Realiseret recovery rate ved konkurs 

( )trrest  Vedhængende renter til tid t , i procent af den nominelle værdi, af den 

underliggende kreditobligation    

 

Idet arbitrage ikke er mulig, skal porteføljen give et afkast på, 

syrfree −=  
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Såfremt afkastet på porteføljen afviger fra dette afkast, vil det være muligt at lave arbitrage 

enten ved at sælge porteføljen og købe den risikofrie obligation eller omvendt. 

Vi antager, at den risikofrie rentestruktur er flad og konstant, og at CDS’en og 

kreditobligationen har samme betalingstidspunkter.  

I dette tilfælde vil CDS-spændet være nøjagtig s  for en CDS, der i tilfælde af en kredit 

event på tidspunkt t  har et payoff på ( )( ) ( )RrA trest −⋅+ 11 , hvilket kan opfattes som det 

idealiserede payoff, hvor forsikringskøberen får udbetalt den nominelle værdi plus 

vedhængende renter fra kredit eventen frem til næste kuponbetaling, ganget med 1 minus 

den realiserede recovery rate.  

 

Dette kan vises ved følgende eksempel: 

En investor køber en portefølje bestående af en CDS samt en beholdning af den 

underliggende virksomhedsobligation med en nominel værdi svarende til swappens 

nominelle værdi. 

Denne portefølje giver nøjagtig det samme cash flow - enten til tid T  eller tidligere, hvis en 

kredit event opstår - som en T -årig statsobligation med samme løbetid som porteføljen.  

Hvis en kredit event opstår på tid t , hvor Tt <<0 , skal forsikringskøberen af swappen 

betale en præmie svarende til den tid, der er gået fra sidste præmiebetaling og frem til 

tidspunkt t . Dermed bliver købers payoff fra swappen ( )( ) ( ) ( ) ( )*11 ttryARtrA freerest −⋅−−−⋅+  , 

hvor *t  er tidspunktet for seneste præmiebetaling.  

Købers payoff kan udtrykkes på følgende måde, ( )( )trA rest+1 , svarende til den betaling, 

forsikringskøberen modtager for sine obligationer. Således modtager køberen den nominelle 

værdi af obligationerne samt vedhængende renter frem til tid t . Dette beløb skal ganges 

med 1 minus recovery raten. Dette skyldes, at køberen ved modtagelsen af sin betaling er 

forpligtet til at levere de underliggende obligationer til sælgeren af swappen. Dermed 

videregiver forsikringskøberen sit krav mod udsteder af obligationen til sælgeren af 

swappen. Værdien af kravet skal derfor opfattes som en omkostning for køber, idet han 

afgiver retten til dette krav. Udtrykket ( ) ( )*ttryA free −⋅−  udtrykker omkostningen ved den 

sidste præmiebetaling. Vi har ( )freery −  som renten på kreditobligationen minus den risikofrie 

rente og angiver dermed spændet for CDS’en.  
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Spændet ganges på CDS’ens nominelle værdi, og der tages højde for tiden fra seneste 

præmiebetaling og frem til tid t  i form af ( )*tt − .  

Da CDS’en og kreditobligationen har sammenfaldende betalingstidspunkter, er 

( ) ( )*ttytrrest −= , og dermed kan udtrykket for købers payoff reduceres på følgende måde, 

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

( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( )( )trARttrA

ttArtArtARrtArARA

ttrtrARtrAA

ttrttyARtrAA

ttryARtrA

restfree

freerestrestrest

freerestrest

freerest

freerest

+−−+

−+−−+−

−−−−⋅⋅+

−−−−−⋅⋅+

−⋅−−−⋅+

11

1

1

11

*

*

*

**

*

 

idet købers position i virksomhedsobligationen efter en kredit event har værdien 

( )( )trAR rest+1 , vil nettoværdien af porteføljen være ( )( )*1 ttrA free −+ , hvilket svarer nøjagtig til 

prisen på en statsobligation, som købes på tid t  og med en nominel værdi på A . Det ses 

hermed, at porteføljen replikerer cash flowet fra T -årig statsobligation og dermed må s  

være det korrekte CDS-spænd, da der ellers ville opstå arbitragemuligheder.  

 

3.2 Udledning ved Hull og White – diskret tid 

 
For at værdiansætte en CDS skal der først beregnes en risikoneutral sandsynlighed for, at 

referencevirksomheden går konkurs. Det antages, at der eksisterer N  antal 

virksomhedsobligationer, der er udstedt af referenceenheden eller en tilsvarende virksomhed 

med samme rating og risiko for konkurs. Det antages desuden, at en konkurs udelukkende 

kan opstå på en udløbsdag for en af obligationerne. Den i ’te obligation har udløb på tid it  

hvor Nttt <<< ...21 . 

I det følgende vil rentestrukturen være konstant og recovery raten samt beløbsstørrelsen af 

et krav være kendt. 

Vi definerer følgende: 

jB  Pris for kreditobligation j  i dag 

jG  Pris for en risikofri obligation i dag med samme cash flow som 

kreditobligationen  
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( )tF j  Pris for en forward kontrakt med udløb på tid t , for den j ’te risikofrie 

obligation  

( )tv  Nutidsværdi af en præmie eller rente modtaget på tid t  med sikkerhed 

( )tC j  Krav stillet af indehaveren af den j ’te kreditobligation ved konkurs på tid 

( )jttt < ,  

( )tR j  Recovery rate for indehaveren af den j ’te kreditobligation ved konkurs på tid t  

ijα  Nutidsværdi af tabet på kreditobligation j  ved konkurs på tid t , relativt til 

værdien af en risikofri obligation 

iQ  Risikoneutral sandsynlighed for konkurs på tid it  

For at bestemme den risikoneutrale sandsynlighed for konkurs forudsættes det at der 

følgende gælder,  

( ) ( ) ( ) ( )( )ijijijiij tCtRtFtv −⋅=α  

Hvis ( )itv  ganges ind i parentesen, ses det, at ( )tFtv j⋅)(  udtrykker spotprisen på en risikofri 

obligation. Mens ( ) ( )ijij tCtRtv ⋅⋅)(  er nutidsværdien af den forventede udbetaling fra 

kreditobligation j ved konkurs på tid it .   

Sandsynlighed iQ  for at tabe ijα , den totale nutidsværdi af tabene på den j ’te 

kreditobligation er derfor givet ved, 

∑
=

=−
j

i
ijijj QBG

1

α  

Ligningen giver mulighed for at bestemme de risikoneutrale sandsynligheder induktivt på 

følgende måde, 

jj

j

i
ijijj

j

QBG
Q

α

α∑
−

=

−−

=

1

1  . 

Dette kan illustreres ved følgende eksempel: 

Vi har en situation, hvor rentestrukturen er flad med en rente på 5 %, og recovery raten til 

tid t  er ligeledes konstant på 30 %. Ejeren af obligationen vil ved konkurs gøre krav på pari, 

altså kurs 100. Der eksisterer fire obligationer på markedet: en risikofri- og en 
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kreditobligation med udløb på tid 1 samt en risikofri- og en kreditobligation med udløb på tid 

2. 

Alle fire obligationer er nulkuponobligationer. Vi antager, at præmien ved at købe en 

kreditobligation er 1 % i forhold til den risikofrie rente. Priserne for obligationerne bliver 

således,  

952381,01 =G , 907029,02 =G , 943396,01 =B og 889996,02 =B  

Den risikoneutrale sandsynlighed til tid 1 kan bestemmes ud fra,  

( ) ( ) ( )( )111111111

11

11
1 hvor   , tCtRtFv

BG
Q ⋅−⋅=

−
= α

α
 

Med de opstillede forudsætninger er faktorerne i udtrykket for 11α  følgende, 

1
1 )05,1(1 −⋅=v  

( ) 05,1907029,011 ⋅=tF  

Recovery raten er 30 %, og obligationsejerens krav vil i dette tilfælde være 100, idet han 

ejer en nulkuponobligation.  

Dermed er,  

66667,011 =α  og 013477,0
66667,0

943396,0952381,0
1 =

−
=P  

Den risikoneutrale sandsynlighed til tid 2 kan nu findes ved,  

22

12122
2

α

α⋅−−
=

QBG
Q  

Ved at benytte samme fremgangsmåde som ovenfor fås,   

( )
013639,0

634921,0

621315,0013477,0889996,0907029,0
2 =

⋅−−
=Q  

der kontrolleres ved,  

017033,0
2

1

22 =⋅=− ∑
=i

ijiQBG α  

Hermed er de risikoneutrale sandsynligheder bestemt.  
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3.3  Udledning ved Hull og White - kontinuert tid. 

Ved overgang til kontinuert tid kan konkurs ske på alle tidspunkter, altså også mellem 

terminer.  

Sandsynligheden for konkurs skal derfor bestemmes som en tæthed ( )tq  i forhold til ( )tQ , 

der var en punktsandsynlighed.  

Tætheden ( )tq  kan opfattes som sandsynligheden for konkurs mellem tidspunkt t  og tt ∆+  

set fra tidspunkt nul. Ved at samle sandsynligheden i en tæthed bliver man også nødt til at 

opdele det relative tab på obligationen i enheder, der stemmer overens med 

sandsynligheden. Vi antager derfor, 

iii tttqtq <<= −1for    ,)(   

og iq  er konstant. 

Dette gør det muligt at opskrive og beregne sandsynligheden for konkurs for de enkelte 

obligationer vha., 

( )∫
−

⋅−⋅=
i

i

t

t

jjij dttCRtFtv
1

)(ˆ)()(β  

som i princippet er ijα  i kontinuert tid. 

R̂  er defineret som recovery raten værende uafhængig af tid og udstedere, såfremt alle 

udstedere har samme risiko. Med andre ord alle obligationer i porteføljen har samme 

recovery rate. 

De enkelte obligationers sandsynlighedstætheder for konkurs, kan da beregnes ud fra 

samme princip som ved iQ . Det giver følgende tætheder, 

ij

j

i ijijj

j

qBG
q

β

β∑
−

=
⋅−−

=

1

1

 

Det er nu muligt at bestemme spændet for en CDS i kontinuert tid. For at bevise spændet er 

det nødvendigt at foretage nogle nye definitioner:  

T  Løbetid for credit default swap 

( )tq  Risikoneutralkonkurstæthed på tid t  

R̂  Forventet recovery rate 

( )tu  Nutidsværdi af betalingsrække på 1 $ pr. år fra tid 0 til t , 
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 $1....$1$1)( 21 ⋅++⋅+⋅= tdddtu  

( )te  Nutidsværdi af tilskrevne renter fra tid t  til *t , hvor t  er seneste 

betalingstidspunkt for præmien og *t  er tidspunktet for konkurs, der er dermed 

givet at ( )*tt <   

( )tv  Nutidsværdi af 1 $ modtaget på tid t  

w  Total præmiebetaling pr. år betalt på CDS’en 

π  Risikoneutral sandsynlighed for ingen kredit event i swappens løbetid, 

  ∫−=
T

dttq
0

)(1π   

( )trrest  Vedhængende renter til tid t  på referenceobligationen, i procent af 

obligationens nominelle værdi 

 

Vi antog tidligere, at payoff ved en kredit event ville være ( )( ) ( )RrA trest −⋅+ 11 , hvilket var det 

ideelle payoff. I praksis vil payoff som oftest dog være, 

( ) RtrR rest
ˆˆ1 ⋅−−  

idet forsikringskøberen modtager kurs 100 for obligationerne, men ingen vedhængende 

renter frem til konkurs.  

Den forventede nutidsværdi af køberens betalinger for swappen kan vises som, 

( )

( ) 









⋅++⋅

⋅⋅++⋅

∫

∫

)()()()(

)()()()(

0

0

Tudttetutqw

Tuwdttetutqw

T

T

π

π

 

Der er altså to tilstande, swappen kan ende i. Enten sker der en kredit event mellem 0 og 

T , hvilket giver en nutidsværdi på betalingsrækken, der er ( ))()( tetuw + , som er en stigende 

funktion af tiden. Eller også forekommer der ikke nogen kredit event mellem 0 og T , hvilket 

giver en nutidsværdi på betalingsrækken på )(tuw ⋅ , som også er en stigende funktion af 

tiden, her skal tiden dog opfattes som længden på swappen. 

Samtidig har vi at, 
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1)(
0

=+⋅∫ π
T

dttq  

hvor sammenhængen kan ses ud fra nedenstående figur:  

Sammenhæng mellem sandsynlighedstætheder
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Figuren viser, at som tiden går, stiger den akkumulerede sandsynlighed for konkurs. 

Vi har altså, at ( )∫ +⋅
T

dttetutq
0

)()()(  er en stigende funktion af tiden, hvilken også giver 

mening, da både sandsynligheden for konkurs ( )( )tq  samt nutidsværdien af betalingsrækken 

( ) ( )( )tetu +  stiger over tid.  

 

Opsummeret giver det: 

Nutidsværdi af den sandsynlighedsvægtede betalingsrække ved kredit event, 

( )dttetutqw
T

∫ +⋅
0

)()()(  

Nutidsværdi af den sandsynlighedsvægtede betalingsrække uden kredit event.  

)(Tuw ⋅⋅π  

Nutidsværdien af køberens samlede forventede betalinger, 

( ) 









⋅++⋅∫ )()()()(

0

Tudttetutqw
T

π  

 

samt, 



Prisfastsættelse af CDO ved Gaussian copula og Student t copula 
Copenhagen Business School 

 20 

Køberens payoff ved kredit event,   

( ) RtrR rest
ˆˆ1 ⋅−−  

Nutidsværdien af køberens forventede payoff.   

( )( )∫ ⋅⋅⋅−−
T

rest dttvtqRtrR
0

)()(ˆˆ1  

 

Spændet for CDS’en på 0=t bestemmes ved det w , der løser følgende ligning,   

 ( )( ) ( ) 0)()()()()()(ˆˆ1
00

=









⋅++⋅−⋅⋅⋅−− ∫∫ TudttetutqwdttvtqRtrR

TT

rest π  

Ligningen er opstillet under den grundlæggende antagelse, at værdien af en swap ved 

indgåelse er lig 0. 

Ligningens første led udtrykker købers forventede payoff, mens det andet led er udtryk for 

hans forventede betalinger i forbindelse med swappen. 

Spændet ( s ) som ved 0=t  er lig w  isoleres ved,  

( )( ) ( ) 0)()()()()()(ˆˆ1
00

=









⋅++⋅−⋅⋅⋅−− ∫∫ TudttetutqsdttvtqRtrR

TT

rest π  

( )( )

( ) )()()()(

)()(ˆˆ1

0

0

Tudttetutq

dttvtqRtrR

s
T

T

rest

⋅++⋅

⋅⋅⋅−−

=

∫

∫

π

 

s  er værdien af den årlige præmiebetaling for swappen. 

 

Spændet er altså lig med købernes forventede payoff i forhold til hans forventede 

betalinger, når det ses i forhold til antagelsen om risikoneutralitet, giver det intuitivt mening. 

Køberen er villig til at betale en præmie, der præcis giver ham et forventet payoff på nul. 

 

Der findes andre måder at beregne CDS-spændet på. Merton har også udviklet en model, 

som benytter en optionstilgang. Det er dog en svaghed ved denne model, at konkurs kun 

kan vurderes på CDS’ens udløbstidspunkt.  
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CDS-spændet kan beregnes ved de af Hull & White og Merton opstillede metoder. Der vil i 

denne opgave som før nævnt ikke blive beregnet konkrete CDS-spænd. De CDS-spænd, 

som i opgaven vil blive anvendt til den empiriske prisfastsættelse af CDO-trancherne, vil 

stamme fra markedsobserverbare data.  
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4 Hvorfor udstedes CDO’er? 

4.1 Generelt om CDO’er 

En investering i en CDO-tranche kan opfylde en investors specifikke afkast/risiko-profil på en 

lettere tilgængelig måde end, hvis den samme investor skulle opnå samme profil på 

lånemarkedet, som alt andet lige vil være mere illikvidt og dermed have højere bid/ask 

spread. 

På den anden side er der til CDO’en knyttet stiftelsesomkostninger og løbende omkostninger 

til advokater, udstedere, forvaltere og rating-bureauer. Omkostningerne til disse kan blive  

betydelige og kan ses som argumenter for, at der ikke bør udstedes/investeres i CDO’er.  

Der er dog yderligere to forhold, der kan begrunde, at udstedelse af CDO’er er en god idé.  

 

I.  Mulighed for arbitrage spænd  

Hvis man forestiller sig en CDO, hvis referenceportefølje udelukkende består af 

CDS’er, og udstederen af CDO’en køber de enkelte CDS’er, kan udstederen 

betale CDO-tranchernes ”lavere” præmier, pga. diversifikationen i 

referenceporteføljen og modtage de ”højere” enkelte CDS-præmier. Der vil altså 

samlet set være et positivt cash flow til udstederen, som samtidig vil have 

afdækket sin egen kreditrisiko. Denne forskel mellem risikopræmierne giver 

mulighed for attraktive arbitragemuligheder. 

 

II. Kapital frigørelse 

Bankerne kan sælge deres kreditrisiko videre i form af CDO’er og derved 

mindske de kapitalkrav, som bankerne er underlagt for at have sikkerhed for 

deres udlån 

Motivationen er at formindske balancen eller reducere kapitalkravet til banken, 

som dermed vil være i stand til at udvide sin låneportefølje, hvis banken 

ønskede dette.  

Ved anvendelse af CDO’er kan  banken videresælge kreditrisikoen på sine udlån, 

hvilket mindsker bankens kapitalkrav, som ifølge Basel II skal være 8 % gange 

de risiko-vægtede aktiver. Hvis man forestiller sig, at banken ikke har fortaget 
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sig noget endnu, skal den ligge inde med kapital til at dække 8 % af de 

udestående lån. Ved at udstede CDO’er og dermed sælge kreditrisikoen på 

lånene videre skal banken således kun dække de dele, den selv beholder, for 

eksempel equity-tranchen, som så til gengæld kræver fuld dækning, idet 

risikoen på tranchen er høj. Men det samlede kapitalkravet kan gå fra 8 % til 

0.5 %, hvis for eksempel kun equity-tranchen beholdes og resten af 

udlånsporteføljens kreditrisiko videresælges. CDO’er udstedt på denne baggrund 

kaldes balance CDO’er. 

 

I modsætning til dette skal ses, at omkostningerne til opsætningen af CDO’en kan være 

store. Som før nævnt skal der svares betalinger til advokater, forvaltere og rating-bureauer. 

Disse omkostninger skal sammenlignes med de udgifter, udstederen ville stå overfor, hvis 

for eksempel et rating-bureau valgte at nedvurdere udstedernes kredit rating som følge af 

for lidt kapital i forhold til kapitalkravet. 

 

4.2 Syntetiske CDO’er og Indeks 

At opsætte arbitrage og balance CDO’er er i sig selv en kompliceret affære. En efterfølgende 

effektiv prisfastsættelse af en sådan unik CDO, kræver en avanceret model, som kan tage 

højde for managerens nyttefunktion, og som muligvis også kan indeholder elementer fra 

spilteori. Derudover vil der være mulighed for prisforskelle mellem markedsdeltagere, fordi 

de ikke vil benytte samme model til at prisfastsætte med.  

Opgaven her vil koncentrer sig om kernen af problemet om prisfastsættelse af CDO’er, ved 

at  fokusere på at prisfastsætte syntetiske CDO’er. I disse består referenceporteføljen som 

sagt af CDS’er, og derudover er referenceporteføljen statisk. Elementer af spilteori med 

mere vil derfor ikke blive inddraget. 

CDO’er har gennem længere tid fået mere og mere opmærksomhed. Gennemsigtigheden i 

prisen er blevet øget, idet flere store, finansielle virksomheder agerer market makers for 

fælles syntetiske CDO-indeks. Udover øget prisgennemsigtighed er likviditeten i CDO’erne 
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også af stor betydning, og jo flere, der stiller priser på de syntetiske CDO’er, des bedre 

bliver likviditeten.10 

Udestående CDS mængder
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Indeksene har været en væsentlig faktor i den forøgede omsætning, som kredit derivaterne 

har været ude for gennem de sidste år. Det kan dog bemærkes, at den finansielle krise 

effektivt har stoppet for udstedelsen af individuelle CDS’er og dermed også for syntetiske 

CDO’er, idet den totale mængde af udestående CDS-kontrakter falder mellem de sidste to 

observationer i ovenståene figur.  

                                                 
10 DJ Itraxx: Credit at its best!, Dr. J. Felsenheimer & Dr. P. Gisdakis, 2004. 
11 Se bilag 1 for data.  
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Procentvis andel af CDS'er
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Som det kan ses af ovenstående graf er andelen af syntetiske CDO’er steget i forhold til den 

samlede mængde af udestående CDS’er, fra 20 % til 42 %, vel at mærke samtidig med, at 

markedets størrelse er steget med 796 %. 

4.2.1 Særligt om iTraxx   
Det mest handlede indeks på nuværende tidspunkt er iTraxx Europe. Indekset 

sammensættes af de referencevirksomheder med de mest omsatte CDS’er inden for de 

sidste seks måneder. Indekset rulles hver 6. måned i marts og september, og der handles 

med forskellige løbetider 3, 5, 7 og 10 år. Alle virksomheder, der indgår i indekset, bliver 

vægtet lige.  

 

Eksempel på ”unfunded” investering i iTraxx i CDS form: Investor køber for eksempel for 10 

millioner euro iTraxx Europe serie 9 med 5 års løbetid, eksponering i form af en CDS. 

Præmien på iTraxx sætter vi til 165 bp. på udstedelsestidspunktet.  

Mellem swappens betalinger er der to mulige udfald.  

• Ingen kredit event: Market makeren betaler 165 bp. om året med kvartalsvise 

betalinger på det nominelle beløb. I tilfælde af ingen kredit events vil investor blive 

ved med at modtage 165 bp. fra udsteder, svarende til 165.000 euro.  
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• Kredit event: Hvis der forekommer en kredit event i en af indeksets 

referencevirksomheder, vil investor blive afkrævet at skulle betale %8,0
125

1 = , af 

swappens nominelle hovedstol, altså, 80.000 euro. Market makeren vil samtidig 

levere for 80.000 euro, nominel værdi, af de underliggende obligationer fra den af 

referencevirksomhederne, der har været udsat for kredit eventen. Swappens 

nominelle værdi bliver ligeledes nedskrevet med de 80.000 euro, og hovedstolen er 

nu 9,92 mio. euro, svarende til 99,2 %. Post kredit event bliver de 165 bp. betalt ud 

fra en hovedstol på 9,92 mio. euro, altså, 163.680 euro. Dette beløb vil således være 

præmien indtil næste kredit event eller swappens udløb. 

 

Udover at investere direkte i hele iTraxx-indekset, kan der også opnås krediteksponering i 

form af standardiserede trancher på Markit iTraxx, hvilket som før nævnt er en syntetisk 

CDO på en statisk portefølje. Den syntetiske CDO har følgende tranche inddeling: 

Reference- 

portefølje 
Tranche navn 

Tranche tab 

start 

KA 

Tranche tab 

slut 

KD 

Tranche 

nummer 

Equity 0 % 3 % 1 

Junior mezzanin 3 % 6 % 2 

Senior mezzanin 6 % 9 % 3 

Junior senior 9 % 12 % 4 

Markit iTraxx 

Europa, 

portefølje på 

125 CDS’er 
Senior 12 % 22 % 5 

 Super senior 22 % 100 % 612 

 

Som det kan ses fra tabellen er tykkelsen på alle trancher 3 % udover Senior og  Super 

senior som er på hhv. 10 % og 78 %, hvilket også er udtryk for risikoen for de forskellige 

trancher.  

 

                                                 
12 Markit iTraxx Europe Indices, Series 9, Presentation. 2008 
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4.2.2 Særligt om Gearing    
Der er væsentlig forskel på den risikoeksponering, der opnås ved at investere i hele 

referenceporteføljen i forhold til investering i en enkelt tranche for eksempel equity 

tranchen. CDO’ens equity tranche er et gearet investeringsaktiv. For at illustrere dette kan vi 

sammenholde de to investeringer: a) ved køb af equity tranchen og deres mulige 

tabsprofiler og b) ved køb af hele indekset.  

 

a) Ved køb af CDO equity tranchen. 

Vi forestiller os, at investoren sælger beskyttelse for 10 mio. euro på equity tranchen, med 

udløb om 5 år, mod at modtage en præmie på 600 bp. Uden nogen kredit events modtager 

vores investor altså 600.000 euro per periode.  

Vi antager, for enkelhedens skyld, at der er en recovery rate13 på nul. Den egentlige 

recovery rate bliver fastsat ved auktion af de underliggende referencepapirer og kan svinge 

utrolig meget, således var recovery raten på Freddie Mac og Fanny Mae over 90 %, fordi 

den amerikanske stat overtog forpligtigelserne. I modsætning til disse kan ses laverestående 

gæld, på engelsk ”subordinate debt” (dårligere stillet i forhold til krav mod konkursboet), 

som ofte har en lavere recovery rate, fordi deres krav mod konkursboet kommer efter senior 

gælden (bedre stillet i forhold til krav mod konkursboet). Igen var Freddie Mac og Fanny 

Mae specielle, fordi det netop var staten, der overtog gælden og forpligtigelserne, så havde 

equity gælden en højere recovery rate, pga. den højere rente på forpligtigelserne. For 

medievirksomheden Tribune lå recovery raten på 1,5 % iflg. Markit.14  

Som før nævnt svarer én kredit event i referenceporteføljen (iTraxx Europa), til 0,8 % af 

den nominelle værdi af hele porteføljen. Dvs. at hvis der bare forekommer én kredit event, 

taber equity tranche investoren 27 % ( )%3
%8,0  af sin investering. Efterfølgende vil investoren 

kun modtage 600 bp. af en hovedstol på 7,3 mio. euro. 

Ingen kredit events 

Beskyttelseskøber 600.000 euro Beskyttelsessælger 

 

                                                 
13 Recovery rate, er værdien af de aktiver, som beskyttelsessælgeren modtager i tilfælde af en kredit event, i iTraxx er de 
normalt sat til 40% af den nominelle værdi, indtil den egentlige recovery rate er fundet. 
14 http://www.markit.com/information/news/press_releases/2009/january/06.html 
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1 kredit event 

Beskyttelseskøber 
2,7 mio. euro 

438.000 euro 
Beskyttelsessælger 

 

De 438.000 euro er præmiebetalingen med en hovedstol på 7.3 mio. euro. 

4 kredit events 

Beskyttelseskøber 10 mio. euro Beskyttelsessælger 

 

Ved 4 kredit events har hele referenceporteføljen tabt 3,2 % af sin nominelle værdi, 

samtidig er hele equity tranchen tabt, og de sidste 0,2 % af tabene rammer junior mezzanin 

tranchen. Investoren har altså tabt 10 mio. euro. Samtidig med, at investeringen er tabt, 

modtager han ingen af de fremtidige præmiebetalinger, som tranchen villet have givet, 

såfremt der havde været mindre end 4 kredit events. 

 

b) Ved køb af hele indekset 

Investoren, der køber sig ind i hele indekset, bliver ikke ramt i samme udstrækning. Hans 

investering svarer til at holde en tranche, som dækker hele referenceporteføljen, også kaldet 

en ”single tranche CDO”. Vi siger, at CDO-præmien er 50 bp., og den nominelle hovedstol 

ved handlens indgåelse er 10 mio. euro.  

Ingen kredit events 

Beskyttelseskøber 50.000 euro Beskyttelsessælger 

 

1 kredit event 

Beskyttelseskøber 
80.000 euro 

49.600 euro 
Beskyttelsessælger 

 

De 49.600 euro er præmiebetalingen, når hovedstolen er nedskrevet til 9,92 mio. euro. 

4 kredit events 

Beskyttelseskøber 
320.000 euro 

48.400 euro 
Beskyttelsessælger 
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Igen er de 48.400 euro præmiebetalingen på hovedstolen, som nu er nedskrevet med 

320.000 euro til 9,68 mio. euro.  

 

Det fremgår klart, at allerede efter én kredit event, er tabet på equity tranchen, 

75,33
000.80

000.700.2 =  gange større end det tab, der ville være ved at have holdt CDO’en på alle 125 

referencevirksomheder. Dette giver en intuitiv ide om den risiko, som CDO-trancherne kan 

indeholde. Gearingen i de mest risikofyldte trancher understreger vigtigheden af korrekt 

prisfastsættelse af CDO’er. Forkert risikovurdering kan resultere i store uforudsete tab. 
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5 Prisfastsættelse af CDO’er 
For at beregne værdien af en CDO tranche skal vi fastlægge vores grundlæggende 

tankegang om prisfastsættelsen. Som udgangspunkt beregner vi værdien af tranchen ud fra 

de faktiske og forventede cash flows, der vil forekomme i tranchens levetid. Dette kan på 

mange måder sammenlignes med den prisfastsættelse, som benyttes på CDS’er. Den ”fair” 

betalingspræmie på CDO-tranchen bestemmes ud fra konkursbenet. Nutidsværdien af 

præmiebetalingerne skal svare til de forventede betalinger, som findes på konkursbenet, 

værdien af CDO-tranchen er dermed nul ved indgåelse, idet de to ben udligner hinanden. 

Ved CDS’er og CDO-trancher er problemet at finde en metode til at bestemme 

sandsynlighederne for, at nogle af betalingerne ikke finder sted, med andre ord 

konkurssandsynlighederne. 

For at have en mulighed for at beregne prisen på CDO-trancher må man vide i hvilket 

omfang, man kan skaffe brugbare informationer til prisfastsættelsen samt den 

sandsynlighedsfordeling, de samlede tab forventes at stamme fra. Det må forventes, at der 

er større eller mindre korrelation i konkurserne ud fra devisen om, at der i højkonjunkturer 

er færre konkurser end i lavkonjunkturer. 

 

5.1  Introduktion til tabsfordeling. 

Der findes to overordnede metoder til at modulere kreditrisiko ud fra, Structural models og 

Reduced form models. Det, der adskiller de to metodegrupper fra hinanden, er de 

antagelser, som ligger til grund for prisfastsættelsen, altså antagelser om, hvilket 

informationsniveau der arbejdes ud fra:  

 

Structural models.  Denne metode, baseres på optionsteorien, som blev introduceret af 

Merton og videreudviklet af Black og Cox. Ifølge denne metode 

forekommer konkurs, når værdien af virksomhedens aktiver falder 

under værdien af gælden. Ved denne tilgang kan virksomhedens 

aktier ses som en call option med virksomhedens værdi som 

underliggende aktiv.  
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Reduced form models.  Denne metode forsøger at modulere selve tidspunktet for konkurs 

ved at benytte eksogene sandsynlighedsprocesser (spring 

processer). Kravet til informationsniveauet inden for de reduced 

form models er som før nævnt forskelligt fra de strukturelle 

modeller. Informationsniveauet er lavere, der er ikke længere krav 

om fuldkommen information. Der benyttes kun den information, der 

er tilgængelig i markedet.  

 

En strukturel model kan altså reduceres til en reduced form ved kun at anvende data, som 

er til rådighed i markedet15.  

Det er den sidste af disse modelfamilier, reduced form, der oftest bliver benyttet i 

forbindelse med handel med kredit derivater,16 bl.a. fordi de informationer, som påkræves af 

modellerne, kan fremskaffes gennem markedet. 

 

Som nævnt tidligere kan de enkelte CDO-trancher absorbere tab af forskellige størrelser. 

Tranchernes start og slut definerer vi som AK og DK . Dermed kan tranchernes kumulative 

tab ( )tM , beskrives ud fra hele referenceporteføljens kumulative tab ( )tL , 

 

( ) ( )
( )

( )
          if

 if  

        if

,  

,

,             0

DD

DA

A

AD

A

KL

KtLK

KtL

KK

KtLtM

≥

≤≤

≤









−

−  

 

Det ukendte her er ( )tL , altså det kumulative tab på referenceporteføljen. 

Vi definerer det kumulative tab på trancherne som, 

∑∑
==

=−=
N

i
ii

N

i
iii tNLtNARtL

11

)()()1()(  

                                                 
15 Structural versus Reduced form models: A new information based perspective, Robert Jarrow & Phillip Protter, 2004. 
 
16 A comparative analysis of correlation skew modeling techniques for CDO index tranches, F. Claudio, 2006. 
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Hvor iA  er det nominelle beløb, iR  er recovery raten. Konkurstidspunktet for den i ’te 

betaler kalder vi for iτ , ( )tN i  er en indikatorfunktion, som kan være enten 0 eller 1 

afhængig af, om vi på tidspunkt t  har oplevet virksomhed i ’s konkurs, altså, 

}{)( ti i
tN <= τ1111  

I omskrivningen er iii ARL )1( −= , som angiver tabet på et enkelt aktiv, altså det tab som 

investorerne (præmiemodtagerne) er udsat for, når der tages højde for, at de værdipapirer 

han modtager, stadig har en vis værdi - omend stærkt reduceret. Vi kan nu se, at både 

( )tL og ( )tM  er funktioner, som ”hopper”, når der sker en konkurs. I diskret tid kan vi 

opstille forventningen til tab på følgende måde, 

( )( ) ( )( )

AD
KK KK

tME
tEL

DA −
=,  

Som det ses er det forventede tab angivet som den procentvise andel af hele den 

pågældende tranche. Det forventede tab kan omskrives til,  

( ) ( )∑
=

+
⋅−

−
=

N

i
iADi

AD
KK pKKtL

KK
EL

DA
1

)),(min(
1

,
 

hvor ip er sandsynligheden for, at den i ’te referenceaktiv ikke er gået konkurs på tidspunkt 

t , altså overlevelsesfunktionen.  

Der gælder generelt ved sandsynligheder, at 

P1: 10 ≤≤ ip .  

P2: 1=+ ii qp , hvor iq  er konkursfunktionen som modsvarer overlevelsesfunktionen. 

Det opløftede + understreger, at det forventede tab er en stigende funktion, idet indholdet i 

parentesen kun skal have en værdi, der er forskellig fra nul, såfremt det er positivt. 
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Kumulativt tab
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Sandsynligheden for overlevelse for den i ’te betaler over en periode, er givet ved np . 

Givet den kumulative tabsfunktion ( )xF , kan tranchetabet skrives som, 

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













−−−

−
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1 1

,

1

K K

DA
AD

iKK

D

DA
xdFKxxdFKx

KK
tEL  

Bevis for dette og udskrivning af t  følger: 

Ved at indføre indikatorfunktionerne, som kun kan være 1 eller 0, givet et eller flere krav, 

som for eksempel }{ Dn KL <1111 , kan vi fjerne minimumsfunktionen. Det ophævede +, svarende til 

( )0,max w  - der som før nævnt sikrer, at tabsfunktionen er en stigende funktion ændres til 

en indikatorfunktion, som er et andet udtryk med samme betydning.   
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Den øvre grænse for integralerne er 1, hvilket svarer til 100 % af referenceporteføljen. 

Det er på denne måde muligt at beregne det kumulative procentvise tab for hver tranche. 

Dette kan dog kun udnyttes, når man er i besiddelse af tabsfunktionen ( )xF . Det er denne, 

som tager højde for antallet af konkurser, efterhånden som tiden går. Som nævnt tidligere 

forventer vi en vis form for korrelation mellem konkurserne. Tabsfordelingen for aktiverne 

skal derfor både have en form for individuelt stokastisk element  og et markedsafhængigt 

stokastisk element. Ved at benytte en copula funktion er det muligt at opnå dette.  

 

5.2  Hvad er en copula?  

For at kunne forklare hvad en copula er, må vi have en forståelse for det grundlag, som 

copulaen bygger på. De gennemgås nedenfor i punkt 5.2.1.-5.2.4. 
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5.2.1  Poisson- og Cox- processer. 
Sandsynlighedsfordelingen af det marginale tab ved en konkurs i referenceporteføljen, er et 

vigtigt, hvis ikke det vigtigste, element i beregningen af kreditderivaternes risiko.  

Sandsynlighedsfordelingerne er essentielle for opbygningen af kreditkurver, som illustrerer 

den øjeblikkelige konkurssandsynlighed for hvert aktiv i referenceporteføljen, givet 

forskellige løbetider.17 

Det er vigtigt, at man har en god forståelse for Posisson- og Cox-processerne. Disse er 

essentielle i de reducerede modeller, som bruges til prisfastsættelse af CDO’er.  

De kan forklares på følgende måde: Hvis vi antager, at der inden for en fastsat tidsperiode 

kan forekomme et bestemt antal events, samtidig med, at vi har N  tilfældige variable, som 

hver især kan være en af disse diskrete kredit events, altså en konkurs, over den førnævnte 

fastsatte tidsperiode. Så er sandsynligheden i det homogene tilfælde,18 for at der 

forekommer præcis l  kredit events pr. tidsperioden givet ved, 

( )
!

,
l

e
lg

lλ
λ

λ−

=  

Her er λ  det forventede antal events, som forekommer i hver periode af tiden. Hvis vi 

antager, at tN  svarer til antallet af konkurser før tid t , så er sandsynligheden for præcis l  

events før tid t  givet ved, 

( ) ( ) ( )
!

,
l

te
tlglNP

lt

t

λ
λ

λ−

===  

Sandsynligheden for at der ikke forekommer nogen kredit events kan, som det let ses, 

skrives som, 

( ) ( ) t
t

t e
te

NP λ
λ λ −

−

===
!0

0
0

 

Bemærk at forventningen til antallet af konkurser kan skrives som, 

( )( ) ttNE λ=  

                                                 
17 Copula Functions and their Application in Pricing and Risk Managing Multiname Credit Derivative Products.      

S. Galiani. 2003. 

18 I det heterogene tilfælde vil det være: ( )∫
b

a

dttλ , hvor ( )tλ  er den generaliserede funktion, og a  og b  er 

endepunkterne på den relevante tidsperiode. 
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Vi lader τ  repræsentere tidspunktet for kredit eventen (konkursen). Dermed er 

sandsynligheden for, at der ikke forekommer nogen kredit events før tiden t  givet ved, 

( ) ( ) t
t

e
te

tP λ
λ λ

τ −
−

==>
!0

0

 

Som følge af dette kan vi så opskrive sandsynligheden for, at der forekommer en kredit 

event inden t , altså når t≤τ ,  

( ) ( ) t
lt

e
l

te
tP λ

λ λ
τ −

−

==≤
!

 

hvor l  repræsenterer antallet af konkurser. Bemærk at det ovenstående udtryk for ( )tP ≤τ  

kan skrives som, 

( ) ( ) t
l

t
t e

l

t
elNP λλ λ −− ===

!
 

hvor tN  ligesom l  er en stigende heltals-proces, det vil sige, at den kun kan antage 

værdierne n,...,2,1,0  og i den rækkefølge. Sådan en stigende proces er en Poisson-proces. 

Parameteret λ , som er blevet flittigt brugt, er defineret som intensiteten i Poisson-

processen.19 

Vi kan opsummere de processer, vi har vist indtil nu, 

1. ( ) ( ) t
l

t
t e

l

t
elNP λλ λ −− ===

!
, sandsynligheden for l  kredit events. 

2. ( )( ) ttNE λ= , det forventede antal kredit events. 

3. ( ) tetP λτ −=> , sandsynligheden for, at der ikke forekommer nogen kredit events. 

Et vigtigt resultat som kan betragtes som ”hazard raten”, er den øjeblikkelige konkurs. Altså 

sandsynligheden for, at der opstår en konkurs event umiddelbart efter tidspunkt t. 

4. [ ]( ) dtedtttP tλλτ −=+∈ ,  

Husk, at Poisson-processen ligesom en Markov-proces, ikke har nogen hukommelse om 

tidligere hændelser. 

Poisson-processens intensitet λ  afhænger af tiden, idet λ  kan ændre sig over tid. Vi kan 

derfor erstatte tλ  med ∫
t

duu
0

)(λ , ved at substituere ind i de foregående processer får vi, 

                                                 
19All your hedges in one basket, L. Andersen m.fl. 2003 
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1. ( ) ( )
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4. [ ]( ) ( ) ( ) dtduutdtttP
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0

exp, λλτ  

Ud fra 3., som er sandsynligheden for, at der ikke forekommer nogle konkurser inden 

tidspunkt t , kan vi opskrive sandsynligheden for den første konkurs inden tidspunkt t , som, 

( )( ) ( ) 









−−=≤≤≤ ∫

t

duutuutP
0

1 exp10, λλτ  

hvor 1τ  repræsenterer den første konkurs, og λ  er stokastisk afhængig af tiden i intervallet 

fra 0 til t . 

Det er ikke let at vurdere den betingede sandsynlighed på grund af integrationsprocessen, 

som inddrager de tidligere konkurssandsynligheder. Men fordi Poisson-processens 

markovianske egenskaber gør, at den ikke har nogen hukommelse, kan ovenstående udtryk 

formuleres som, 

( ) ( )
























−−=≤ ∫

t

duuEtP
0

exp1 λτ  

Når vi nu har en forståelse for Poisson-processen, kan vi begynde at se 

overlevelsesfunktionen, som fortæller os om sandsynligheden for, at hvert af aktiverne i 

referenceporteføljen overlever frem til udløbstidspunktet.   

Bemærk at modellering af konkurstidspunktet er essentielt for at kunne sige noget om 

korrelationen, der forekommer mellem konkurserne i CDO’er og dermed om prisen af 

CDO’en. 

For at kunne prise en CDO effektivt, er man nødt til at have kendskab til kreditkurven for de 

underliggende aktiver. Denne kan udledes fra CDS-spænd, som vil repræsentere 

konkurssandsynlighed, svarende til forskellige løbetider. 
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Vi vil derfor antage, at den første konkurs svarer til det første spring i Poisson-processen tN  

med intensiteten λ .  

Tidligere nævnte vi ( ) ( ) 









=> ∫

t

duutP
0

exp λτ . Vi kan forklare denne ligning med, at der ingen 

konkurs er før tidspunkt t . Den første konkurs kan dog forekomme umiddelbart lige efter 

tidspunkt t . Perioden frem til tidspunkt t  kalder vi ”tiden til konkurs” eller overlevelsestid, 

når t>τ . 

Vi noterer ( ) ( ) ( ) 









=> ∫
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duutPtS
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exp λτ  som overlevelsesfunktionen, som i sin generaliserede 

udgave hedder, ( ) ( ) ( )
























−−=≤= ∫

t

duuEtPtS
0

exp1 λτ  

 

5.2.2  Fordelingen af konkurstidspunkter. 
Når vi har bestemt konkurstidspunktet for en af de underliggende virksomheder, kan vi 

udlede fordelingen for konkurstidspunkter. Vi skal benytte denne fordeling for at kunne 

prisfastsætte porteføljer af kreditderivater og korrelationsprodukter. Fordelingen fortæller os 

om sandsynligheden for, at opleve konkurser inden for en specificeret periode samt antallet 

af disse.  

Vi kan opstille fordelingen af konkurstidspunkter som overlevelsesfunktionens modsvarende 

sandsynlighedsfunktion, forstået således, 

( ) ( ) ( ) 









−−=−= ∫

t

duutStF
0

exp11 λ  

Vi kan altså udlede fordelingen for konkurstidspunkter ud fra overlevelsesfordelingen. 

 

Vi har indtil videre indført flere anvendelige elementer til prisfastsættelse af kredit- og 

korrelations-derivater. Ovenfor opstillede vi ligeledes et udtryk for konkurssandsynligheden 

mellem t  og tt ∆+ , når der vel at mærke ikke har været nogle konkurser fra tid 0 til t  som, 

[ ]( ) ( ) ( ) dtduutdtttP
t











−=+∈ ∫

0

exp, λλτ . Dette udtryk kan bruges til at estimere den 
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øjeblikkelige konkurssandsynlighed, som vi så kan bruge til at prissætte porteføljer af kredit-

derivater. Bemærk at den såkaldte øjeblikkelige konkurssandsynlighed svarer til den 

ubetingede konkurssandsynlighed mellem tidspunkt t  og tt ∆+ . Vi kalder ( )tf ,20 

fordelingens tæthedsfunktion, for,  

( ) ( ) ( ) 









−= ∫

t

duuttf
0

exp λλ  

 

5.2.3 Kreditkurven 
For at kunne prissætte syntetiske CDO’er har vi brug for en struktur over 

konkursintensiteten i stil med en rentestruktur for hvert af de underliggende aktiver. Dette 

er gerne givet ved markedets forventninger til, at de aktiver, som er indeholdt i 

referenceporteføljen, overlever frem til forskellige tidshorisonter. Disse strukturer kan 

udledes fra de markedsobserverbare CDS-priser, som netop fortæller, hvad markedets 

forventninger til virksomhedernes fremtidige overlevelse er. CDS-kontrakternes 

præmiebetalinger kan ”bootstrappes” for at give referencevirksomheden en konkurskurve, 

som svarer til CDO’ens løbetid.  

Givet markedspriserne på CDS-kontrakter med en antagelse om konstant recovery rate samt 

en antagelse omkring konstant konkursintensitet, vurderer Andersen (2006) en god 

approksimation af konkursintensiteten til, 

RR
i

i
i

i
i

−
=⇒

−
=

1

CDSspread

1

CDSspread
λλ  

                                                 
20 Givet af λ(t) = h(t), altså konkurs intensiteten er lig hazard raten, se Galiani (2003). 
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hvor iλ  er konkursintensiteten, her defineret anderledes end tidligere, da den her siger, 

hvad sandsynligheden for konkurs er i løbet af et år. Vi antager, at recovery raten er den 

samme for alle aktiver, derfor fjernes indekseringen. CDS spændet er normalt forskelligt for 

aktiverne; derfor er iλ  stadig individuelt. Som tidligere nævnt er R−1  recovery raten, givet 

en konkurs af det underliggende aktiv. Bemærk altså, at kreditkurverne for de individuelle 

underliggende aktiver i referenceporteføljen er essentielle for vurderingen af den risiko, som 

påhviler hele referenceporteføljen. 

 

5.2.4 Tabsfordelingen 
I det foregående har vi set, at prisfastsættelsen af porteføljer af kreditrisiko udvikler en 

kreditstruktur over konkurserne af referenceporteføljens virksomheder.  

Siden Li (2000) introducerede copulaer til at modellere kreditrisiko, har der været en 

stigende interesse for denne tilgang. Indtil da var copulaer mest blevet brugt til 

overlevelsesanalyse. Som udgangspunkt passer dette jo fint i forhold til CDO’er, hvis 

underliggende aktiver netop ”overlever” eller ”dør” inden for en periode ad gangen. 

Copulaer kan bruges til at kombinere risici, når de marginale fordelinger estimeres 

individuelt. En marginal fordeling fortæller, hvad sandsynligheden for tilfælde A  er, uanset 

om tilfælde B  forekommer eller ej B ,  

( ) ( ) ( )BAPBAPAP +=  

Afhængighedsforholdet eller korrelationsforholdet mellem de uniforme fordelinger beskrives 

udelukkende ved hjælp af copula-funktionen, mens skalering og form - her tænkes på 

gennemsnit, standardafvigelse, skewness (asymmetri i fordelingen) og kurtosis (andelen af 

standard afvigelsen der skyldes ekstreme observationer eller målinger) - udelukkende 

bestemmes af de marginale fordelinger. 

 

En copula-funktion er en funktion, som kæder univariante marginaler til deres multivariante 

fordeling. Copulaer kan bruges til at sammenkæde marginale fordelinger til en fælles 

fordeling. For N  tilfældige uniformt fordelte variable NXXX ,...,, 21  er den fælles 

fordelingsfunktion C  defineret (givet) som, 
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( ) ( )NNN xXxXPxxC ≤≤= ,...,,,..., 111 ρ  

hvor ρ  er afhængighedsparameter, det kan også kaldes copula-funktionen. 

 

Sklar (1959) viste, at enhver fælles fordelingsfunktion F  kan vises som en copula-funktion.  

Han beviste, at hvis ( )NxxF ,...,1  er en fælles multivariat fordelingsfunktion med univariate 

marginale fordelningsfunktioner, så findes der en copula-funktion ( )NuuC ,...1  og så gælder 

følgende,  

( ) ( ) ( )( )NNN xFxFCxxF ,...,,..., 111 = , 

Hvis alle iF  er kontinuerlige, så er C  unik.  

Der gælder generelt for copulaer, at [ ] [ ]1,01,0: →
NC , altså at omsætte en multivariate 

fordeling til et éndimensionalt sandsynlighedsrum. Grundideen er at beskrive en 

fællesfordeling af tilfældige variable, ( )T
NXXX ,...,1=  ved at bruge en copula C : 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )NNNNNN xFxFCxXPxXPCxXxXP ,...,,...,,..., 111111 =≤≤=≤≤  

hvor NFF ,....,1  repræsenterer den kumulative fordelingsfunktion af variable iX  for Ni ,...,1= . 

En copula er normalt afhængig af parametre, som bestemmer den respektive form af 

afhængighed. Korrelationen mellem to variable repræsenterer en speciel form for 

afhængighedsstruktur, som kan beskrives ved hjælp af for eksempel Gaussian copula.  

 

5.3 Faktor Copulas 

Efter denne teoretiske introduktion til copulaer og tidligere forklaring af, hvordan tranche-

tabene opstilles og beregnes, kan vi kigge videre frem. I dette afsnit belyses det centrale 

problem for prisfastsættelse af CDO’er, nemlig tabsfordelingen. Korrelationen mellem 

referenceporteføljens aktiver gør, at det ikke umiddelbart er til at gennemskue, hvordan 

tabsfordelingen skal angives.  

 

5.3.1 Én faktor Gaussian copula.  
For at prissætte en syntetisk CDO-tranche skal vi som nævnt tidligere bestemme 

tabsfordelingen og dermed korrelationen i modellen, der er den vigtigste og mest centrale 
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forudsætning for en korrekt pris. I dette afsnit vises en mulighed for tabsfunktionen i en én 

faktor model.  

Vi ser her på de intensitetsbaserede sandsynligheder og vil vise, hvordan tabsfordelingen for 

den Gaussianske én faktor model kan skabes og beregnes.  

Vi antager, at der er én fælles faktor, som driver korrelationen af konkurser i 

referenceporteføljen. Vi kan dermed finde den betingede sandsynlighed, altså 

sandsynligheden for l  konkurser betinget af den fælles faktor.  

Det er derefter muligt at finde den ubetingede konkurssandsynlighed ved at integrere over 

den fælles faktor. 

I denne model antages det, at de individuelle konkurstidspunkter følger en normalfordeling. 

Antallet af konkurser i porteføljen hænger dermed lineært sammen med den fælles faktor, 

som det ses i nedenstående figur. Mellem de parvise tilfældige normalfordelte variable 

opstår der dermed en korrelationsstruktur, som kan benyttes til bestemmelse af 

tabsfordelingen. 

Om de enkelte virksomheder går konkurs, afhænger altså af virksomhedens egen 

normalfordelte værdi, betinget af værdien af den fælles normalfordelte faktor for markedet. 

En virksomhed, som bliver ”ramt” af en dårlig tilfældig variabel, behøver ikke nødvendigvis 

også at blive ramt af konkurs, idet markedet eller den fælles faktor kan være stærk nok til 

at redde virksomheden.  

Vi har altså, pga. lineariteten, at antallet af konkurser afhænger af den fælles faktor. Hvis 

den fælles faktor er stor, bliver antallet af konkurser mindre, og hvis den fælles faktor er  

lille, stiger antallet af konkurser tilsvarende, givet de individuelle virksomheders 

normalfordelte variable er ens i begge scenarier.  
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Én faktor Gauissan Copula

Fælles faktor

Værdi af aktiver

Fælles faktor linje 

Kritisk niveau for aktiver
Normalfordeling ved dårlig fælles faktor

Nomalfordeling ved god fælles faktor

 

Det ses på den ovenstående figur, at den venstre normalfordeling, at sandsynligheden for, 

at værdien af virksomhedens aktiver falder under det kritiske niveau, er ca. 50 % (den 

nederste del af klokken). Den højre normalfordelings areal under det kritiske niveau er 

noget mindre, antallet af konkurser vil derfor være mindre. 

 

Værdien af virksomhed i , ix  beskrives ud fra relationen, 

iiii ZaMax 21−+=  

hvor, som nævnt lige ovenfor, ix  er værdien af virksomhed i ’s aktiver. Det er ix , der skal 

ligge over virksomhedens kritiske niveau ix . M og iZ  er begge standard normalfordelte 

variable under Gaussian copula. M  er den fælles faktor og derfor ens for alle 

referencevirksomhederne, iZ  er det individuelle stokastiske element for hver virksomhed. 

Fordelingsfunktionerne for de standard normalfordelte variable M , Z  og ix ’s betegner vi 

iF , G  og iH .  

Virksomhedernes forhold til den fælles faktor bestemmes af ia , som begrænses til at ligge 

fra [0;1[.  

De nominelle beløb for kreditterne i referenceporteføljen er kendte størrelser og betegnes 

som tidligere nævnt iA . Derudover estimeres de risikoneutrale konkurssandsynligheder ud 
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fra de underliggende referencevirksomheders individuelle CDS-spænd. Den risikoneutrale 

konkurssandsynlighed før tiden t  for virksomhed i  betegner vi som ( )tq i . 

Som før er recovery raten for den i ’te virksomhed givet ved iR , og er kendt og konstante 

over tid. 

Det angivne setup har følgende implikationer: Korrelationen mellem aktivværdierne for 

virksomhed i  og j  er lig med ji aa . Det kritiske niveau for konkurs ix  er lig med ( ))(1 tqF ii
− . 

Den betingede konkurssandsynlighed ( )Mtqi , som i dette setup svarer til sandsynligheden 

for, at ix  er mindre end det kritiske niveau ix  betinget af, hvad den fælles faktor M  er, 

altså ( )MxxP ii < , er det samme som, 

( ) ( )














−

−
==<

21 i

ii

iiii
a

Max
HMtqMxxP  

Fordelingen af tab er en diskret proces, fordi virksomhederne enten overlever eller går 

konkurs. Når der er N  forskellige aktiver eller virksomheder, skal der beregnes 

sandsynligheder for 1+N  konkurser, nemlig N,...,2,1,0 , som svarer til ingen konkurser, én 

konkurs osv.  

Vi skriver den betingede sandsynlighed for l  konkurser indtil tiden t  som, 

( )Mtlp K ,  

hvor K  er antallet af kreditter i underporteføljen, som sandsynligheden beregnes over, der 

gælder, at NK ≤ , i det underporteføljen ikke kan være større end hele 

referenceporteføljen.  

Da referenceaktiverne oftest ikke har ens CDS-spænd, bliver man nødt til at opbygge 

sandsynlighederne for de forskellige mulige udfald ud fra hvert af aktivernes individuelle 

CDS-spænd. Ved at benytte nedenstående rekursion på referenceporteføljens CDS-spænd er 

det muligt at beregne sandsynligheden for et bestemt antal konkurser l , efterhånden som 

K  stiger op mod N , som er antallet af referenceaktiver, 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )MtqMtKpMtKp

MtqMtlpMtqMtlpMtlp
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Ved at starte med den betingede tabsfordeling for en referenceportefølje, bestående af K  

kreditter kan man opbygge den betingede sandsynlighedsfordeling til at omfatte alle N  

kreditter i CDO’ens referenceportefølje.21 

Vi kan nu beregne den ubetingede tabsfordeling for l  konkurser ved, 

( ) ( ) ( )∫
∞

∞−

= dMMgMtlptlp N ,,  

hvor g  er tæthedsfunktionen for M . Integralet bestemmes ved brug af numerisk 

integration. Der kræves til hvert tidspunkt t , 1+N  numeriske integrationer. Tiden t  vil 

normalt svare til en præmiebetaling på CDO’en. Der skal derfor beregnes 20 

sandsynligheder for hvert l  fra 0  til N  for en femårig CDO med kvartalsvise 

præmiebetalinger. Nogle af de kendte indeks, såsom iTraxx, har som tidligere nævnt 125 

referencevirksomheder, så vi ender altså med at skulle foretage 2520 numeriske 

integrationer. Derudover skal rekursionen køres igennem et meget højere antal gange, da 

konkurssandsynlighederne skal genberegnes for hver M∆  ændring. 

 
5.3.1.1 Eksempel på prisfastsættelse af syntetisk CDO  

For at illustrere, hvordan tabsfordelingerne numerisk bliver beregnet, viser vi her et 

eksempel på, hvordan både den betingede og den ubetingede konkurssandsynlighed 

beregnes.  

CDO’en inddeles i 3 trancher, 0-3 %, 3-10 % og 10-100 %. Den underliggende portefølje er 

homogen mht. CDS-spænd og recovery rate. 

Betegnelser og antagelser opridses her. 

N  100, antal referencevirksomheder 

r  5 %, risikofri diskoneringsrente  

CDSr  6 %, spændet på single navn CDS’en, dvs. rentetillægget på hele 

referenceporteføljen  

iR  40 %, recovery raten for den i ’te kredit, sættes ens for alle krediter 

ia  3,0 , fælles faktor afhængighed, i eksemplet sættes den til det samme for 

                                                 
21 Gibson 2004 
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 alle virksomhederne 

iA  10.000.000 €. Nominel værdi af den i ’te kredit, sættes ens for alle krediter 

iL  6.000.000 €. Tab for den i ’te kredit i forbindelse med konkurs, ens for alle 

krediter givet iR  og iA  

t  1, vi beregner konkurssandsynlighederne på tidspunkt 1 

( )tqi  te 01.01 −− , hvilket giver, ( ) 00995,011 01.0 =−= −eqi , hvilket svarer til en  

 konkurssandsynlighed på 1 % om året 

M  og iZ  Normalfordelt variable 

( )Mg  Tæthedsfunktion for M  

( )( )tqF ii
1−  Det kritiske niveau for virksomhederne ix , bestemmes i dette tilfælde ved at 

tage den inverse normalfordelings funktion. ( )( ) ( ) 328,200995.01 11 −=Φ=Φ −−

iii q  















−

−

21 i

ii

i
a

Max
H  Sandsynligheden for, at virksomhed i  går konkurs. iH  er standard  

                 normalfordelt for 1−=M , giver dette, 0167,0

3,01

13,0328,2

2
=

















−

−⋅−−
Φ   

Vi kan dermed beregne den betingede sandsynlighed for eksempelvis 3 konkurser med en 

fælles faktor på -1, ved hjælp af binomialfordelingen, idet vi enten oplever overlevelse eller 

konkurs.  

( ) 147,00167,010167,0
3

100 3100
=−⋅⋅







 −  

 

     

Betingede 
sandsynligheder 
for konkurser     

Fælles faktor M Antal 
Konkurser  -2 -1 0 1 2 

Ubetingede 
sandsynligheder 
for konkurser 

0 0.001 0.186 0.763 0.971 0.998 0.644 

1 0.005 0.316 0.206 0.029 0.002 0.166 

2 0.019 0.265 0.028 * * 0.072 

3 0.048 0.147 0.002 * * 0.039 

4 0.087 0.060 * * * 0.023 

5 0.127 0.020 * * * 0.015 

6 0.152 0.005 * * * 0.010 
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7 0.154 0.001 * * * 0.007 

8 0.136 * * * * 0.005 

9 0.105 * * * * 0.004 

10 0.072 * * * * 0.003 

11 0.045 * * * * 0.002 

12 0.025 * * * * 0.002 

13 0.013 * * * * 0.001 

14 0.006 * * * * 0.001 

15 0.003 * * * * 0.001 

16 0.001 * * * * 0.001 

17 * * * * * 0.001 

18 * * * * * * 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

100 * * * * * * 

   H    

 0.070 0.0167 0.003 0.00029 0.000  

       

Konkurs Konkurs sandsynlighed 0.00995    

 Kritisk niveau -2.328    

 Fælles faktor relation 0.548    

  * angiver værdier mindre end 0.001       

 

Som det ses af tabellen, så falder sandsynligheden for konkurs jo bedre eller større den 

fælles faktor er. 

Beregningerne af de ubetingede konkurssandsynligheder udføres som tidligere nævnt 

ved hjælp af numerisk integration over den fælles faktor M .  

Den ubetingede konkurssandsynlighed for 3 konkurser kan skrives som: 

( ) ( ) ( ) 039,01,31,3 100 == ∫
∞

∞−

dMMgMpp  

De ubetingede sandsynligheder kan ses som et vægtet gennemsnit af de betingede 

sandsynligheder, idet det er den fælles faktor M , der integreres over.  

For at kunne forsætte eksemplet indfører vi nogle flere elementer. 

t  For at kunne prisfastsætte trancherne over hele CDO’ens levetid bliver t  

variable. 

t∆  0,25, da der er kvartalsvise præmiebetalinger på CDO’en, deles den årlige rente 

i 4. 

 

Med udgangspunkt i mezzanin tranchen 3-10 %. I nedenstående tabel for vores eksempel 
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er vist det forventede cash flow for tranchen. 

 

Perio
de 

Tid T, 
Periode/4 

Diskonterings 
faktor, 1-
exp(5 %*T) 

Kumulativt 
tab frem til T 

Marginalt tab til 
T, 
EL(T)- EL(T-1) 

PV af 
marginalt 
tab 

Præmie 
betaling 

PV af 
præmiebetal
inger 

1 0.25 0.988 103 103 101 1,048 1,035 

2 0.50 0.975 339 237 231 1,045 1,019 

3 0.75 0.963 664 325 313 1,040 1,002 

4 1.00 0.951 1,055 390 371 1,034 984 

5 1.25 0.939 1,496 442 415 1,028 965 

6 1.50 0.928 1,979 482 447 1,020 947 

7 1.75 0.916 2,494 515 472 1,013 928 

8 2.00 0.905 3,037 543 491 1,004 909 

9 2.25 0.894 3,602 565 505 996 890 

10 2.50 0.882 4,185 583 515 987 871 

11 2.75 0.872 4,784 599 522 978 853 

12 3.00 0.861 5,395 611 526 969 834 

13 3.25 0.850 6,017 621 528 960 816 

14 3.50 0.839 6,646 630 529 950 798 

15 3.75 0.829 7,282 636 527 941 780 

16 4.00 0.819 7,924 641 525 931 762 

17 4.25 0.809 8,569 645 521 921 745 

18 4.50 0.799 9,216 648 517 912 728 

19 4.75 0.789 9,865 649 512 902 711 

20 5.00 0.779 10,515 650 506 892 695 
Alle beløb er angivet i tusind.      

     
Samlet 
nutidsværdi  

Nominel 
præmie 
uden 
konkurser 

Samlet 
nutidsværdi  

          9,076 1,050 17,272 

 

Det nominelle forventede kumulative tab beregnes ved, 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )( ) ( )tpKKiLtpKKiLtEL i
i

ADii
i

ADiKK DA
⋅−⋅=⋅−⋅= ∑∑

==

+
100

0

100

0

, 0,,minmax,min  

som kommer af den tidligere nævnte, 

( )( ) ( )∑
=

+
⋅−

−
=

N

i
iADi

AD
KK pKKtL

KK
tEL

DA
1

)),(min(
1

,
 

Da dette er det kumulative tab, undlades 
AD KK −

1 , samtidig erstattes det opløftede + med en 

maksimumsfunktion for at lette implementeringsforståelsen. 

AK og DK  er som angivet tidligere ”attachment point” og ”detachment point”, de er her 

angivet som nominelle værdier, dvs. 30 mio. euro og 100 mio. euro.   

Det marginale tab beregnes som, 



Prisfastsættelse af CDO ved Gaussian copula og Student t copula 
Copenhagen Business School 

 49 

( ) ( ) ( )1Marginal −−= tELtELtEL  

For at beregne nutidsværdien af de marginale tab multipliceres med den tilhørende 

diskonteringsfaktor: 

( )( ) ( ) ( ) ( )ttr etELeELtELPV ⋅−⋅− −⋅=−⋅= 05.0

MarginalMarginalMarginal 11  

Den samlede nutidsværdi af tranchens tab fås ved at summere over nutidsværdien af alle de 

marginale tab, 

€  tus.076.9
4

20

1

Marginal =















∑

=t

t
ELPV  

Den oprindelige nominelle præmiebetaling på 6 % af tranchen svarer til, 

( ) ( ) €  tus.050.1€  tus.000.30€  tus.000.10006,0 =−⋅=−⋅ ADCDS KKr  

Men efterhånden som konkurserne forekommer og udvisker equity tranche, og mezzanin 

tranchen begynder at opleve konkurser, bliver præmiebetalingen nedskrevet, som også vist i 

ovenstående tabellen, 

( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 25,006,0Præmie ⋅⋅−−=∆⋅⋅−−= tELKKtrtELKKtE ADCDSAD  

Ligesom med nutidsværdien af de marginale tab, multipliceres den forventede 

præmiebetaling med diskonteringsrenten, 

( )( )( ) ( )( ) ( )( ) ttr etEetEtEPV ⋅−⋅− ⋅=⋅= 05.0PræmiePræmiePræmie  

Den samlede nutidsværdi af tranchens præmiebetalinger fås ved at summere over 

nutidsværdien af alle de forventede præmier. Vi har altså reduktionen som, 

( ) €  tus.272.17
4

Præmie
4

20

1

20

1

4 =























=⋅








∆⋅
















−−⋅ ∑∑

==

⋅−

tt

t
r

ADCDS

t
EPVet
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Det er dermed muligt at beregne den forventede gevinst af tranchen og deraf startprisen, 

som værende den samlede nutidsværdi af de forventede præmiebetalinger, fratrukket den 

samlede nutidsværdi af de forventede tab,  

€  tus.211.8€  tus.076.9 €  tus.272.17 =−  

Disse beregninger bygger på en CDS-præmie på 6 %, men idet CDO-tranchen ikke er udsat 

for samme risiko som referenceporteføljen som helhed, får CDO’en, allerede ved indgåelsen,  

en merværdi, som skal betales mellem parterne i CDO’en. Ligesom ved CDS’er og swaps i 

almindelighed skal den forventede startpris være nul. For at opnå dette bliver man nødt til 

at justere betalingspræmien fra de 6 % til noget mindre (fordi præmiebenet er større end 
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tabsbenet). 

 

Der skal altså gælde, 
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Ved at ændre CDSr , som er præmien på hele referenceporteføljen, til Mezzaninr , der er den 

rente, som får den lige ovenstående ligning til at gå op, altså, 
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Derved kan tranchepræmien beregnes til 315 bp eller 3,15 %, som i forhold til de 6 % er 

noget mindre. Fordi equity tranchen tager størstedelen af risikoen for hele 

referenceporteføljen, falder den risikoneutrale præmie for mezzanin tranchen. 
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Præmiebetalingerne for hele porteføljen:  

  Præmie  %-tranche størrelse Nominel præmie Størrelse 

Equity 15.07% 0-3 4,520 30,000 

Mezzanin 3.15 % 3-10 2,206 70,000 

Senior 0.07% 10-100 661 900,000 

Vægtede præmie    7,387  

Referenceportefølje 0.59% 0-100 5,947 1,000,000 

 

Som det ses af tabellen belønnes equity tranchen med en rente, der er meget større end de 

andre trancher. Dens risiko er også det større, da den beskytter både mezzanin- og senior-

trancherne, som begge er nominelt større end equity.  

 

5.3.1.2 Negativ carry 

Det er også værd at observere, at den vægtede præmiebetaling fra trancherne overstiger 

referenceporteføljens præmieindtægt, hvilket betegnes som negativ carry. Udstederen af 

CDO’en står altså til at tabe penge, da indtægterne fra CDS’erne ikke er store nok til at 

dække udgifterne til CDO’en. Men vi kan i ovenstående tabel se, at den tungeste post i 

CDO’en er equity tranchen, selv om den nominelt er lille. Betalingerne til equity tranchen 

ved nul konkurser svarer til 61 % af de samlede præmiebetalingerne på CDO’en, samtidig 

svarer det til 76 % af indtægterne fra CDS’erne. 

Udgifterne til equity tranchen må derfor forventes at falde kraftigt. Allerede ved 1 konkurs 

falder udgifterne med 20 %, og tranchen kan således kun overleve 5 konkurser i alt, før den 

er fuldstændig væk. I forhold til referenceporteføljen mister den kun 1 % af sine indtægter 

ved den første konkurs, hvor udgifterne til CDO’en som helhed falder med 12,3 %. 

Udstederen har altså en forventning om, at hans udgifter til equity tranchen allerede tidligt 

vil falde til noget under det initiale niveau. På denne måde regner udstederen med at 

komme til at tjene penge på CDO’en over hele dens levetid.  

 

Det er lidt som en huskat, der skal gå gennem et mørkt rum fyldt med musefælder, den har 9 liv 

tilbage, fordi den lever stille og roligt indenfor. Den kan derfor godt klare at støde ind i et par fælder 

på vej gennem rummet, men vil helst ikke støde ind i grupper eller klumper af fælder, der hurtigt 

kunne gøre det af med dens ni liv.  

Hvis en vildkat med kun 1 eller 2 liv tilbage, fordi den måske er faldet ned fra et træ eller har været 



Prisfastsættelse af CDO ved Gaussian copula og Student t copula 
Copenhagen Business School 

 52 

ramt af en bil derimod gik bliver sat ind i rummet, vil den foretrække, at fælderne ligger i klumper, 

så der er en chance for, at den kan gå gennem rummet uden at støde på en enkelt fælde.  

 

Konkurskorrelationen med den fælles faktor er det essentielle parameter i denne 

prisfastsættelsesmodel. Dette illustreres tydeligt ved at se præmierne for de forskellige 

trancher, når afhængigheden med den fælles faktor ændres. 

Par spreads ved ændringer i a- fælles faktor

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

a - fælles faktor

bp. p.a.

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0.045
bp. p.a.

Equity (venstre akse) Mezzani (ventre aakse) Senior (højre akse)

'

 

 

Som tidligere nævnt øges sandsynligheden for equity tranchens overlevelse, når 

korrelationen af konkurser stiger, og samtidig stiger sandsynligheden for, at senior tranchen 

bliver udsat for konkurser. Vi ser, at præmien på equity tranchen er en strengt faldende 

funktion af konkurskorrelationen, og senior tranchen er en strengt stigende funktion af 

konkurskorrelationen. 

Vi har altså equity tranchen (vildkatten) og senior tranchen (huskatten) som yderreferencer i 

forhold til risiko. 

Tranche Konkurskorrelation 

 Lav Høj 

Equity Høj præmie 

 (høj risiko) 

Lav præmie 

(lav risiko) 

Senior Lav præmie 

(lav risiko) 

Høj præmie 

(høj risiko) 
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Imellem de to yderpunkter har vi mezzanin tranchen, som har aspekter fra begge 

ydertrancher. Dens konkave form indikerer, at ved meget lave og meget store 

konkurskorrelationer vurderer modellen, at sandsynligheden for ødelæggelse af mezzanin 

tranchen, som værende lavere end ved konkurskorrelationer omkring 0,5 (a=0,5).  Ved de 

lave konkurskorrelationer ligger konkurserne så langt fra hinanden, at sandsynligheden 

tilskriver, at kun equity tranchen bliver ramt af konkurser, idet der ikke vil være nogen 

korrelation mellem de forskellige virksomheders konkurssandsynligheder. Ved høje 

korrelationer mellem konkurserne har vi ligesom ved equity tranchen, at konkurserne 

kommer i klumper, hvis de kommer. Altså er sandsynligheden for nul konkurser større her, 

dermed falder risikoen for mezzanin tranchens destruktion sammen med præmien. 

Tranche Konkurskorrelation 

 Lav Mellem Høj 

Mezzanin Lav præmie 

(lav risiko) 

Højere præmie 

(højere risiko) 

Lav præmie 

(lav risiko) 

 

5.3.2 Følsomhed ved ændrede korrelationer 
Her med er det illustreret, hvordan den initiale præmie og risiko fordeles i trancherne, når 

konkurskorrelationen ændres. Den initiale præmie giver som før nævnt CDO-trancherne en 

startværdi på nul på samme måde som swaps. Ligesom swaps ændres denne værdi efter 

starttidspunktet af trancherne alt afhængigt af, hvordan værdien af det variable ben 

bevæger sig. Ved swaps kunne det være en variabel rente, ved trancherne er det 

konkurskorrelationen. Med udgangspunkt i vores eksempel kan vi illustrere, hvordan prisen 

eller den fair value af trancherne ændrer sig, når konkurskorrelationen ændrer sig over tid. 

Prisen på en CDO, startet i rolige tider med lav konkurskorrelation, vil ændre sig, hvis der 

forekommer en krise, som vil øge konkurskorrelationen.  

Som tidligere nævnt ses det fra nedenstående figuren, at equity tranchen er en strengt 

stigende funktion,  senior tranchen er strengt aftagende, og mezzanin tranchen havde en 

konveks funktion. Det er vigtigt at bemærke, at ændringerne i ”fair valuen” er uafhængige 

af den nominelle størrelse af tranchen. Når det er nævnt, kan vi sammenholde 

tabene/gevinsterne ved, at konkurskorrelationen stiger fra 0,3 og op til 0,9, så udligner 
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equity tranchens gevinst næsten senior tranchens tab. Som før nævnt tager nedenstående 

figuren ikke hensyn til nominel trancheværdi, det er derfor klart, at equity tranchen er 

meget mere gearet end senior tranchen.  

Følsomhed i "fair value" ved korrelationsændringer.
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Den initiale konkurskorrelation er 0,3, hvilket ses ved, at alle trancherne har ”fair value” på 

nul. 

Nedenfor er illustreret, hvordan den højere korrelation netop kan gøre senior tranchen udsat 

over for konkurser. Hvis korrelationerne ikke vurderes og estimeres godt nok i forhold til 

virkeligheden, vil præmiemodtageren tage til takke med en for lille risikopræmie, som ikke 

vil retfærdiggøre de risici, han udsættes for. 
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Modsat disse risici for senior tranchen ses, at sandsynligheden for, at equity tranchen slet 

ikke bliver ramt omvendt er meget lille, i forhold til den lavere korrelation. 

 

5.3.3 Student t copula 
Én faktors Gaussian copula er den markedsanvendte model. Men den indebærer visse 

ulemper i kraft af, at der tages udgangspunkt i normalfordelingen. Den indbyggede 

beskyttelse af senior trancherne skulle sikre, at kun equity og mezzanin trancherne ville blive 

påvirket af konkurserne, når disse forekom i et væsentligt antal, et usandsynligt tilfælde i 

sandsynlighedsfordelingen. Men på grund af den forventede sikkerhed til senior tranchen 

ved Gaussian copula prisfastsættelse, ville den blive straffet så meget hårdere, hvis der 

forekom mange konkurser i CDO’ens referenceportefølje, fordi den risikopræmie, som 

Gaussian copula tilsagde, ikke tilstrækkeligt ville afspejle den mulige risiko for mange 

konkurser. Problemet er, at normalfordelingens halesandsynligheder eller haletykkelser er 

for små i forhold til, hvad virkeligheden tilskriver. Ved at anvende en 

sandsynlighedsfordeling med større eller tykkere halesandsynligheder ændres modellens 

estimation af risikoen og dermed af risikopræmien. Ved at benytte en Student t copula i 

Sandsynlighedsfordelinger for antallet af konkurser over hele CDO'ens levetid
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stedet for en Gaussian copula, kan der opnås større halesandsynligheder og dermed en 

anderledes fordeling af risikoen på tværs af trancherne. Ligesom ved én faktor modellen for 

Gaussian copulaen kan vi her opstille vores reduced form model,  

iiii ZaMay 21 −+=  

Som ved Gaussian copula modellen, M  og iZ ’erne er stadig standard normalfordelte 

variable, men hvor vi i Gaussian copula modellen havde, at ii yx = , hvor ix  angav værdien 

for det underliggende aktiv, som skulle ligge over det kritiske konkursniveau ix . Ved 

Student t copulaen defineres referenceaktivets værdi anderledes nemlig ved,22 

ii y
W

v
x =  

hvor v  angiver antallet af frihedsgrader og 2~ vW χ -fordeling, med uafhængighed for 

nyy ,...,1   

En anden væsentlig forskel i forhold til Gaussian copula modellen er bestemmelsen af 

konkursniveauet. Hvor det før blev bestemt med den inverse kumulative 

standardnormalfordeling, benyttes der i Student t copulaen, som navnet tilsiger, en invers 

Student t fordeling med v  frihedsgrader. Vi har altså: 

( )( )
( )( ) modellenfaktor Student t for  ,

modellenfaktor Gaussian for  ,  
1

1



Φ

=
−

−

tqt

tq
x

iv

i
i  

Med disse to forskelle på plads kommer den betingede sandsynlighed for Student t copulaen 

til udtryk ved, 

( ) ( )














−

−
Φ====≤

21
,,

i

iiv
w

iii
a

max
MWtqmMwWxxP  

Student t copulaen har således to faktorer både den standard normalfordelte 

markedsbestemte M  og den 2χ –fordelte variable w . Det medfører, at vi for at finde den 

ubetingede konkurssandsynlighed skal integrere over begge variable, så sandsynligheden 

ikke længere er betinget af nogen dem.  

 

Det giver, 
                                                 
22 Synthetic CDO-Pricing Using the Studen t Factor Model with Random Recovery, T. Hoedemakers  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )dMMgdWWf
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hvor ( )Mg  som tidligere nævnt er tæthedsfunktionen for M , og der benyttes samme 

rekursion som ved Gaussian copula til at bestemme ( )WMtlp N ,,  

Det er værd at bemærke, at 2χ -fordelingen ikke er defineret under 0, som derfor er den 

nedre grænse for dette integrale. Der skal nu også foretages to numeriske integration i 

stedet for en, dette øger beregningstiden væsentligt for Student t copulaen i forhold til 

Gaussian copula. 
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6 Data 
For at kunne sammenholde vores modeller med markedet benytter vi empiriske 

markedsdata fra Bloomberg den 13. november 2008, for Markit iTraxx Europe serie 9, med 

5 års løbetid, dvs. den udløber i marts 2013. Som tidligere nævnt starter de nye serier i 

henholdsvis marts og september, dvs. at der 16. november 2008 ikke mangler 20 

kvartalsvise betalinger, men kun 18, idet 2 af dem allerede har fundet sted.  

 

Disse priser er altså de bedste bid/ask-priser, som udbyderne af iTraxx CDO’erne giver. 

 

Til sammenligning kan priserne, stillet af UBS for nogle af de samme trancher, ses nedenfor. 

Som det ses kan der være forholdsvis stor uenighed om, hvad priserne skal være 

markedsdeltagerne imellem, og priserne kan differentiere meget. Det ses, at UBS’s præmier 

alle sammen ligger under markedets mellempriser, hvilket vil sige, at deres vurdering af 

korrelationen adskiller sig fra markedet. Som tidligere nævnt nyder de forskellige trancher 

godt af henholdsvis høj og lav korrelation.  
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Tranche Markedets mellempris i bp. UBS i bp. Forskel i bp. Forskel i procent 

3-6 % 950,000 866,530 83,470 -8,79 % 

6-9 % 492,195 446,300 45,895 -9,33 % 

9-12 % 260,330 230,375 29,955 -11,51 % 

12-22 % 104,830 93,515 11,315 -10,79 % 

 

Den ”risikofrie” rente kan sættes til flere forskellige satser alt efter, hvordan man opfatter 

kravet om risikofrihed. Det kan diskuteres, om diskonteringsraten skulle sættes til 3.25 %, 

som var Den europæiske Centralbanks rente den 13. november 2008, til refinansiering af de 

aktiver, som der er stillet sikkerhed for, eller sættes til 2.75%, som er Den europæiske 

Centralbanks indlånsrente. Men da disse begge er statiske og ikke dagligt følger udviklingen 

i markedet, fordi de udelukkende bestemmes af én markedsdeltager, vil de ikke være 

repræsentative nok for den risikofrie rente. Vi bruger derfor den 1-årige euro swaprente, 

som den 13. november 2008 var 3.246 % iflg. Nordeas e-Markets.  
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Equity tranchens pris bliver opgivet på en lidt anden måde end de andre trancher. For equity 

tranchen er der fastsat en nedre grænse for præmiebetalingen på 500 bp. Dertil kommer 

markedets kreditspænd, som her er 59.46 bp., hvilket er prisen, som tranchen handles til.  

For at sikre, at equity tranchen bliver afsat til selv de risikovillige investorer, bliver den gerne 

solgt med et ”upfront fee”, en forudbetaling af en del af den nominelle tranches størrelse af 

varierende størrelse.23  

Delta svarer til forskellen mellem markedspriserne og priserne, der opnås ved at indsnævre 

CDS-spændet med 1 bp. for alle aktiver i referenceporteføljen og genberegne priserne, som 

også  nævnt på skærmprintet fra Bloomberg. Delta svarer altså til et parallelt skift i CDS-

niveauet på samme måde som varighed for obligationer svarer til parallelle skift i 

renteniveauet. Delta siger noget om, hvor meget prisen på tranchen kan ændre sig, når der 

forekommer ændringer i den underliggende portefølje. 

 

6.1 Referenceporteføljen 

Der er her vist et udsnit af den underliggende portefølje for iTraxx serie 9, og som det ses 

vægtes alle 123 aktiver ligeligt med 0.8.  

 

                                                 
23 Nomura Fixed Income Research CDO/CDS Update 01/23/06, nævner et upfront fee på 36 %. 
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Det er ligeledes muligt at se de individuelle aktivers CDS-spænd24. Som det ses på listen 

over aktiver i referenceporteføljen, så er der kun 123 aktiver, der stilles CDS-priser i. De to 

virksomheder, der ikke indgår, er JTI UK Finance PLC og Ciba Holding AG, som er ved at 

bliver opkøbt af BASF Gruppen.  

Beregningerne i opgaven bygger således på, at de korte konkurssandsynligheder kan siges 

at være repræsentative for alle løbetider i hele CDO’ens levetid. Det svarer altså til en pænt 

stigende funktion. I virkeligheden er kreditkurverne meget specielle og kan have vidt 

forskellige former i forhold til forskellige løbetider. 

 

 

Ovenfor ses en forholdsvis normal kreditkurve ved en relativ rolig markedssituation. Man kan 

se, at præmiebetalingen stiger, jo længere løbetid der er på CDS’en, idet mulig fremtidig 

risiko indregnes i betalingen,25 på samme måde som den korte rente oftest er lavere end 

den lange. 

I starten af 2009, hvor sandsynlighederne for, at der forekom kredit events inden for den 

nærmeste fremtid var stor, kunne kreditkurverne godt se ud som nedenstående kurve. Her 

er det omvendt. Her er det ikke usikkerheden omkring virksomhedens fremtidige 

                                                 
24 Den komplette liste kan ses som bilag 1. 
25 Hentet fra MarkIt’s hjemmeside, www.markit.com 
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overlevelse, man skal betale for. Her er det overlevelsen på kort sigt, der er altafgørende for 

præmiebetalingen. 

 

 

Korrelationerne for hvert af de underliggende aktiver beregnes i forhold til DAX100, som 

antages at være et repræsentativt indeks for markedsudviklingen i Europa over det sidste 

år. Konkursfaktorerne bestemmes således ud fra sammenhængen med markedet, så 

virksomheder med lav markedskorrelation er mindre udsatte for konkurs i tilfælde af lav 

konjunktur i markedsøkonomien. Det antages, at al information om referenceaktiverne er 

gengivet i aktiekurserne.26  

                                                 
26 Data for markedskorrelationerne kan ses på data CD’en. 



Prisfastsættelse af CDO ved Gaussian copula og Student t copula 
Copenhagen Business School 

 63 

7 Beregninger i Mathmatica. 
For at beregne præmierne på trancherne ud fra de givne data, er der benyttet Mathmatica 

version 5.2.27  

 

Vi har altså følgende priser for trancherne fra markedet.   

Tranche Markedspris 

3-6 % 950 

6-9 % 492 

9-12 % 260 

12-22 % 104 

22-100 % * 52 

 

For den største af trancherne (22-100 %), bliver vi nødt til at benytte priserne for UBS som 

markedspriser. 

  

7.1 Gaussian copula resultater 

Ved at beregne tranchepræmierne ved Gaussian copula fremkommer følgende priser: 

De beregnede priser afviger, som det ses, fra de markedsbestemte priser: 

Tranche Markedspris Gaussian copula Forskel i bp. Forskel i procent 

3-6 % 950 1129 179 19 % 

6-9 % 492 378 114 -23 % 

9-12 % 260 193 67 -26 % 

12-22 % 104 208 103 98 % 

22-100 % * 52 35 17 -33 % 

 

Den Gaussianske copula giver en samlet afvigelse fra markedspriserne på  35%, resultatet er 

ikke specielt præcist i forhold til de markedsobserverede priser, og det kan skyldes, at 

markedsdeltagerne ikke benytter sig af Gaussian copula men en anden copula, som de 

                                                 
27 Den benyttede kode til beregningerne ses som bilag 3. 
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mener er bedre i stand til at fange og prissætte korrelationerne mellem aktiverne i 

referenceporteføljen. Det er også muligt, at de benytter modeller, der opfatter recovery 

raten som et vilkårligt parameter fra sin egen sandsynlighedsfordeling, og ikke som i denne 

udgave af Gaussian copula, hvor recovery raten antages at være kendt og værende ens for 

alle aktiverne.  

For at opnå et bedre fit af resultaterne kan recovery raten justeres og dermed mindske den 

samlede afvigelse fra markedspriserne. 

Vi kan ændre recovery raten til 55 % eller endnu bedre 65 %, hvormed de samlede 

trancheafvigelser falder til hhv. 17 % og -2 %. Vel at mærke med større afvigelser inden for 

de enkelte trancher.  

 

Ved en recovery rate på 65 % fremkommer følgende priser: 

Tranche Markedspris Gaussian copula (65 %) Forskel i bp. Forskel i procent 

3-6 % 950 1131 181 19 % 

6-9 % 492 426 66 -13 % 

9-12 % 260 212 48 -19 % 

12-22 % 104 197 92 88 % 

22-100 % * 52 12 40 -77 % 

 

Hvis markedsdeltagerne altså har en anden vurdering af, hvilke recovery rates der gør sig 

gældende for referenceaktiverne, end iTraxx’s 40 %, kan det vise sig i de priser, 

markedsdeltagerne stiller i de forskellige trancher. Det er vigtigt at holde sig for øje, at selv 

om man benytter sig af en kompleks model, der forsøger at tage højde for en del forskellige 

variables indvirkning på prisen, er det stadig en model, som tager udgangspunkt i visse 

antagelser omkring konkurssandsynligheder og sandsynlighedsfordelinger. Disse ting gør, at 

den pris, som man skal have for at påtage sig risikoen i forbindelse med investeringer i 

CDO’er, muligvis er korrekt i forhold til modellen, men for lav i forhold til virkeligheden.  

Som det ses, falder præmiebetalingerne for senior trancherne, idet der skal flere konkurser 

til for, at hver tranche bliver udslettet. Med dette in mente kan man se, at 

præmiebetalingerne til de mest udsatte trancher falder, samtidig med, at recovery raten 

øges for at få et bedre fit.  
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Ved at beregne de to ekstremer, nemlig der, hvor recovery raten er 0 % og 100 %, 

fremkommer to lidt interessante resultater. Ved 100 % recovery rate er det umuligt for 

investorerne at tabe penge lige meget, hvilken tranche der vælges. Derfor er alle tranche 

præmierne 0 bp. I modsætning til dette står eksemplet, hvor recovery raten er på 0 %. 

Trancherne er i dette scenarie maksimalt udsatte for tab, og dermed stiger 

præmiebetalingerne, idet de enkelte konkurser vil koste næsten det dobbelte af, hvad den 

"normale" prisfastsættelse (40 % recovery) foreskriver.  

Det ville dog ikke være muligt at lave denne form for fitting af recovery rate, hvis man som 

markedsdeltager selv skulle stille priserne. Som udgangspunkt ville man benytte en recovery 

rate på 40 %, med mindre forventningerne til markedets udvikling tilsagde andet om 

recovery raten. 

Tranche Markedspris Gaussian copula (0 %) Forskel i bp. Forskel i procent 

3-6 % 950 1131 181 19 % 

6-9 % 492 426 66 -13 % 

9-12 % 260 212 48 -19 % 

12-22 % 104 197 92 88 % 

22-100 % * 52 12 40 -77 % 

 

Som det også ses af ovenstående tabel  kan den samlede årlige præmiebetaling godt 

overstige det nominelle beløb, som tranchen beskytter. Det kan dog virke alt andet end 

fornuftigt at betale mere i præmie, end man maksimalt kan få tilbage i forbindelse med en 

ødelæggelse af tranchen. Men i forbindelse med kredit events vil CDO’ens handelsparter 

ikke kun udveksle betalinger i forhold til kredit eventen, der vil også blive tilbagebetalt 

overskudspræmie. Da der kun skal betales fuld præmie indtil kredit eventen og nedsat 

præmie efterfølgende, har forsikringssælgerne et beløb til gode hos forsikringskøberne. 

7.2 Student t copula resultater 

For Student t copulaen kan antallet af frihedsgrader varieres. Som før nævnt går Student t 

fordelingen mod normalfordelingen, når antallet af frihedsgrader vokser. Det antages i 

Gaussian copula og Student t copula, at markederne og aktiverne følger hhv. 

normalfordelingen og Student t fordelingen, men dette er kun en antagelse, og 
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virkeligheden er gerne en ganske anden end den, tilskrevet i copulaerne. Det er derfor ikke 

til at sige, hvad det "rigtige" antal frihedsgrader for Student t copulaen er. Der indgår jo 

både en 2χ -fordeling og en Student t fordeling, og antallet af frihedsgrader i disse to 

fordelinger er derfor sigende for, hvad copulaens konkurssandsynligheder bliver. 

Beregningerne foretages derfor med forskellige antal frihedsgrader, for at vi kan vurdere 

dels hvordan priserne bevæger sig, dels om de beregnede priser nærmer sig markedets. 

Tranche Markedspris Student t copula (3/3) Forskel i bp. Forskel i procent 

3-6 % 950 989 39 4 % 

6-9 % 492 355 137 -28 % 

9-12 % 260 185 75 -29 % 

12-22 % 104 203 98 94 % 

22-100 % * 52 43 9 -18 % 

 

Tranche Markedspris Student t copula (5/5) Forskel i bp. Forskel i procent 

3-6 % 950 953 3 0 % 

6-9 % 492 343 149 -30 % 

9-12 % 260 179 81 -31 % 

12-22 % 104 199 98 90 % 

22-100 % * 52 40 9 -23 % 

 

Tranche Markedspris Student t copula (9/9) Forskel i bp. Forskel i procent 

3-6 % 950 564 386 -41 % 

6-9 % 492 219 273 -56 % 

9-12 % 260 118 142 -55 % 

12-22 % 104 137 32 31 % 

22-100 % * 52 30 22 -42 % 

 



Prisfastsættelse af CDO ved Gaussian copula og Student t copula 
Copenhagen Business School 

 67 

 

Tranche Markedspris Student t copula 

(12/12) 

Forskel i bp. Forskel i procent 

3-6 % 950 263 687 -72 % 

6-9 % 492 110 382 -78 % 

9-12 % 260 61 199 -77 % 

12-22 % 104 72 33 -31 % 

22-100 % * 52 17 35 -67 % 

 

Fordi der ved Student t copulaen skal foretages to numeriske integrationer, samtidig med at 

rekursionen til bestemmelse af konkurssandsynlighederne skal foretages for hvert step i 

integrationsprocesserne, er Student t copulaen, der er benyttet til disse beregninger, meget 

tidskrævende. På en 1,83 Ghz. AMD Athlon XP 2500+ med 512 MB RAM, tog beregningerne 

omkring 20 timer. Ved at benytte en stærkere maskine ville det være muligt at gøre det 

hurtigere. 

 

Det er umiddelbart let at se, at Student t copula med 12/12 frihedsgrader ikke tilpasser sig 

markedspriserne særlig godt med en samlet afvigelse på 163 % i forhold til 

markedspriserne. Derimod har Student t copulaen med 5/5 frihedsgrader, set over alle 

trancherne en samlet afvigelse på kun 5 %. I forhold til Gaussian copulaens 35 % med 

samme recovery rate, og dette er en klar forbedring. På grund af de meget tidskrævende 

beregninger er det undladt at forsøge at ændre recovery raten for at opnå et bedre fit af 

præmierne. Som nævnt i forhold til Gaussian copulaen, så ville antagelserne om en recovery 

rate på 40 %, alt andet lige være mere optimal til at opnå markedspriserne, givet den 

information vi har til rådighed.  

 

Samlet set kan det siges, at Student t copulaen pga. sine større halesandsynligheder er 

bedre i stand til at indprise risikoen for den underliggende portefølje i forhold til de priser, 

som CDO-trancherne handles til i markedet. Hvor korrekte de fremkomne priser er, kan 

være svært at sige, fordi der - som vi så med UBS - kan være meget store afvigelser 

markedsdeltagerne imellem. Hvilket også vil gøre det stort set er umuligt, at få modellen til 
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at ramme markedspriserne præcist, da det ikke vides, hvilke antagelser bud/udbudspriserne 

bygger på. Dog er Gaussian copulaen i stand til at prissætte risikoen i trancherne meget 

hurtigere end Student t copulaen pga. dobbelt integralet, som forøger antallet af 

beregninger utrolig meget.  

Så selv om Student t copulaen giver de mest korrekte priser, kan der i dette tilfælde godt 

argumenteres for at bruge Gaussian copula for at få mere aktuelle priser. Igen kan 

beregningstiden selvfølgelig nedsættes ved at anvende en stærkere computer. 
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8 Modelrisiko og omverdenens problemer ved CDO’er. 
Kompleksiteten af CDO’erne gør, at ikke alle investorer er eller har været i stand til at 

vurdere deres risiko korrekt. Der findes et asymmetrisk informationsniveau mellem 

udstederen og køberen af CDO’en. I de normale CDO’er er det udstederen (banken), der 

vælger referenceporteføljen, og dermed har køberen allerede et mindre informationsniveau 

end banken. Banken har større mulighed for indsigt i referencevirksomhederne og kender 

dermed virksomhederne bedre end køberen af CDO’en. Banken kunne, uden investorens 

viden, fylde CDO’en med de mest risikofyldte virksomheder og aktiver, og dermed give en 

for lille præmie for videresalget af deres egen risiko til. Investorerne, der ikke selv er i stand 

til at vurdere CDO’ens risiko, men stadig gerne vil investere i trancherne, kunne som 

modtræk vælge at se på, hvordan rating bureauerne vurderer tranchernes risiko. Moodys, 

S&P og Fitch har alle forskellige modeller til at vurdere kreditrisikoen i CDO-trancherne. 

Moodys kreditvurderinger baseres på baggrund af det forventede tab, mens S&P og Fitch 

vurderer sandsynligheden for konkurs over kredittens levetid.28 Alle vurderingerne tager dog 

deres udgangspunkt i historiske data, og det er også godt for investoren at vide, hvordan 

markedet har opført sig historisk, om ikke for andet, så for selv at kunne vurdere, om det er 

et risikofyldt marked eller ej.  

 

8.1 Rating shopping. 

Den væsentlige forskel mellem rating bureauerne, med Moodys på den ene side og S&P og 

Fitch på den anden, er i sandsynligheden for forventet tab og sandsynligheden for konkurs.  

Brugen af forskellige metoder til rating har ført til spekulation om, at CDO-udstedere har 

incitament til at ”rating shoppe”, hvor de dermed udvælger de rating bureauer, som giver 

den bedste rating til hver udstedelse eller tranche. Fender og Kiff nævner,29 at jo tyndere 

tranchen er, des tættere kommer det forventede tab på konkurssandsynligheden. Ratings, 

baseret på konkurssandsynligheder vil dermed forekomme at være bedre for ”tynde” 

trancher og dermed give et muligt rationale for udstederen at shoppe efter en rating, 

baseret på konkurssandsynlighed. 

                                                 
28 CDOs: Ratings and additional risk measures, Leeming mf. 2007 
29 CDO rating methodology: Some thoughts on model risk and its implications, Fender og Kiff. 2004 
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8.2 Rating stabilitet 

En god rating er ikke det samme som rating stabilitet. 

Selv om de fleste investorer ikke er følsomme over for ændringer i ratings, så er det for de 

fleste en ønskværdig egenskab, at de risikovurderinger, som rating bureauerne som 

udgangspunkt har pålagt trancherne, fortsætter med at være de samme gennem hele 

CDO’ens levetid. Der er flere grunde hertil: 

• Begrænsningerne i kapitalforvalternes mandater 

Mandaterne kan indeholde krav og grænser for størrelsen af deres positioner i aktiver 

med kreditvurderinger, der er mindre end for eksempel AAA/Aaa. Hvis nogle af 

positionerne i CDO-trancherne bliver nedvurderet, så de dermed overstiger grænsen 

for forvalterens mandat, kan de blive nødt til at lukke positioner ned på uønskede og 

ufordelagtige tidspunkter.  

 

Under Basel II kan de regulative regler til kapitalkrav være medbestemt af krav til en 

samlet vægtet rating, beskrevet nedenfor med et uddrag fra Basel II, 

 

30 

                                                 
30 Basel II. Part 2: The First Pillar – Minimum Capital Requirements. 
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Den samlede risikovægtning kan derefter groft beregnes ud fra de ratings, som 

aktiverne er tildelt af rating bureauerne. En nedjustering kan dermed øge det 

påkrævede ”haircut”  (sikkerhedsmargin) for at beholde aktivet. 

 

• Tranch stabilitet 

Usikkerhed omkring stabiliteten af tranchernes ratings gør det sværere for investor at 

sikre sig, at han kan holde tranchen helt til udløb. Adelson bemærker også,31 at 

konkurskorrelationen er variabel og afhængig af tiden.  Rating bureauernes metoder 

skaber mulighed for fejlagtige approksimationer af tabsfordelingernes 

halesandsynligheder i den systematiske risiko. Hvis rating bureauernes antagelser om 

recovery raten ikke kommer til at passe præcist med empiriske data, som er udsat for 

cykliske variationer i recovery raten Altså at recovery raten også stiger og falder i 

henholdsvis gode og dårlige tider, så kan gode ratings lige pludselig ikke bruges til 

noget. 

 

8.3 Modellerne tager ikke højde for Mark to market. 

Mark to market risiko relaterer sig til ændringer i CDO’ens værdi på kort sigt. Ændringer der 

er drevet af markedets variable, som benyttes til prisfastsættelsen af trancherne kan således 

påvirke prisen på kort sigt, og efterhånden som kravene til opgørelse af de samlede 

porteføljeværdier bevæger sig mere og mere over mod opgørelse til markedsværdi, altså 

den sidst handlede kurs på børsen, er der basis for Mark to market risiko. Såfremt denne 

opgørelse finder sted på daglig basis, kan det for porteføljemanageren pga. interne og 

eksterne kapital- og risikokrav samt aftaler med modparter, betyde, at Mark to market 

volatilitet er noget, der skal adresseres. Især i forhold til modparters marginkrav kan Mark 

to market prisfastsættelse gøre, at der skal stilles mere sikkerhed hos modparten, hvis visse 

trancher bliver handlet til lavere priser. Investorer kan altså, hvis de ikke har nok likviditet, 

blive tvunget til uønsket at likvidere enten de positioner der er grund til marginkaldet, eller 

positioner på andre aktiver, som kan give likviditet til at dække marginkaldet. 

Ligesom alle andre finansielle instrumenter kan CDO-trancherne rammes af likviditetsrisiko, 

                                                 
31 CDO and ABS underperformance: A correlation story. Adelson. 2003. 
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så ingen tør handle produkterne. Der kan være mange forskellige forhold, og i så fald  vil 

prisen på CDO’er også falde, eller præmien ville stige - om man vil.  Men da trancherne er 

unfundede, vil modparten igen her kræve, at der stilles mere margin for at dække tabene.  

En tilføjelse til dette risikoparameter kan ses i forhold til de data, som er blevet benyttet i 

opgaven. Det tydelige spænd mellem markedets bedste bud og udbud i forhold til UBS’ 

priser synliggør den usikkerhed, hvorved priserne på disse produkter varierer fra deltager til 

deltager 

 

8.4 Vigtigheden af  modelrisiko 

Hvis vi antager, at investorerne lægger stor vægt på den rating, som bureauerne giver CDO-

trancherne pga. manglende ekspertise eller som salgsargument fra banken til kunderne, 

bliver modelrisiko fra rating bureauerne en væsentlig faktor for investorens risikovurdering. 

Risikoen relaterer sig altså til de modeller, som rating bureauerne bruger til at risikovurdere 

med. Dermed bliver rating bureauets antagelser omkring korrelation og recovery rate, det 

egentlige spørgsmål for præcisionen af den enkelte rating. Der argumenteres i Adelson,32 at 

det store antal nedjusteringer i ratings på de mest risikofyldte CDO-trancher er et resultat af 

forkerte antagelser omkring konkurskorrelation og recovery rate. Begge disse mulige 

fejlantagelser er udtryk for modelrisiko. Investor skal derfor være opmærksom på disse 

mulige risici og kræve kompensation, så han ikke ender med et for lavt risikojusteret afkast. 

Sammenholdt med det ovenstående kan det siges, at investor eksponeres for 

kompleksiteten i CDO’en, dels i prisfastsættelsen, dels i bureauernes ratings modeller. Jo 

mere komplekse de finansielle produkter er, des vigtigere er det, at antagelserne, som 

modellen bygger på, er rigtige i forhold til ikke bare den historiske virkelighed, men frem for 

alt i forhold til den nuværende. 

                                                 
32 CDO and ABS underperformance: A correlation story. Adelson. 2003. 
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9 Konklusion 
Populariteten af syntetiske CDO’er er faldet kraftigt siden slutningen af 2007, som tidligere 

vist. Men deres evne til at overføre kreditrisiko, kan ikke sammenlignes med nogle andre 

finansielle derivater. CDO’ernes komplekse strukturer, opsætningen og forståelsen af, 

hvordan de implementeres ind i den virkelige finansielle verden, er blevet belyst igennem 

opgaven. Det blev således vist, at de mest risikofyldte trancher er yderst gearede i forhold til 

referenceporteføljen som helhed, og det kan være meget svært at sætte en pris på denne 

risiko samt risikoen i alle trancherne som helhed, hvis ikke vi introducerede copula 

funktionerne til at modullere korrelationen mellem konkurserne.  

 

Ved at anvende den gennemgåede teori omkring prisfastsættelsen af CDO’er er såvel 

praktiske problemer som nødvendige antagelser blevet belyst, for dermed til slut at have 

givet et samlet overblik over de teoretiske og praktiske aspekter af CDO-prisfastsættelsen. 

Det var herefter muligt at vurdere modellernes resultater i forhold til empiriske markedsdata 

fra den 13. november 2008, for dermed at konkludere, at Student t copulaen gav de mest 

korrekte præmier for trancherne på bekostning af beregningstid. Dermed kunne priser og 

ricsici vurderes som en helhed og give grundlag for en bedre investeringsbeslutning. 

 

Som det vises i opgaven kan både Gaussian copula og Student t copula benyttes til at 

prissætte CDO-trancher effektivt ud fra den gennemgåede teori og dennes implementering 

til Mathematica. Rigtigheden af priserne fra modellerne kan diskuteres, idet der i forhold til 

de empiriske priser i markedet kan være forskel på de antagelser, som modellerne bygger 

på. Det påpeges også, at den risiko, som modellerne regner sig frem til samt den risiko, som 

markedet prissætter, fremkommer ved at være underlagt visse antagelser om virkeligheden, 

som ikke nødvendigvis er korrekte.  

 

Som påpeget i opgaven, er der for investor rigtig mange mulige faldgruber, som skal  

inddrages i overvejelserne, inden man som investor begynder at vurdere CDO-trancher som 

investeringsobjekter,. Dette understreger vigtigheden af investors mulighed for selv at være 
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i stand til effektivt at vurdere risikoen, som CDO-udstederen tilbyder - med andre ord  at 

vurdere, om den risikoneutrale gevinst for investeringen er god eller dårlig, set fra investors 

synsvinkel. 
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Bilag 2. 
 
CDS spænd på de underliggende aktiver i iTraxx serie 9 den 13. november 2008. 
 
Name Wgt Eqty Tkr Corp Tkr 5 Yr CDS Tkr Spread 

Accor SA 0.8 AC FP ACCOR CACC1E5 116.813 

Aegon NV 0.8 AGN NA AEGON CAEGO1E5 316.333 

Electrolux AB 0.8 ELUXB SS ELTLX CELT1E5 140.167 

Volvo AB 0.8 VOLVB SS VLVY CVLVY1E5 371.438 

Akzo Nobel NV 0.8 AKZA NA AKZANA CAKZO1E5 106.833 

Allianz SE 0.8 ALV GR ALVGR CALZ1E5 111.288 

ArcelorMittal Finance SCA 0.8 138459Z LX MTNA CLFN1E5 728.333 

Assicurazioni Generali SpA 0.8 G IM ASSGEN CASS1E5 113.333 

Aviva PLC 0.8 AV/ LN AVLN CAVL1E5 166.667 

AXA SA 0.8 CS FP AXASA CAXA1E5 208.325 

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.8 BMPS IM MONTE CBMP1E5 76.167 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.8 BBVA SM BBVASM CBBV1E5 75.333 

Banco Espirito Santo SA 0.8 BES PL BESPL CESP1E5 85 

Banco Santander SA 0.8 SAN SM SANTAN CBSH1E5 83.333 

Bank of Scotland PLC 0.8 BSCT LN HBOS CT775336 136.5 

Barclays Bank PLC 0.8 BCBEY US BACR CBAR1E5 136.333 

BASF SE 0.8 BAS GR BASGR CBASF1E5 95.167 

Bayer AG 0.8 BAY GR BAYGR CBAYR1E5 90 

Bayerische Motoren Werke AG 0.8 BMW GR BMW CBMW1E5 348.5 

Bertelsmann AG 0.8 BTG GR BERTEL CBTG1E5 122.667 

BNP Paribas 0.8 BNP FP BNP CBNP1E5 57.667 

British American Tobacco PLC 0.8 BATS LN BATSLN CBAT1E5 115.675 

British Telecommunications PLC 0.8 58742Z LN BRITEL CBT1E5 172.333 

Cadbury PLC 0.8 CBRY LN CBRYLN CCBRY1E5 71.333 

Carrefour SA 0.8 CA FP CAFP CCARR1E5 78.367 

Casino Guichard Perrachon SA 0.8 CO FP COFP CCASG1E5 235.167 

Centrica PLC 0.8 CNA LN CENTRI CT355177 108.444 

Ciba Holding AG 0.8 CIBN VX CIBASC  N.A 

Clariant AG 0.8 CLN VX CLAR CCLA1E5 273.333 

Commerzbank AG 0.8 CBK GR CMZB CCMZ1E5 66.5 

Cie de Saint-Gobain 0.8 SGO FP SGOFP CGOB1E5 287.75 

Compagnie Financiere Michelin 0.8 MIC SW MICH CMICH1E5 348.333 

Compass Group PLC 0.8 CPG LN CPGLN CCPG1E5 83.667 

Continental AG 0.8 CON GR CONGR CCONT1E5 620.313 

Credit Agricole SA 0.8 ACA FP ACAFP CCAI1E5 73.667 

Credit Suisse Group AG 0.8 CSGN VX CS CCS1E5 141.1 

Daimler AG 0.8 DAI GR DAIGR CDCX1E5 360 

Deutsche Bank AG 0.8 DBK GR DB CDB1E5 120.4 

Deutsche Lufthansa AG 0.8 LHA GR LUFTHA CLUFT1E5 163.2 

Deutsche Post AG 0.8 DPW GR DPW CDEP1E5 83.667 

Deutsche Telekom AG 0.8 DTE GR DT CDT1E5 147.75 

Diageo PLC 0.8 DGE LN DIAG CDIAG1E5 84.667 

Dsg International Plc 0.8 DSGI LN DSGILN CDIX1E5 937.5 

E.ON AG 0.8 EOAN GR EOANGR CEON1E5 107.067 

Energias de Portugal SA 0.8 EDP PL ELEPOR CEPOR1E5 100.083 

EDF 0.8 EDF FP EDF CEDF1E5 113.4 

EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 0.8 EBK GR ENBW CT403449 55.898 
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Endesa SA 0.8 ELE SM ELESM CEND1E5 197.587 

Enel SpA 0.8 ENEL IM ENEL CENEL1E5 246.15 

European Aeronautic Defence and Space Co NV 0.8 EAD FP EADFP CAER1E5 247.167 

Experian Finance PLC 0.8 GUS LN EXPNLN CGUS1E5 76.333 

Finmeccanica SpA 0.8 FNC IM FNCIM CFMEC1E5 172.733 

Fortum Oyj 0.8 FUM1V FH FRTUM CBIRK1E5 84.667 

France Telecom SA 0.8 FTE FP FRTEL CFTEL1E5 102.538 

Gas Natural SDG SA 0.8 GAS SM GASSM CGAS1E5 158.482 

GDF Suez 0.8 GSZ FP GSZFP CGAZ1E5 93.25 

GKN Holdings PLC 0.8 504253Z LN GKNLN CGKN1E5 473.333 

Glencore International AG 0.8 1696Z SW GLEINT CGLE1E5 1157.278 

Groupe Auchan SA 0.8 211642Z FP AUCHAN CAUCH1E5 59.667 

Groupe Danone 0.8 BN FP BNFP CBSN1E5 84.667 

Hannover Rueckversicherung AG 0.8 HNR1 GR HANRUE CHAN1E5 89.667 

Hellenic Telecommunications Organization SA 0.8 HTO GA OTE COTE1E5 121.05 

Henkel AG & Co KGaA 0.8 HEN3 GR HENKEL CHENK1E5 105 

Iberdrola SA 0.8 IBE SM IBESM CIBER1E5 192.85 

Intesa Sanpaolo SpA 0.8 ISP IM ISPIM CBCI1E5 89.4 

J Sainsbury PLC 0.8 SBRY LN SBRY CSBRY1E5 120 

JTI UK Finance PLC 0.8  JAPTOB CT786224 N.A 

Kelda Group Ltd 0.8 KEL LN KEL CKEL1E5 129.375 

Koninklijke DSM NV 0.8 DSM NA DSM CDSM1E5 78.733 

KONINKLIJKE KPN NV 0.8 KPN NA KPN CKPN1E5 104 

Koninklijke Philips Electronics NV 0.8 PHIA NA PHG CPHG1E5 97.733 

Lafarge SA 0.8 LG FP LGFP CLAFS1E5 545.267 

Linde AG 0.8 LIN GR LINGR CLIND1E5 84.167 

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 0.8 MC FP MOET CMOET1E5 136.033 

Marks & Spencer PLC 0.8 346186Z LN MKS CMKS1E5 351.25 

Metro AG 0.8 MEO GR METFNL CMTRO1E5 197.6 

Muenchener Rueckversicherungs AG 0.8 MUV2 GR MUNRE CMURE1E5 70.875 

National Grid PLC 0.8 NG/ LN NGGLN CNGG1E5 185 

Nestle SA 0.8 NESN VX NESTLE CNESN1E5 58.7 

Next PLC 0.8 NXT LN NXT CT356302 320.396 

Pearson PLC 0.8 PSON LN PSON CPSON1E5 76.7 

Peugeot SA 0.8 UG FP PEUGOT CPEUG1E5 346.917 

Portugal Telecom International Finance BV 0.8 1332Z NA PORTEL CPORT1E5 141.813 

PPR 0.8 PP FP PRTP CPRTP1E5 563.333 

Reed Elsevier PLC 0.8 REL LN REEDLN CREED1E5 125.667 

Renault SA 0.8 RNO FP RENAUL CREN1E5 361.438 

Rentokil Initial PLC 0.8 RTO LN RENTKL CT370412 392.136 

Repsol YPF SA 0.8 REP SM REPSM CREP1E5 291.267 

Thomson Reuters PLC 0.8 TRIL LN TRILLN CRTR1E5 42.333 

RWE AG 0.8 RWE GR RWE CRWE1E5 73.55 

Safeway Ltd 0.8 SFW LN MRWLN CAYL1E5 79.333 

Sanofi-Aventis SA 0.8 SAN FP SANFP CAVE1E5 94.167 

Siemens AG 0.8 SIE GR SIEGR CSIEM1E5 158.433 

Societe Generale 0.8 GLE FP SOCGEN CSOC1E5 101.333 

Sodexo 0.8 SW FP EXHO CEXH1E5 84 

STMicroelectronics NV 0.8 STM FP STM CSTM1E5 91.667 

Suedzucker International Finance BV 0.8 1365Z NA SUEDZU CSUE1E5 176.667 

Svenska Cellulosa AB 0.8 SCAB SS SCACAP CSCA1E5 240.667 

Swiss Reinsurance 0.8 RUKN VX SCHREI CRUK1E5 455 
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Tate & Lyle PLC 0.8 TATE LN TATELN CTATE1E5 170.421 

Telecom Italia SpA 0.8 TIT IM TITIM CTIIM1E5 352.717 

Telefonica SA 0.8 TEF SM TELEFO CTLFO1E5 185.333 

Telekom Austria AG 0.8 TKA AV TKA CTKA1E5 83.667 

Telenor ASA 0.8 TEL NO TELNOR CTELN1E5 123.333 

TeliaSonera AB 0.8 TLSN SS TLIASS CTLIA1E5 70.717 

Tesco PLC 0.8 TSCO LN TSCOLN CTSCO1E5 120.125 

Royal Bank of Scotland PLC/The 0.8 2783Z LN RBS CRBS1E5 124.333 

ThyssenKrupp AG 0.8 TKA GR TKAGR CTHYS1E5 260 

TNT NV 0.8 TNT NA TNTNA CTPG1E5 118.911 

UBS AG 0.8 UBSN VX UBS CUBS1E5 140.333 

UniCredit SpA 0.8 UCG IM UCGIM CUNI1E5 110.667 

Unilever NV 0.8 UNA NA UNANA CULVR1E5 60.167 

Union Fenosa SA 0.8 UNF SM UNFSM CUNFS1E5 80 

United Utilities PLC 0.8  UU CUU1E5 65.333 

Valeo SA 0.8 FR FP VLOF CVLOF1E5 416.967 

Vattenfall AB 0.8 VATT SS VATFAL CVATT1E5 51.037 

Veolia Environnement 0.8 VIE FP VIEFP CVIVE1E5 139.767 

Vinci SA 0.8 DG FP VINCI CVINC1E5 280.667 

Vivendi 0.8 VIV FP VIVFP CVIVU1E5 132.667 

Vodafone Group PLC 0.8 VOD LN VOD CVOD1E5 200 

Volkswagen AG 0.8 VOW GR VW CVW1E5 244.663 

Wolters Kluwer NV 0.8 WKL NA WKLNA CWOLK1E5 68.7 

WPP 2005 Ltd 0.8 2785214Z LN WPPLN CWPP1E5 327.5 

Zurich Insurance Co 0.8 1010Q SW ZURNVX CZUR1E5 103.333 

GDF Suez 0.8 GSZ FP GSZFP CGAZ1E5 93.25 

 

 


