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Executive Summary 

Since the onset of the financial crisis in fall 2008 it has become more difficult and expensive for Danish 

companies to obtain bank loans. This is a situation often referred to as a credit crunch and it is primarily 

caused by regulatory requirements (Basel III) in the banking sector. The current credit crunch in Denmark 

has prevented Danish companies from investing in projects, which potentially would have been profitable 

with lower (normal) lending rates. Critics now say the credit crunch slows the economic recovery from the 

financial crisis. Basically the situation leaves Danish companies with two choices. Either they accept the 

increased cost of borrowing or they start looking for alternative sources funding. 

Corporate bonds can replace bank loan as source of medium – and long-term funding. Danish companies, 

like European companies in general, have a traditionally been using bank loans for this type of funding, 

whereas U.S companies rely much more on the bond market in order to obtain adequate financing.  

In this master thesis we have analysed determinants of the cost of borrowing related to corporate bonds 

from an issuer perspective. We have determined the relevant cost of borrowing, in regards to corporate 

bonds, is the yield spread which mainly consists of credit – and liquidity risk.   

By selecting corporate bonds from 99 listed US area non-financial firms during the period 2007-2012 we 

made a multiple linear regression model consisting of 18735 observations. By including credit rating, mac-

roeconomic-, firm-specific equity- and accounting variables we set up a model able to explain 72 % of the 

yield spread level. We find that determinants such as firm-specific equity volatility and credit rating explain 

most of the yield spread. E.g. the difference of being rated as BBB (investment grade) or BB (speculative 

grade) results in premium equal to 180 bp compared to an average yield spread of 273 bp.  

The determinants from the empirical analysis, described above, can be applied as general determinants of 

the yield spread on corporate bonds. However, in this thesis we focus on Danish issuers of corporate 

bonds. In Denmark, the investor base is relatively small which adds illiquidity to the cost of borrowing. By 

interviewing major players in the Danish corporate bond market we find determinants which have impact on 

the liquidity of corporate bonds. These determinants are issue size, investment policy for institutional inves-

tors, issue market, brand recognition and whether or not the issuer has a credit rating.  

 

We find that the determinants with the greatest impact on potential Danish corporate bond‟s expected yield 

spreads, such firm-specific equity volatility and investment policy for institutional investors, can only to 

some extend be influenced by Danish issuers. Therefore, it only makes corporate bonds an attractive 

source of funding for the largest Danish corporations.  
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Forord 

 

Denne afhandling er udarbejdet selvstændigt og uden betydelig rådgivning fra anden part. Datamaterialet 

bygger dels på information fra Bloomberg og andre finansielle databanker, og dels information fra inter-

views med aktører fra det danske marked for erhvervsobligationer. Alt data er selvstændigt behandlet og 

analyseret af forfatterne, og derfor er der copyright på specialet: Det må ikke gengives eller distribueres 

uden tilladelse fra forfatterne. 

 

Der skal lyde en tak til følgende: 

 Carlsberg Breweries A/S, Group Treasury for lån af deres Bloomberg terminal. 

 Nadia Raun for hjælp med korrekturlæsning. 

 Deloitte A/S for tryk af speciale. 

 Jesper Helmuth Larsen, Jan Lund Sørensen og Lars Cordi for at stille op til interviews og for nyttig 

sparring omkring erhvervsobligationer. 

 Kærester, familie, venner og arbejdsgivere for støtte gennem arbejdet med specialet. 

 

Endelig skylder vi en stor tak til vores vejleder, adjunkt Mads Stenbo Nielsen fra Institut for Finansiering på 

Copenhagen Business School, for god vejledning og sparring igennem udarbejdelsen af dette speciale. 

 

 

God læselyst. 

 

 

 

København, september 2012 

 

 

______________________________                                    ______________________________ 

      Christian Bækdal Johannsen                                                            Mads Lyder Iversen 

  



Erhvervsobligationer i et dansk perspektiv 

Side 6 

 

1. Indledning 

1.1. Indledning og problemformulering  

”Virksomhederne fanget i kreditklemme”  

”Dansk erhvervsliv i kredittørke”  

Citaterne er begge overskrifter fra artikler i Børsen d. 19. april 2012. Lignende artikler, hvor danske virk-

somheder har stillet op til interview og udtrykt, at det er blevet sværere og dyrere for dem at låne penge i 

banken, har præget erhvervsnyhederne de seneste år. Siden den finansielle krise ramte verdensøkonomi-

en i efteråret 2008, har bankerne lidt markante tab som følge af nedskrivninger forårsaget af manglende 

betalinger fra kunderne. I Danmark har disse nedskrivninger bl.a. betydet, at Amagerbanken, Roskilde 

Bank og andre banker er gået konkurs. Politikkerne har prøvet at stabilisere banksektoren med bankpakker 

og regulering. Kritikere mener dog, at disse indgreb har medført et opadgående pres på udlånsrenter samt 

yderligere stramninger på kreditgivningen til virksomhederne. Det fremhæves også, at det nu er i en grad, 

hvor det hæmmer væksten i Danmark. ”Kreditørken”, som situationen er blevet døbt i pressen, kan i værste 

fald betyde, at virksomheder ikke iværksætter ellers rentable projekter.  

Hvis det både er blevet dyrere og sværere at låne i bankerne, efterlader det virksomhederne med to valg-

muligheder. Enten må de acceptere bankernes vilkår og det medfølgende tab af konkurrenceevne, som 

forårsages af stigende låneomkostninger, ellers må virksomhederne vende sig mod kapitalmarkederne for 

at finde alternative måder til at fremskaffe den nødvendige fremmedkapital.  

I USA har virksomhederne tradition for at hente en større del af deres fremmedkapital gennem obligati-

onsmarkeder frem for at låne direkte i banken. Erhvervsobligationer giver en større grad af fleksibilitet, da 

de typisk løber længere end banklån og samtidigt indeholder færre betingelser. Til gengæld er låneom-

kostninger ved erhvervsobligationer meget afhængige af, hvilke faktorer gældsinvestorer lægger vægt på.  

Dette giver anledning til følgende problemformulering. 
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Problemformulering 

Set i lyset af den nuværende kreditsituation i Danmark, bør danske virksomheder så over-

veje erhvervsobligationer som finansieringskilde, og hvilke faktorer spiller ind på de låne-

omkostninger, virksomheder kan forvente at få, hvis de udsteder erhvervsobligationer? 

De følgende 5 arbejdsspørgsmål anvendes til at besvare problemformuleringen og angiver 

samtidig specialets overordnede struktur. 

1. Hvordan har kreditsituationen for danske virksomheder udviklet sig siden finanskri-

sen, og giver denne udvikling anledning til overvejelser om nye måder at fremskaffe 

fremmedkapital?  

2. Hvad er den relevante låneomkostning ved erhvervsobligationer? 

3. Hvordan estimeres rentespændet for erhvervsobligationer, og hvad er det mest ret-

visende mål for den risikofri rente i perioden 2007 til 2012? 

4. Hvilke faktorer forklarer niveauet for rentespændet på amerikanske erhvervsobliga-

tioner i perioden 2007 til 2012? 

5. I tillæg til faktorerne fra spørgsmål 4, hvilke yderligere faktorer har så betydning for 

den forventede låneomkostning, hvis man som dansk virksomhed udsteder er-

hvervsobligationer? 

6. Givet faktorerne i spørgsmål 4 og 5, hvilke muligheder er der så for danske virk-

somheder i henhold til at udstede erhvervsobligationer? 
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1.2. Afgræsning  

Dette afsnit beskriver de områder, hvor det har været nødvendigt at foretage en afgrænsning i forhold til 

specialets indhold og omfang. 

Specialets afsnit om valg af metode, afsnit 1.3., har ikke til hensigt at lave en dybdegående gennemgang af 

videnskabsteorien, herunder positivismen. Specialet indeholder ikke et litteraturstudie af artikler inden for 

emnet ”corporate risk of default”. I stedet har vi valgt at inddrage teorier fra den eksisterende litteratur i de 

afsnit i specialet, hvor vi finder dem relevante. Fx er Mertons (1973) studie af konkursrisiko inddraget i af-

snittet om vores forklarende variabler (jf. afsnit 7), hvor vi finder variabler, der kan beskrive niveauet for 

rentespændet. Apropos afsnittet om Merton og strukturelle modeller for konkursrisiko, har det udelukkende 

til formål at belyse de aspekter af teorien, som vi har fundet relevante for en forståelse af afhandlingens 

grundlæggende problemstilling.  

 

Vi kigger kun på faktorer, der påvirker erhvervsobligationers forventede låneomkostninger. Hermed ser vi 

ikke på processen bag at udstede erhvervsobligationer og heller ikke på øvrige vilkår forbundet med udste-

delse (fx pantsætning osv.). 

 

Vi fravælger også at undersøge covenants (klausulers) betydning for låneomkostningerne. Dog erkender 

vi, at de har stor betydning for låneomkostningerne (Chenyang, 2005), men vi mener ikke en inddragelse af 

covenants er muligt på grund af ressourcemæssige begrænsninger (tid og plads). 

 

Andre gældsinstrumenter, som fx syndikerede lån, bliver nævnt i kapitel I da de er alternativer til erhvervs-

obligationer. Dog bliver disse gældsinstrumenter ikke uddybet nærmere, da speciales fokus udelukkende 

er på erhvervsobligationer. Selvom vi opfatter erhvervsobligationer, som et alternativ til banklån, så foreta-

ger vi ikke en sammenligning i forhold til låneomkostninger. Her vurderer vi, at en sammenligning vil blive 

for arbitrær grundet forskellige karakteristika ved erhvervsobligationer kontra banklån. 

 

Analysen af låneomkostningerne vil udelukkende inkludere erhvervsobligationer udstedt af ikke-finansielle 

selskaber (”Corporates”). Finansielle selskaber benytter ofte erhvervsobligationer som ‟funding‟ til andre 

formål, herunder ansvarlig lånekapital, hvilket gør dem usammenlignelige med ”traditionelle” erhvervsobli-

gationer (jf. afsnit 5). Gennem specialet fokuserer vi på den nominelle rente før skat. Dvs. at vi ikke justerer 

låneomkostningerne for inflation og skat. 

 



København, september 2012 

© Christian B. Johannsen og Mads L. Iversen   Side 9 

 

Den kvantitative analyse i kapitel II undersøger udelukkende rentespændet i perioden fra 1. Januar 2007 til 

31. Marts 2012. På den måde har vi tilsigtet at opdatere den eksisterende litteratur, der primært er baseret 

på perioden før 2007. Vores stikprøve indeholder udelukkende data for erhvervsobligationer, som er ud-

stedt i USA før januar 2007. Den konkrete afgrænsning af dataudvælgelse til den kvantitative analyse vil 

blive gennemgået i afsnit 5. I forbindelse med estimering af det risikofrie benchmark, har dette specialehel-

ler ikke til hensigt at udlede forskellige rentestruktursmetoder matematisk. 

 

Data til den kvantitative analyse er primært hentet primært via Bloomberg, der er en anerkendt finansiel 

dataudbyder, hvorfor vi anser det for værende objektive markedsdata og dermed en valid datakilde. Det 

gælder også nøgletal, hvor vi derfor ikke foretager yderligere udregning og validering, men eksemplificerer 

og forklarer udregningen af dem teoretisk, hvor vi finder det relevant. 

 

I den kvantitative analyse anvender vi multipel lineær regression som eneste statistiske analysemetode til 

at undersøge rentespændet. Statistik anvendes dog udelukkende som et metodisk redskab i specialet, og 

derfor findes der heller ikke en detaljeret gennemgang den statistiske metode.  

 

I afsnit 9.3 behandles institutionelle investorers aktivallokering, som en vigtig faktor for rentespændet. Vi 

beskæftiger os dog kun med, hvorfor aktivallokeringen påvirker rentespændet. Specialet indeholder ikke en 

uddybende forklaring af teorier om aktivallokering, herunder strategisk- og taktisk aktivallokering. 

 

1.3. Metodevalg og struktur 

Grundlæggende er afhandlingen baseret på et positivistisk udgangspunkt. Dvs. at den viden, der opnås er 

bygget på teorier, metoder og resultater fra tidligere studier fremført i artikler, bøger m.m. Disse videnska-

belige artiklers og bøgers indhold vil være betragtet som værende objektivt sande. Positivismen lægger op 

til, at det empiriske og kvantitative er i fokus, hvorfor hypoteserne i problemformuleringen primært vil blive 

besvaret ud fra statistiske og logiske udledninger med grundlag i et validt datamateriale. 

 

1.3.1. Teoretisk fundament 

Afhandlingens teoretiske fundament bygger primært på det teoretiske område kreditrisko (Corporate Risk 

of Default) samt den statistiske metode multipel lineær regression. Sekundært anvendes også teorier fra 

områderne: Corporate finance, regnskabsanalyse og rentestrukturteori. Af hensyn til opgavens læsevenlig-

hed og struktur indeholder opgaven ikke et særskilt teoriafsnit. Derimod vil relevante teorier løbende blive 
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inddraget og præsenteret i sammenhæng med empirien, da det primære sigte med teorien i afhandlingen 

er at motivere det empiriske grundlag samt at bygge videre på den eksisterende litteratur på området. 

1.3.2. Datamateriale 

1.3.2.1. Finansielt data fra Bloomberg 

Analysen i kapitel II er baseret på et kvantitativt datamateriale. Data primært hentet fra Bloomberg, der er 

verdensomspændende og anerkendt udbyder af finansielle data. Enkelte andre finansielle databanker har 

også været anvendt. Vi betragter dette datamateriale som både gyldigt og validt markedsdata. 

1.3.2.2. Interviews med relevante markedsaktører 

Analysen i kapitel III er baseret på interviews med enkeltpersoner, som er et kvalitativt datamateriale. Ge-

nerelt har de afholdte interviews både haft et sondrende og et dybdegående sigte. Formen har været semi-

struktureret, idet omdrejningspunktet for samtalerne har været forudbestemte, men fleksible temaer. Den 

mindre faste struktur har givet mulighed for inddragelse og udforskning af nye temaer, der måtte dukke op i 

løbet af interviewet.
1
  

Vi har bevidst undladt at optage vores interviews, da interviewpersoner kan føle sig utrygge ved at blive 

optaget og derfor være tilbageholdende med at svare frit på mere indgående spørgsmål.
2
 Gyldigheden af 

datamaterialet sikres dog ved, at interviewpersonerne skriftligt er blevet forelagt de udsagn, som de er cite-

ret for, og har derigennem fået mulighed for at komme med kommentarer og præciseringer. Dette har de 

bekræftet per e-mail (korrespondance med bekræftelser fra samtlige interviewpersoner findes i i bilag K.)  

Vi har forsøgt at imødekomme datamaterialets pålidelighed ved at interviewe tre markedsaktører med for-

skellige erfaringer med udstedelse af erhvervsobligationer, for derigennem at belyse problemet fra forskel-

lige vinkler. For at reducere eventuel bias har vi forsøgt at teste de enkelte interviewpersoners hypoteser 

på de øvrige respondenter. Da der er tale om relativt få interviews kan det naturligvis ikke afvises, at andre 

interviewpersoner ville have svaret anderledes. Vi har valgt at interviewe følgende: 

Førstegangsudsteder: Jesper Helmuth Larsen, Chief Financial Officer i Welltec A/S 

Welltec A/S er en international udbyder af robotstyret boringer til olie- og gasindustrien. Selskabet har ho-

vedsæde i Allerød og opererer på mange markeder, dog er USA selskabets hovedmarked. Welltec A/S er 

ikke børsnoteret, men primært ejet af stifter Jørgen Hallundbæk og kapitalfonden Summit Partner. I februar 

2012 udstedte Welltec A/S erhvervsobligationer for USD 325 mio. i USA. I sin stilling som CFO, spillede 

                                                
1
 Kristensen (2007, s. 282) 

2
 Riis (2005, s. 118-119) 
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Jesper Helmuth Larsen en hovedrolle i denne udstedelse. Vi har valgt at interviewe ham for at få indblik i 

de overvejelser, som selskabet gjorde op til selve udstedelsen, og for at høre hans erfaringer som dansk 

og førstegangsudsteder af erhvervsobligationer. 

Erfaren udsteder: Lars Cordi, Vice President Group Treasury i Carlsberg Breweries A/S 

Carlsberg Breweries A/S er verdens fjerdestørste bryggerigruppe med hovedsæde i Valby, København. 

Gruppen besidder internationale ølmærker som fx Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 og Baltika. Mo-

derselskabet Carlsberg A/S er noteret på OMX Copenhagen. Carlsberg har benyttet sig af erhvervsobliga-

tioner gennem adskillige år. Senest i juli 2012, hvor selskabet udstedte erhvervsobligationer for EUR 500 

mio. på børsen i Luxembourg. Ansvarlig for denne udstedelser var Lars Cordi. Vi her derfor valgt at inter-

view ham for at få indblik i hans erfaringer med udstedelser af erhvervsobligationer, som han har været 

hovedansvarlig for siden 2009. 

Investeringsbank: Jan Lund Sørensen, Director Debt Capital Markets i Nordea 

Nordea Debt Capital Market er en af de førende investeringsbanker i Norden. I Debt Capital Markets ar-

rangeres og udføres forskellige former for gældstransaktioner for klienter, bl.a. funding til opkøb eller refi-

nansiering. Nordea Debt Capital Market og Jan Lund Sørensen indgår bl.a. i det syndikat, der har stået for 

Carlsbergs seneste obligationsudstedelser. Jan Lund Sørensens daglige arbejde består i at forbinde insti-

tutionelle investorers præferencer med hvilken form for erhvervsobligationer, som hans klienter udsteder. 

Det gør ham til en oplagt interviewperson og betyder samtidig, at vi ikke finder det nødvendigt at interviewe 

en institutionel investor. Udover arbejdet med erhvervsobligationer i Nordea Markets, sidder Jan Lund Sø-

rensen i regeringens udvalg om brug af erhvervsobligationer for mindre danske virksomheder.
3
  

1.3.3. Specialets struktur 

Generelt set, udgør afhandlingen elleve afsnit fordelt på fire kapitler For at øge fokus på de enkelte afsnits 

hovedpointer og konklusioner, har vi valgt, at delkonklusioner drages frem i begyndelsen af hvert større 

afsnit.  

Kapitel I - Baggrund 

Afhandlingens første del indeholder en beskrivelse af den nuværende kreditsituation på det danske mar-

ked. Målsætningen med dette afsnit er at understrege, hvorfor større danske virksomheder er nødt til at 

overveje alternative kilder til fremskaffelse af fremmedkapital, idet de seneste års økonomiske udvikling har 

                                                
3
 Erhvervs- og Vækstministeriets udvalg om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomhe-

der 



Erhvervsobligationer i et dansk perspektiv 

Side 12 

 

gjort det mere omkostningsfuldt at benytte de traditionelle bankfaciliteter. Vi betragter situationen fra både 

virksomhedernes – og bankernes perspektiv. 

Kapitel II – Kvantitativ analyse 

I afhandlingens andet kapitel vil vi foretage en kvantitativ empirisk undersøgelse, der skal kaste lys over 

hvilke faktorer, der har indvirkning på virksomhedernes forventede låneomkostninger, hvis de vælger at 

benytte sig af markedet for erhvervsobligationer til at skaffe fremmedkapital. Undersøgelsen er baseret på 

en multipel lineær regressionsmodel, der tager udgangspunkt i data fra det amerikanske marked, men 

dækker over relationer, der også kan appliceres under danske forhold.  

I afsnittet vil vi først, ud fra et Corporate Finance perspektiv, argumentere for, hvorfor nominelle effektive 

renter på erhvervsobligationer er et retvisende mål for virksomhedernes forventede låneomkostninger. 

Dernæst vil vi foretage en grundig gennemgang af kriterier for udvælgelse af empirisk datamateriale til ana-

lysen. Efter diskussion af mulige alternativer vil rentespændet blive valgt som modellens afhængige varia-

bel. På baggrund af teoretiske samt økonomiske overvejelser, i forhold til faktorernes forventede betydning 

for rentespændet, vil vi argumentere for valget af modellens forklarende variabler. Endelig vil modellens 

resultater blive gennemgået indgående samtidig med, at der foretages en modelkontrol med henblik på at 

sikre, at den opstillede model opfylder forudsætningerne for multipel lineær regression. 

Kapitel III – Kvalitativ analyse 

Foruden faktorerne der afdækkes i afhandlingens andet kapitel, vil vi i kapitel III præsentere yderligere for-

hold, der har betydning for likviditeten i erhvervsobligationer, og derfor også de forventede låneomkostnin-

ger danske virksomheder kan forvente, hvis de vælger at udstede erhvervsobligationer. Disse faktorer er 

identificeret på baggrund af en kvalitativ undersøgelse baseret på interviews med markedsaktører. 

Kapitel IV – Afrunding 

I det fjerde og sidste kapitel opsamles resultaterne fra den kvantitative analyse i kapitel II og den kvalitative 

analyse i kapitel III i en matrix, hvor de enkelte faktorer placeres i henhold til deres potentielle effekt på 

låneomkostningerne og virksomhedernes mulighed for at influere på dem. Med udgangspunkt i matricen vil 

vi i en perspektivering vurdere fordelagtigheden af erhvervsobligationer som muligt alternativ kilde til frem-

skaffelse af fremmedkapital for virksomheder i Danmark.  
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Figur 1.1 – Specialets struktur 

  

1. Problemformulering:
Set i lyset af den nuværende kreditsituation i Danmark, bør danske virksomheder så overveje erhvervsobligationer 
som finansieringskilde, og hvilke faktorer spiller ind på de låneomkostninger, virksomheder kan forvente at få, hvis 

de udsteder erhvervsobligationer?

2. Kreditsituation i Danmark
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2. Indledende kapitel – kredittørke i Danmark og alternativer? 

Set fra virksomhedernes perspektiv er der flere forhold, der indikerer, at den økonomiske udvikling siden 

2008/2009 har betydet, at de overordnede kreditmuligheder for særligt de større danske virksomheder er 

blevet forværret. En situation, som mange kalder ”kredittørke”. Situationen er forårsaget af lavere risikovil-

lighed blandt kreditgivere, øget regulering af banksektorer og lavere kreditværdighed blandt finansielle in-

stitutioner.  

Vi definerer kredittørke således: 

1. Omkostningerne til virksomhedernes eksisterende kreditfaciliteter er steget. Det medfører enrefi-

nansieringsrisiko, der opstår, når de eksisterende kreditfaciliteter udløber, og ny gæld skal erstatte 

den forfaldne. 

2. Virksomhederne har sværere ved at optage lån til nye projekter som fx opkøb m.m. (fundingrisiko). 

2.1. Virksomhedernes perspektiv 

2.1.1. Undersøgelse af kreditsituation for de største danske virksomheder 

To gange om året spørger Deloitte økonomidirektører (CFOs) og ledende økonomimedarbejdere i de stør-

ste danske virksomheder om, hvordan de opfatter deres virksomheds situation under den nuværende øko-

nomi, og hvad de forventer af den nærmeste fremtid. Svarerne bliver samlet i Deloittes CFO-barometer
4
. 

Undersøgelsen er blevet foretaget siden den finansielle krise satte ind i 2008, og den seneste udgave er fra 

april 2012, hvor 80 af de største danske virksomheder
5
 fordelt på 13 brancher deltog.  

  

                                                
4
 Følgende afsnit er baseret på konklusioner fra Deloitte (2012) 

5
 Efter omsætningsstørrelse. 54 % af de adspurgte virksomheder havde i 2011 en omsætning over DKK 1 mia.  

KAPITEL I - Baggrund 
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2.1.1.1. Den makroøkonomiske udvikling har forværret de største danske virksomheders 

kreditmuligheder 

Figur 2.1  

 

Som det fremgår af figur 2.1 mener 62 % af de adspurgte virksomheder, at den makroøkonomiske udvik-

ling har påvirket deres virksomheds overordnede kreditmuligheder negativt. I forhold til for ét år siden, er 

denne andel steget med 34 procentpoint. Ikke siden 2009 har de største danske virksomheder vurderet 

den makroøkonomiske betydning for deres kreditmuligheder så negativt.  

Vender man blikket mod de virksomheder, der mener den økonomiske udvikling har gavnet deres virksom-

heds kreditmuligheder, er denne kategori faldet markant. Siden sidste år er der 33 procentpoint færre, der 

mener, at makroøkonomien påvirker deres kreditmuligheder positivt. 

Antallet af virksomhederne, der mener deres kreditmuligheder er upåvirket af den generelle økonomi, er 

stort set uforandret siden sidste år. Disse virksomheder udgør 17 % af de adspurgte. 
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2.1.1.2. Øget refinansieringsrisiko 

Figur 2.2 

 

Ser man på lånevilkårerne for de største virksomheders eksisterende kreditfaciliteter, er andelen af virk-

somheder, der har fået hævet låneomkostninger, steget med 23 procentpoint, når man sammenligner med 

undersøgelsen for ét år siden. Kun 20 % af de adspurgte virksomheder har fået sænket deres låneomkost-

ninger på de eksisterende kreditfaciliteter, hvilket er 3 procentpoint lavere end for ét år siden. Det tyder 

hermed på, at låneomkostningerne for de største danske virksomheder er steget i en periode, hvor det 

generelle renteniveau er faldet. Samlet set betyder det, at 41 % af de største virksomheder har oplevet 

stigende låneomkostninger indenfor det sidste år. Derfor indikerer denne undersøgelser, at lånevilkårerne 

på de eksisterende kreditfaciliteter er blevet strammet for de største virksomheder i Danmark. (jf. figur 2.2) 
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2.1.1.3. Øget fundingrisiko 

Figur 2.3 

 

Én ting er, hvordan virksomhedernes eksisterende kreditmuligheder ser ud, én anden ting er muligheden 

for at fremskaffe ny fremmedkapital. Figur 2.3 viser, at 46 % af de adspurgte virksomheder mener, det er 

svært for deres virksomhed at skaffe ny finansiering. Selvom denne andel er faldet siden 2009, er der sta-

digvæk tale om en signifikant andel af de største virksomheder, der har svært ved at optage nye lån. 

2.1.2. Adgangen til ny finansiering er et broget billede blandt små- og mellemstore virksom-

heder 

Hvor Deloittes CFO-barometer fokuserer på de største virksomheder i Danmark, laver BDO en lignende 

undersøgelse for små og mellemstore virksomheder i Danmark – de såkaldte SME‟er
6
. BDO Barometret 

2012 inkluderer 1500 respondenter og giver hermed et godt indblik i de nuværende vilkår for SME‟er i 

Danmark. Som en del af undersøgelsen bliver virksomhederne spurgt, hvorvidt de opfatter det at opnå 

tilstrækkelig finansiering som deres største udfordring. Set over hele SME-segmentet tilkendegiver 15 % af 

virksomhederne, at netop dette er deres største udfordring. Det virker måske lavt, men ser man på de en-

kelte brancher, tegner der sig et mere broget billede. Fx ser kun 11 % af respondenterne i videnservi-

cebranchen tilstrækkelig finansiering som deres største udfordring, mens denne andel er 29 % for turist-

                                                
6
 SME = “Small and Medium-sized Enterprises”. EU definerer disse, som virksomheder med omsætning under DKK 375 mio. 

balance mindre end DKK 320 mio. og højest 250 ansatte. 
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branchen. Derudover spørger BDO ikke SME‟erne til udviklingen i låneomkostningern på deres eksisteren-

de kreditfaciliteter, og det gør det derfor svært at konkludere, om kredittørke hersker blandt små- og mel-

lemstore virksomheder i Danmark.
7
 

2.2. Bankernes perspektiv  

Også fra kreditgivernes synsvinkel lader det til, at kreditmulighederne er blevet indskrænket. 

2.2.1. Aktuel udlånsundersøgelse viser, at kreditpolitikken er blevet strammet for erhvervsud-

lån 

Hvert kvartal spørger Danmarks Nationalbank kreditcheferne i de største danske penge- og realkreditinsi-

tutter om ændringer i deres kreditpolitik og efterspørgslen på udlån både for private og erhverv. Kreditche-

ferne bliver bedt om at vurdere ændringerne i forhold til det forrige – og det kommende kvartal. Kreditche-

fernes svar konsolideres til et samlet nettotal ved at vægte deres score med det pågældende instituts andel 

af det samlede udlån.
8
  

Ifølge den seneste udlånsundersøgelse (2. kvartal 2012) fra Danmarks Nationalbank
9
, strammede penge-

institutterne svagt deres kreditpolitik overfor erhvervsvirksomheder i forhold til første kvartal 2012. Hermed 

fortsætter tendensen fra de foregående fire kvartaler, hvor der også skete svage stramninger af kreditpoliti-

ken. Den seneste udlånsundersøgelse viser også, at stramningerne i kreditpolitikken overfor erhvervsvirk-

somheder primært kommer fra de største pengeinstitutioners forøgelse af udlånsrenter. Det bør dog også 

nævnes, som det fremgår ovenover om den danske udlånsundersøgelse, at der er tale om et vægtet gen-

nemsnit af svarerne, og der kan derfor forekomme betydelige forskelle i ændringerne i kreditpolitikken fra 

respondent til respondent. 

2.2.2. Faldende efterspørgsel efter lån  

Hvis man spørger kreditcheferne, faldt efterspørgslen svagt blandt eksisterende kunder i pengeinstitutterne 

fra første kvartal til andet kvartal 2012. Derimod er efterspørgslen på udlån fra nye kunder uændret. Det 

kunne indikere, at erhvervslivet efterspørger mindre udlån end tidligere, dette er dog ikke ensbetydende 

med en strammere kreditpolitik.
 10

 

                                                
7
 BDO (2012) 

8
 Nielsen (2010) 

9
 Danmarks Nationalbank (2012a) 

10
 Danmarks Nationalbank (2012a) 
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En mulig forklaring kan være, at virksomhedernes finansieringsbehov er faldet fx på grund af øget fokus på 

omkostningsreduktioner i virksomhederne, eller på grund af udskudte investeringer, der er blevet udskudt 

pga. den økonomiske krise. 

2.2.3. Stigende rentemarginaler for ikke-finansielle virksomheder det seneste år 

Figur 2.4 viser de sidste fem års udvikling i de gennemsnitlige ind- og udlånsrenter for ikke-finansielle virk-

somheder i Danmark (alle løbetider). På trods af faldet i udlånsrenten, er tendensen for de seneste kvarta-

ler stigende. 

Figur 2.4 

 

Det sker samtidig med det generelle renteniveau fortsætter med at falde, hvilket også gælder tendensen for 

indlånsrenten. Rentemarginalen, der udtrykker forskellen mellem ud- og indlånsrenten, er steget 0,6 pro-

centpoint det sidste år (fra 3,5 % i 2011K1 til 4,1 % i 2012K1). 

 

2.2.4. Årsager til stramninger i kreditpolitikken  

Hvordan kan det være bankerne har hævet rentemarginalerne for erhvervslivet? Siden finanskrisen ramte 

verdensøkonomien, har centralbankerne stort set kun sænket det generelle renteniveau for derigennem at 

føre ekspansiv finanspolitik. Denne form for finanspolitik har bl.a. til hensigt at gøre det billigere for er-
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hvervslivet at låne penge til investeringer, der skal skabe arbejdspladser og vækst i samfundet. Som den 

seneste undersøgelse fra Danmarks Nationalbank i afsnit 2.2.1 viser, ser det nu ikke ud til, at bankerne har 

fulgt centralbankernes eksempel med faldende renter – i hvert fald ikke når det gælder udlånsrenterne til 

erhvervskunder. Heller ikke selvom indlånsrenten har fulgt med det generelle renteniveau. Overordnet set 

er der tre årsager hertil: 

 Lavere risikovillighed fra kreditgivernes side  

 Øget regulering af banksektoren ved Basel III har skabt et opadgående pres på udlånsrenten  

 Lavere kreditvurdering af finansielle virksomheder 

2.2.4.1. Lavere risikovillighed fra kreditgivers side  

Bankernes udlånsadfærd (fx udlån til alt for risikable projekter – herunder ejendomsspekulation) i årene op 

til 2007 har ved flere lejligheder fået skylden for at være én af de medvirkende faktorer til finanskrisen. Der-

for er der i høj grad blevet strammet op på, hvilke projekter som bankerne låner ud til. Deres risikovillighed 

er blevet lavere og det betyder konkret, at bankerne nu stiller højere krav rentabiliteten af de projekter, som 

virksomhederne ønsker at skaffe finansiering til.
11

 

2.2.4.2. Øget regulering af banksektoren ved Basel III har skabt et opadgående pres på 

udlånsrenten  

De stigende rentemarginaler eller spændet mellem indlåns- og udlånsrenterne kan også tildeles forklares 

ved de skærpede kapitalkrav som følge af vedtagelsen af Basel III. I september 2010 foreslog det interna-

tionalle banktilsynskommitee BIS (Bank for International Settlements) at indføre Basel III, der har til formål 

at øge bankernes kapial- og likviditetsberedskab. Denne regulering skal hermed medvirke til at mindske 

sandsynligheden for fremtidige bankkrak i stil med dem man så under den finansielle krise. I Danmark kan 

nævnes Roskilde Bank og Amagerbanken som eksempler. Et andet formål med Basel III er, at mindske 

sandsynligheden for de nationale hjælpepakker til bankerne, der også har være flittigt benyttet i Danmark 

de seneste år. G20-landene vedtog officielt i november 2010 at implementere Basel III i de nationale lov-

givninger. Implementeringen kommer til at foregå gradvis fra 2013 til 2019.  

                                                
11

 Jan Lund Sørensen, Director Debt Capital Market i Nordea 
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Kortfattet betyder Basel III, at bankerne skal besidde mere egenkapital og nye likviditetsbuffere i forhold til 

deres udlån. Udlån er vægtet efter deres risiko, hvilket betegnes som risikovægtede aktiver (RWA, Risk-

Weighted Assets). Hermed opbygges en ”stødepude”, som bankerne kan tage af, hvis der skulle komme 

tab på deres udlån. Kapitalkravene i forbindelse med Basel III kan beskrives således: 

 

            
       

   
 

           

   
 

                      

   
 

                 

   

                                           

Ved Basel III regulerer man på alle tre parametre, der indgår i kapitalkravet. For det første hæver man kapi-

talkravet. Førhen har det fx kun være pålagt at holde 2 % egenkapital af de risikovægtede aktiver. Fra 2013 

hæves det gradvist fra 3,5 % til 4,5 %. Dernæst kommer der strengere regler for definitionen af egenkapital 

og tilføjelsen af de to likviditetsbuffere. Kapitalbevaringsbufferen er permanent, mens den modcykliske 

buffer fungerer konjunkturudlignende, idet dens kapitalkrav stiger under højkonjunktur for at afdæmpe ”kre-

ditdrevne overophedninger af økonomien”. Det betyder, at denne buffer kan variere mellem 0 % og 2,5 % 

afhængig af den generelle samfundsøkonomi, målt ved væksten i udlån. Endelig bliver risikovægtene for 

de enkelte udlånformer også hævet.
12

  

Reguleringen betyder, at bankerne bliver mere solvente. Det lyder umiddelbart fornuftigt, men alt andet lige 

betyder Basel III også, at bankerne bliver presset på indtjeningen. De kan simpelthen ikke udlåne samme 

andel af egenkapitalen som tidligere og dermed reduceres indtjeningsgrundlaget. Reaktionen på Basel III 

kan afspejles i de forøgede rentemarginaler, der betyder, at regningen for Basel III bliver sendt videre til 

kunderne, hvilket resultere i højere låneomkostninger for blandt andre erhvervskunder.
13

 

2.2.4.3. Bankernes kreditværdighed er blevet forringet  

En anden konsekvens af de øgede solvenskrav, er at banker og andre finansielle virksomheders kredit-

værdigheder, er blevet væsentligt forringet i de senere år. Det har haft stor betydning for deres lånevilkår, 

der ligeledes er blevet væsentligt forringede i samme periode. Når bankernes omkostninger til at fremskaf-

fe kapital stiger, betyder det naturligvis også et opadgående pres på de udlånsrenter, som de kan tilbyde 

kunderne. Bankernes forværrede kreditsituation smitter, så at sige, af på kundernes lånerenter, der er ste-

get som konsekvens heraf.  

                                                
12

 Rangvid (2010) 
13

 Thomsen (2012) 
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For bankernes kunder har det forhold skabt en interessant situation idet flere af de virksomheder, der er 

bankernes kunder, faktisk har bedre kreditværdighed end deres kreditgivere. 

Figur 2.5 

 

Figur 2.5 viser, at finansielle virksomheders CDS spreads
14

 fra omkring årsskiftet 2010 har oversteget CDS 

spreads for ikke-finansielle virksomheder i Europa. (For yderligere gennemgang af CDS‟er se afsnit 6.2.1) 

Det indikerer, at investorerne opfatter bankernes kreditværdighed som værende dårligere end de mest 

kreditværdige af deres kunder, hvilket betyder, at bankerne alt andet lige må have højere låneomkostninger 

end disse kunder. Med udgangspunkt i deres egen kreditvurdering vil disse kunder kunne opnå mere favo-

rable lånevilkår på egen hånd. Særligt når man tager bankernes rentemarginal i betragtning. Det skal dog 

understreges, at ingen danske virksomheder indgår i disse iTraxx indeks, men det indikerer, at også dan-

ske bankers kreditværdighed er blevet forringet. 

                                                
14

 Et CDS spread på 100 bp for MARKIT ITRX SNR FIN betyder, at investorer kan købe en CDS forsikring på disse finansiel-

le virksomheders gæld for 100 bp pr. virksomhed. Fx ved gæld på DKK 1 mio. koster én CDS forsikring DKK 10.000. (Hull, 

2011, s. 524-525) 
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MARKIT ITRX SNR FIN.12 MARKIT ITRX NON-FINL.12 

Note: Markit iTraxx Europe indeks består af 3, 5, 7 og 10-årige løbetider for de 125 mest likvide CDS'er i Europa. 
Som undergrupper hertil kommer MARKIT ITRX SNR FIN, som består af de mest likvide CDS 'er for finansielle 
virksomheder i Europa, og MARKIT ITRX NON-FINL, der indeholder de mest likvide CDS'er udstedt på ikke-
finansielle virksomheder i Europa. Af hensyn til tilgængeligheden af historisk data, har vi valgt at bruge indekset 
for 5-årige CDS'er med udløb i 2012. 
 
Kilde: Bloomberg. Ved egen tilblivelse 
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2.3. Virksomhedens muligheder for fremskaffelse af mellem- og langfristet 

fremmedkapital? 

Når de største danske virksomheders låneomkostninger stiger, og det bliver sværere at skaffe ny finansie-

ring, som det forrige afsnit beskriver, er disse virksomheder nødt til at undersøge, hvorvidt der findes billi-

gere alternativer. Her er fokus ikke på alternativer, der skal dække den kortsigtede finansiering såsom kas-

sekredit osv., men alternativer til dækning af de mellem- og langsigtede finansieringsbehov.  

Virksomheder har primært tre måder at hente fremmedkapital på, når man taler mellem - til langt sigt.  

1. Bilaterale banklån: Det traditionelle låneforhold mellem én debitor (virksomhed) og én kreditor 

(bank). Denne form for fremmedkapital bygger i højt grad på direkte relationer mellem debitor og 

kreditor og vil typisk være præget af et kompleks forhold bestående af mange indbyrdes forretnin-

ger.  

2. Syndikerede lån: Et lån til én debitor formidlet af et bankkonsortium (syndikat), der består af flere 

banker. Lånet er en blanding af et traditionelt banklån og offentlig gæld. Ofte har virksomheden en 

relation til den ‟lead bank‟, som formidler kontakten til de andre banker.
15

 

3. Erhvervsobligationer: Gæld udstedt som værdipapir og handlet offentligt på børs. Kreditorer har 

ingen relation til den udstedende virksomhed. De køber gælden i kraft af tillid til debitors forret-

ningsmodel.
16

  

Det bilaterale banklån er som nævnt blevet dyrere for de største danske virksomheder. Da kreditorerne til 

syndikerede lån også er banker, ligesom bilaterale banklån, forventer vi tilsvarende prisudvikling for denne 

fremmedkapitalstype. Set ud fra de største danske virksomheders perspektiv anser vi derfor erhvervsobli-

gationer som et interessant alternativ til den fordyrede bankfinansiering. I resten af dette speciale, vil vi 

udelukkende beskæftige os med de faktorer, der har betydning for virksomhedernes låneomkostninger ved 

anvendelse af erhvervsobligationer som kilde til fremmedkapital (jf. afsnit 1.2 i afgrænsningen). 

  

                                                
15

 Altunbaş, Kara and Marqués-Ibáñez (2009) 
16

 Altunbaş, Kara and Marqués-Ibáñez (2009) 
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3. Erhvervsobligationer som finansieringskilde 

3.1. Hvad er den relevante låneomkostning? 

For at kunne gennemføre en undersøgelse af låneomkostninger ved udstedelse af erhvervsobligationer er 

vi nødt til først at definere, hvilken låneomkostning der er relevant at undersøge set fra virksomhedens 

perspektiv.  

Med begrebet låneomkostning refereres der, i dette speciale, til den økonomiske alternativomkostning ved 

gæld.
17

 I henhold til grundlæggende principper fra Corporate Finance indgår låneomkostningen i virksom-

hedens vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC), og størrelsen heraf spiller således en cen-

tral rolle i forhold til virksomhedens evne til at skabe værdi til ejerne.
18

 

“When valuing a company, you must estimate expected returns to today‟s alternative investment. Thus, 

when you measure the cost of debt, estimate what a comparable investment would earn if bought or sold”. 

(Koller, 2010, s. 260) 

Det er vigtigt at understrege, at låneomkostningerne ved erhvervsobligationer intet har at gøre med obliga-

tionernes kuponrente. Kuponrenten er en løbende betaling til kreditorer, men den har kun betydning for de 

finansielle udgifter og den likviditetsmæssige påvirkning i regnskabet. 

3.2. Hvordan estimeres låneomkostningen forbundet med erhvervsobligatio-

ner? 

Som mål for låneomkostningen anvender vi den nominelle effektive rente på erhvervsobligationer, der af-

spejler den aktuelle markedspris for obligationer handlet på det sekundære marked.
19

 

”To estimate the cost of debt use the yield to maturity of the company‟s long-term, option-free bonds”. (Kol-

ler, 2010, s.257) 

Den effektive rente på en virksomheds eksisterende obligationer er derfor også den rente, som samme 

virksomhed, til enhver tid, må være villig til at udstede nye obligationer til.  

                                                
17

 Et begreb, der i corporate finance terminologien, kaldes ‟cost of debt‟. 
18

 Værdiskabelse finder sted, når afkastet på den investerede kapital er større end WACC: NPV > 0  ROIC > WACC. jf. 

Petersen og Plenborg  (2010, s.125) 
19

 Det sekundære marked er der, hvor obligationerne handles mellem investorer og afspejler derfor i langt højere grad hvil-

ken pris, investorer vil betale for obligationerne end det primære marked. På det primære marked sælger virksomhederne 

deres nyudstedte obligationer til investeringsbanker. 
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For virksomheder, der i forvejen ikke har obligationer, må den relevante låneomkostning derfor være den 

effektive rente på erhvervsobligationer udstedt af sammenlignelige virksomheder med samme risiko. 

3.3. Undersøgelsens empiriske grundlag 

En kvantitativ analyse af låneomkostningerne bør ideelt set baseres på det danske marked for erhvervsob-

ligationer (jf. problemformuleringen i afsnit 1.1), men som det fremgår nedenfor, må vi erkende at det dan-

ske marked ikke er velegnet til en sådan undersøgelse. Det skyldes både markedets størrelse og sam-

mensætning. Derfor har vi valgt, at undersøgelsen skal tage udgangspunkt i det amerikanske marked i 

stedet. 

3.3.1. En sammenligning af det danske – og amerikanske marked for erhvervsobligationer 

Figur 3.1 - Markedsstørrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremskaffelsen af virksomheders fremmedkapital via kapitalmarkederne er relativt beskeden i Danmark 

sammenlignet med andre lande som fx USA. Amerikanske virksomheder har en langt større tradition for at 

anvende obligationsmarkedet som kilde til fremskaffelse af fremmedkapital, og markedet er derfor langt 
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Fordeling i % opgjort efter cirkulerende mængder til nominel værdi.
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- Erhvervsobligationer indeholder alle obligationer udstedt af finansielle – og ikke-finansielle selskaber.

Kilder:
- USA: SIFMA (Security Industry and Financial Markets Association), ”US Bond Market Outstanding Q1 2012”
- Danmark: Statistikbanken, ” DNVPDKS: VP-registrerede papirer fordelt på udsteder- og investorsektor (hovedtabel)”
Ved egen tilblivelse

Obligationsmarked USA vs. Danmark - 1. kvartal 2012
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større end i Danmark – både i absolutte og relative størrelser.
20

 Som det fremgår af figur 3.1, udgør er-

hvervsobligationerne hele 29 % af det samlede amerikanske obligationsmarked, i modsætning til Danmark, 

hvor erhvervsobligationer kun udgør 7 % af den samlede nominelle cirkulerende mængde af obligationer 

på fondsbørsen i København.  

 

Ser man nærmere på sammensætningen af det danske marked, fremgår det tydeligt af figur 3.2, at marke-

det er overrepræsenteret af finansielle – og statslige selskaber. Hovedparten af obligationerne er udstedt af 

finansielle virksomheder (jf. Dansk Bank A/S har udstedt 62 af 133 danske erhvervsobligationer), der bru-

ger dem til at fremskaffe ansvarlig lånekapital. Ansvarlig lånekapital giver kreditor en lavere prioritetsstilling 

i forhold til ”almindelige” obligationslån. Obligationer udstedt som ansvarlig lånekapital handles, alt andet 

lige til, et højere rentespænd og er derfor ikke sammenlignelige med de traditionelle erhvervsobligationer. 

Derudover er der adskillige andre danske erhvervsobligationer, som er udstedt af offentlige virksomheder. 

Disse udstedere er dækket ind under en statsgaranti, der i praksis betyder, at konkursrisikoen er minimal. 

Det gør også deres rentespænd usammenligneligt med private udstedere af erhvervsobligationer.
21

  

                                                
20

 Chassany og Kennedy (2011) 
21

Christensen (2009) 
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Kilde: Bloomberg (3. Juni 2012). Ved egen tilblivelse.  

Figur 3.2 - Markedets sammensætning 
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4. Om modellen 

4.1. Undersøgelsens formål 

Formålet med dette kapitel er at undersøge hvilke faktorer, der forklarer niveauet for de forventede låne-

omkostninger for amerikanske erhvervsobligationer over tid og på tværs af virksomheder. Helt konkret vil vi 

foretage en empirisk analyse af rentespændet ved hjælp af en multipel lineær regressionsmodel. Rente-

spændet udgør den del af låneomkostningerne, som er virksomhedsspecifik (dette uddybes nærmere i 

afsnittet 6.1). Undersøgelsen tager udgangspunkt i perioden fra januar 2007 til april 2012. Vi har bevidst 

valgt at gå helt tilbage til tiden før finanskrisen, der for alvor satte ind efter Lehman Brothers‟ konkurs i ef-

teråret 2008. Perioden fra efteråret 2008 og et år frem var kendetegnet af meget volatile finansielle marke-

der, hvilket blev afspejlet i periodens rentespænd (jf. figur 6.4). I litteraturen findes adskillelige studier, der 

tidligere har forsøgt at forklare rentespændet, men dem vi har kendskab til beskæftiger sig alle med perio-

den op til finanskrisen. Således bidrager vores undersøgelse også til at opdatere den eksisterende litteratur 

i forhold til tidsperioden. 

4.2. Specificering af modellen – multipel lineær regression  

Som beskrevet ovenfor ønsker vi at finde nogle faktorer, der kan forklare rentespændet på erhvervsobliga-

tioner. Vi vil teste makroøkonomiske, aktierelaterede og regnskabsmæssige faktorer, der bør have en 

sammenhæng med rentespændet. Derudover vil vi inkludere kreditvurderinger til at opfange sammenhæn-

ge, som de resterende faktorer ikke forklarer. Sagt anderledes har vi brug for et metodisk redskab, der kan 

estimere simultane effekter på rentespændet fra flere faktorer. Blandt økonomer udføres sådanne test hyp-

pigst ved hjælp af Multipel Lineær Regression (MLR), og den metode finder vi også ideel til vores analyse-

formål. MLR kan forklare hvor godt uafhængige/forklarende variabler forklarer ændringer eller niveaufor-

skelle i én afhængig variabel. Hver forklarende variabels sammenhæng med den afhængige variabel kvan-

tificeres ved et parameterestimat(βi). Disse parameterestimater bestemmes ved mindste kvadraters meto-

de, hvor afstanden mellem observerede og estimerede værdier minimeres (         ). Vi benytter et 95 

% konfidensinterval til at bestemme parameterestimaterne (jf. bilag I). Forklaringsgraden (R
2
), der udtryk-

ker hvor godt modellen forklarer den afhængige variabel, er den forklarende varians i forhold til den totale 

KAPITEL II - Kvantitativ analyse 
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varians. Forklaringsgraden stiger dog automatisk, når man tilføjer forklarende variabler. Derfor benytter vi 

en justeret forklaringsgrad (  2
), der tager højde for antallet af forklarende variabler.

22
  

Modellen skal kunne tydeliggøre hvilke faktorer, der har størst indflydelse på rentespændet. Den samlede 

model, der udledes i det følgende afsnit ser ud som følger: 

                     
                           

                
   

 

                                             
 

    
 

                                             

 

5. Dataindsamling og udvælgelseskriterier 

I det følgende afsnit vil vi danne et overblik over datagrundlaget og beskrive metoden for dataindsamlingen. 

For at sikre konsistens og sammenlignelighed i fht. opgørelsen af rentespænd mellem obligationerne i stik-

prøven har vi anvendt en række udvælgelseskriterier, som de enkelte obligationer skal opfylde for at blive 

inkluderet i stikprøven. Baggrunden for, samt nødvendigheden af, de forskellige kriterier vil kort blive moti-

veret. Principperne for dataudvælgelse er i sin helhed inspireret af metoden anvendt af Campbell og 

Taksler (2003). Samlet set efterlader det os med en stikprøve bestående af 18.735 observationer fordelt på 

99 obligationer og ligeså mange virksomheder. En samlet oversigt over obligationerne, der indgår i stikprø-

ven findes i tabellen i bilag A. 

5.1. Børsnoterede amerikanske udstedere 

Som beskrevet tidligere, så tager vores undersøgelse udgangspunkt i det amerikanske marked for er-

hvervsobligationer. Alle de udstedende virksomheder er børsnoterede. Fordelen ved kun at betragte børs-

noterede virksomheder er for det første, at information om markedsværdien af virksomhedernes egenkapi-

tal er offentligt tilgængelig, idet virksomhedernes aktier handles på en reguleret markedsplads. Hvis vi hav-

de inkluderet obligationer udstedt af private virksomheder, ville det ikke være muligt at inkludere aktierela-

terede variabler i analysen (jf afsnit 7.3).  

For det andet betyder kravet om børsnotering, at mængden af tilgængelig finansiel information er langt 

højere end for tilsvarende private virksomheder. Private virksomheder er ikke underlagt samme grad af 

                                                
22

 Carlson & Thorne (2009, s. 503-585) 
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informationspligt overfor markederne som noterede virksomheder. Fx er det ikke et lovkrav, at private virk-

somheder offentliggør kvartalsregnskaber, som noterede virksomheder skal. Desuden stilles der heller ikke 

ligeså omfattende krav til indholdet af regnskabet. I forhold til vores analyse ville inkludering af private virk-

somheder betyde, at regnskabsmæssige nøgletal ville have en markant dårligere forklaringskraft i forhold til 

rentespændet, idet værdierne kun ville ændre sig årligt. (jf. afsnit 7.4) 

I første omgang har vi kun inkluderet udstedere, som er en del af S&P 500, der er et aktieindeks bestående 

af større amerikanske virksomheder. Helt præcist er dette indeks sammensat med det formål at reflektere 

det generelle aktiemarked i USA og dermed også den amerikanske økonomi. Man udvælger indeksmed-

lemmer ud fra forskellige kriterier, såsom markedsværdi over US$4 milliarder, domicil i USA
23

, repræsen-

tanter for flere sektorer, free float på mindst 50 % osv.
24

 Ved at bruge store virksomheder fra S&P 500, så 

reducerer vi risikoen for at regnskabsmæssigt data mangler for udstederne. 

En af fordelene ved betragte større virksomheder, er at tilgængeligheden af handlede (derivater) afledte 

finansielle instrumenter er større. Jo større virksomhed, jo større er sandsynligheden for at der findes of-

fentligt handlede optioner, der en forudsætning for at kunne beregne virksomhedernes implicitte volatilitet. 

(jf. afsnit 7.3.1.1) 

Af hensyn til at finde en tilstrækkelig omfangsrig stikprøve har vi dog været nødsaget til at inkludere udste-

dere, der ikke er en del af S&P 500. Disse virksomheder lever dog, på alle punkter, op til de øvrige kriterier 

nævnt nedenfor. 

5.2. Obligationer udstedt i US dollars 

I forlængelse af det forrige punkt, så har vi valgt kun at inkludere obligationer, der er udstedt i amerikanske 

dollars, US$. Der findes amerikanske obligationsudstedere, der har udstedt obligationsserier i anden valu-

ta, men vi ønsker ikke at se på rentespændets valutakomponent, så derfor er disse obligationer eksklude-

ret fra vores stikprøve (jf. afsnit 1.2). 

5.3. Finansielle virksomheder er ekskluderet fra stikprøven 

Banker, forsikringsselskaber og andre finansielle virksomheder er fravalgt. Det skyldes, at vi ønsker at se 

på de ‟traditionelle‟ erhvervsobligationer (også kaldet ‟Corporates‟), der udstedes af industrielle virksomhe-

der til at skaffe fremmedkapital. Bankerne derimod bruger typisk erhvervsobligationer til at skaffe ansvarlig 

lånekapital. Ansvarlig lånekapital har lavere prioritet end kreditorgæld (herunder obligationslån), hvis debi-

                                                
23

 Domicil har flere betydninger. Det kan både være at have hovedparten af sine anlægsaktiver og omsætning i USA, følge 

amerikansk regnskabspraksis, være noteret på amerikansk børs eller følge amerikansk corporate governance struktur. 
24

 Standard and Poor‟s (2012a) 
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tor går konkurs.
25

 Derfor bør erhvervsobligationer udstedt som ansvarlig lånekapital have højere kreditrisi-

ko, hvilket gør rentespændet svært at sammenligne med obligationer udstedt som obligationslån. 

En anden grund til at vi ekskluderer finansielle virksomheder fra vores stikprøve er, at deres forretningsmo-

del gør det umuligt at sammenligne regnskabsvariabler i forhold til ikke-finansielle virksomheder. Finansiel-

le virksomheder driver forretning på at låne kunders indlån ud eller investere dem. Det gør for det første, at 

de har en høj gearing sammenlignet med virksomheder fra andre industrier. For andet kan driftsposter ikke 

adskilles fra finansielle poster i resultatopgørelse.
26

 Driftsindtjening (EBITDA eller EBIT) er derfor usam-

menlignelig. 

5.4. Én obligation pr. udsteder 

For at sikre at vi ikke får en overvægt af visse udstedere samt industrier, så har vi valgt kun at inkludere én 

obligation pr. udsteder i vores stikprøve. Fx har GE adskillige serier i cirkulation, men vi har valgt kun at 

medtage én af dem. I det omfang det har været muligt, har vi tilstræbt at anvende den obligation for virk-

somhederne med den højest cirkulerende mængde, der ellers opfylder de øvrige kriterier nævnt i dette 

afsnit (afsnit 5). Af hensyn til problemer med manglende data i enkelte serier har vi dog været nødsaget til 

at vælge obligationer med lavere seriestørrelse for nogle virksomheder. 

5.5. De udvalgte obligationer er i ”live” i hele perioden 

Dette kriterie medfører, at alle vores obligationer er udstedt før 1. januar 2007 og først udløber efter 30. 

marts 2012. Fordelen ved udelukkende at se på obligationer, der har været i live i hele perioden, er at alle 

obligationer i stikprøven bør observationer på alle tidspunkter i analyseperioden.
27

 Det burde medføre, at 

forskel i rentespændene mellem forskellige delperioder ikke burde kunne skyldes ændringer i stikprøvens 

sammensætning over tid. Det er altså de samme obligationer, og de samme selskaber, der ligger til grund 

for analysen igennem hele perioden. 

Omvendt kan ”skal være i live i hele perioden-kriteriet” medføre to potentielle problemer i forhold til stikprø-

vens repræsentativitet. For det første betyder kriteriet i praksis, at vores stikprøve kun består af ‟off-the-run‟ 

obligationer, der kan være mindre likvide end ‟on-the-run‟ obligationer.
28

 For det andet betyder kriteriet, at 

                                                
25

 Christensen (2009, s. 244) 
26

 Koller (2010, kap. 36)  
27

 I praksis har alle obligationer ikke observationer på alle tidspunkter. Det skyldes Bloomberg dataproblemet, der omtales i 

afsnit (6.3.1.1) om systematiske problemer med kildedata i Bloomberg. 
28

Begrebet „on-the-run‟ refererer til de senest udstedte kuponbetalende obligationsserier, der handler tættest på parværdi. 

Disse anses generelt for at være mere likvide end off-the-run obligationer. Bodie, Kane og Markus (2009, s. 487) 
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vores stikprøve pr. definition ikke indeholder obligationer med en løbetid på udstedelsestidspunktet mindre 

end 5 år. (jf. bilag A) 

5.6. Obligationernes egenskaber 

For at sikre at rentespændet er sammenligneligt på tværs af obligationerne i stikprøven har vi foretaget 

strenge begrænsninger i forhold til obligationernes karakteristika med hensyn til afdragsprofil, tilbagebeta-

lingsvilkår, pantesikkerhed. 

5.6.1. ’Bullet bonds’ 

For at sikre at de observerede effektive renter i stikprøven er sammenlignelige, har alle stikprøvens obliga-

tioner en stående afdragsprofil, fast kuponrente og indeholder ikke nogen optionslignende egenskaber. 

5.6.1.1. Fastforrentede stående lån 

En af svaghederne ved at benytte den effektive rente som afkastmål for erhvervsobligationer er, at effektive 

renter ikke kan sammenlignes på tværs af obligationer med forskellige afdragsprofiler.
29

 Af den grund har vi 

udelukkende valgt at inddrage obligationer med en stående afdragsprofil og fast kuponrente. Denne af-

dragsprofil er en af de mest udbredte blandt erhvervsobligationer – særligt i investment-grade.  

5.6.2. Ingen optionsligende egenskaber. 

5.6.2.1. Konverterbare obligationer ekskluderes 

Hovedproblemet med at inkludere konverterbare obligationer i stikprøven, er at den effektive rente på disse 

ikke direkte kan sammenlignes med den effektive rente på ‟bullets‟ pga. udstederens implicitte call-option. 

Udstederen af en konverterbar obligation har retten til at indfri obligationen, hvis en eller flere på forhånd 

aftalte hændelser indtræffer.
30

 Konverterer debitor sine obligationer før udløb, så påføres kreditor et muligt 

kurstab samt en genplaceringsrisiko. Derfor kræver kreditor en konverteringspræmie for at investere i disse 

obligationer, der afspejler debitors implicitte call-option.
 31

  

                                    

                                                
29

 Christensen (2009, s. 52) 
30

 Til sammenligning har danske boligejeres med fastforrentede konverterbare realkreditlån også en indbygget konverterings-

ret, der betyder, at en boligejer altid kan indfri sit lån til kurs 100, og dermed reducere sin restgæld, hvis kursen på obligatio-

nen er højere end 100 (når man vel og mærket ignorer transaktionsomkostninger osv.) 
31

 Der findes også erhvervsobligationer, der inkluderer put optioner. Disse giver kreditor en option til at kræve lånet tilbagebe-

talt før udløb. ”Puttable” obligationer benyttes ofte som en ekstra sikkerhed for kreditor imod debitors ”moral hazard”. Jf. 

Bodie, Kane og Marcus (2009, s. 674-676) 
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Konverterbare obligationer handler dermed til en lavere kurs end inkonverterbare obligationer, hvilket bety-

der, at den effektive rente alt andet lige er højere for konverterbare end for inkonverterbare obligationer.
32

 

At inddrage konverterbare obligationer i stikprøven vil således kun give mening, hvis de observerede effek-

tive renter korrigeres for værdien af den implicitte call-option. Dvs. ved beregning af et optionsjusteret 

spread (OAS). 

Dette besværliggøres af at metoden for prisdannelsen for optionen afhænger af optionens type. Optioner, 

der kun kan excercises ved udløb (europæiske) ville således skulle prissættes vha. Black & Scholes-

metoden. Derimod skal optioner, der kan excercises på ethvert tidspunkt (amerikanske) prissættes ved 

hjælp af ‟binomial grids‟. Endelig findes der et utal af eksotiske optioner (bermuda), der kræver mere sofi-

stikerede metoder. At inkludere disse ville betyde, at vi for hver eneste obligation skulle forholde os til, hvil-

ken prisfastsættelsesmetode vi skulle anvende, hvilket unægtelig ville have kompliceret dataindsamlingen 

mere end vi fandt hensigtsmæssigt i denne sammenhæng. Derfor er konverterbare obligationer udelukket 

fra stikprøven. 

5.6.2.2. Konvertible obligationer ekskluderes 

Konvertible obligationer giver kreditor en option til at bytte sine obligationer ud med aktier. Det svarer til en 

call option på en del af udsteders egenkapital. I modsætning til konverterbare obligationer, er det ejeren af 

obligationen (kreditor), der har optionen. Kursen fastsættes derfor ved at lægge værdien af optionen til 

kursen på en tilsvarende bullet bond.  

                                     

Konvertible obligationer er udbredt blandt udstedere med kreditvurdering i speculative-grade. De opnår en 

lavere kuponrente, end de ville kunne have fået på ‟bullet bonds‟, men kreditorerne kender selvfølgelig til 

begrebet ”no free lunch” og forlanger derfor en præmie, hvis det går godt for virksomheden og aktiekursen 

stiger. I tilfælde af kursstigninger vil kreditorerne nemlig konvertere obligationerne til aktier. På den måde 

får kreditorerne både del i udstederens succes og fiasko, hvor de ved ‟bullet bonds‟ kun mærker fiaskoen, 

når gældsforpligtelserne ikke bliver overholdt.
33

 

Ligesom med konverterbare obligationer, er konvertible obligationers kurs og effektiv rente heller ikke di-

rekte sammenlignelige med ‟bullet bonds‟, hvorfor de også udelukkes fra stikprøven. 

                                                
32

 Christensen (2009, s. 209-212) 
33

 Bodie, Kane og Marcus (2009, s. 678-684) 
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5.6.2.3. Obligationer med “Sinking funds” betingelser udelukkes  

Man har i USA indført ‟sinking funds‟ på nogle erhvervsobligationer. Der afdrages løbende, men ikke nød-

vendigvis konstant, over hele obligationens løbetid.
34

 ”Sinking funds” fungerer som en ekstra sikkerhed for 

kreditor, da de kan kræve lånet tilbagebetalt, hvis debitor ikke overholder sine ‟sinking funds‟ betalinger.
35

 

Kursdannelse på obligationer med disse tilbagebetalingsvilkår er derfor ikke sammenlignelige med ‟bullet 

bonds‟, og disse holdes derfor ude af vores stikprøve. 

 

5.6.3. ’Senior unsecured debt’ 

For at undgå støj i data, der skyldes risikopræmier relateret til gældens prioritetsrækkefølge og kreditorer-

nes sikkerhedsstillelse, indeholder stikprøven udelukkende obligationer, der er udstedt som ‟senior unsecu-

red debt‟. 

5.6.3.1. Prioritetsrækkefølgen 

Jo højere kreditor står i prioritetsrækkefølgen, jo højere er den forventede recovery rate, og jo bedre står 

kreditor i tilfælde af debitors konkurs. Obligationer udstedt som ‟senior‟ gæld har den højeste prioritetsstil-

ling og vil i tilfælde af udsteders konkurs blive indfriet før anden efterstillet gæld (‟subordinated debt‟). At 

sammenligne rentespænd mellem forskellige prioritetsstillinger vil således ikke være retvisende, da det må 

forventes, at obligationer udstedt som efterstillet gæld vil handle til discount pga. den højere risiko for, at 

kreditor ikke får noget af hovedstolen tilbage, hvis udstederen går konkurs. 

5.6.3.2. Ingen pantesikkerhed 

Derudover har vi kun inddraget obligationer udstedt uden pantesikkerhed (‟unsecured bonds‟). At der ikke 

er stillet noget pant i sikkerhed for lånet betyder, at rentespændet vi kigger på kun repræsenterer udstede-

rens kreditværdighed. Hvis pant er stillet i sikkerhed for obligationen, vil rentespændet i noget omfang af-

spejle kreditværdigheden af det pantsatte aktiv, som er stillet i sikkerhed for lånet og i mindre grad den 

udstedende virksomhed. Det sidste er vi ikke interesseret i at undersøge, og derfor udelukkes obligationer 

med pantesikkerhed.
36
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 Christensen (2009, s. 258-259) 
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 Bodie, Kane og Marcus (2009, s. 672) 
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5.7. Udvalgte kreditvurderinger er inkluderet 

De udstedende virksomheder bag obligationer er fordelt på et bredt spektrum af kreditvurderinger range-

rende fra ratingen AA+ til B-, og stikprøven dækker således både over virksomheder i investment-grade og 

speculative grade.  

 

Figuren viser den aktuelle kreditvurdering for de udstedende virksomheder i stikprøven på dagen for data-

udtrækket, dvs. d. 13-4-2012. Til trods for at hovedparten af virksomhederne monitoreres af flere ratingbu-

reauer, har vi i datagrundlaget været nødsaget til at tage udgangspunkt i kreditvurderinger foretaget af kre-

ditvurderingsinstituttet Standard & Poor‟s for at sikre sammenlignelighed over tid og på tværs af virksom-

heder. Vi er dog opmærksomme på, at vi ikke nødvendigvis får den mest aktuelle rating på selskabet, da 

ændringer i ratingen ikke foretages samtidigt på tværs af ratingbureauer – eller er ens på et hvert givent 

tidspunkt for den sags skyld. Ratingen fra Standard & Poors er således kun ét perspektiv på virksomhe-

dens kreditværdighed.  

Optimalt set ville vi have foretrukket at benytte en sammensat rating, der tog højde for alle bureauers kre-

ditvurderinger. Et eksempel en sådan sammensat rating er Bloomberg Composite Rating (BCR), der er et 

vægtet gennemsnit af de eksisterende kreditvurderinger på selskabet. Årsagen til at vi alligevel har valgt 
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ikke at benytte BCR, er at den ikke er tilgængelig som tidsserie. Dvs. at det er ikke muligt at se, om en virk-

somhed har ændret rating i løbet af perioden, eller hvornår en ændring har fundet sted. Dette er især vigtigt 

med tanke på, at 32 % af samtlige ‟corporate issuers‟ på verdensplan i gennemsnit ændrede rating årligt i 

perioden 2007-2011.
37

 Til sammenligning har 47,5 % af selskaberne i vores stikprøve ændret kreditvær-

dighed mindst én gang i perioden. 

5.7.1. Kreditvurdering AAA udelukkes 

Da vi hentede data fra Bloomberg april 2012, udelukkede vi de obligationer, der er på det daværende tids-

punkt var udstedt af virksomheder med AAA kreditvurdering (S&P terminologi). Det skyldes, at disse obli-

gationer indeholder minimal kreditrisiko og ifølge Kwan (1996, s. 79) opfører sig nærmest som statsobliga-

tioner. 

5.7.2. Inkluderer ’junk bonds’  

I modsætning til Campbell og Taksler (2003) udelukker vi ikke obligationer udstedt af selskaber med en 

kreditvurdering i speculative-grade. (S&P terminologi). (Se mere i afsnit 7.5). En væsentlig årsag til at eks-

kludere obligationer med speculative-grade kreditvurdering fra stikprøven er, at flere af de institutionelle 

investorer, herunder pensionsselskaber, kan være underlagt restriktioner, der medfører, at de ikke har 

mandat til at investere i obligationer med så lav kreditvurdering.  

Ifølge Campbell og Taksler (2003) besidder pensionsselskaberne i USA ca. 33 % af erhvervsobligationer-

ne. Når nogen institutionelle investorer har begrænset mulighed for at købe ‟junk bonds‟, bør disse obligati-

oner være mindre likvide, og rentespændet vil derfor indeholde en væsentlig likviditetspræmie.
38

 Til trods 

herfor mener vi dog, at det er interessant at kigge på hvilken præmie, der bliver lagt til rentespændet, når 

obligationsudstederen har en kreditvurdering som speculative-grade. Derfor indeholder vores stikprøve 

også ‟junk bonds‟. Endeligt skal det bemærkes, at vi er opmærksomme på, at rentespændet for disse obli-

gationer sandsynligvis er behæftet med en betydelig likviditetspræmie set i forhold til investment-grade 

obligationerne, som følge af den lavere omsættelighed. (jf. afsnit 8.5) 

Oprindeligt indeholdt stikprøven også obligationer med kredit vurdering under B-, men disse forsvandt efter 

vi rensede for outliers (jf afsnit 5.9) 

                                                
37

 Egne beregninger foretaget med udgangspunkt i Standard & Poors opgørelse over Annual Corporate rating Changes 2011 

(tabel 6). (Standard & Poor‟s, 2012b). Den årlige ændringsprocent er beregnet som et vægtet gennemsnit i forhold til antal 

udstedere pr. 1 januar.  
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5.8. Hovedparten af de udvalgte obligationer handles offentligt 

Det er vigtigt at være opmærksom på hvilket marked en obligation handles på, når man ønsker at sammen-

ligne rentespænd på tværs af obligationer. Der kan være stor forskel på hvilke forhold, der gælder i forhold 

til obligationernes likviditet, og dermed også på den likviditetspræmie, som investorer vil kræve for at holde 

dem. 

På trods af at alle obligationerne i stikprøven er udstedt af amerikanske selskaber og denomineret i ameri-

kanske dollars, så handles de på seks forskellige markeder (jf. figur 5.2), som vi kun kort vil beskrive her.  

Figur 5.2 

 

5.8.1. US Domestic  

Hovedparten af obligationerne i stikprøven er udstedt på markedet US Domestic. US Domestic bonds er, 

som navnet antyder, obligationer der er udstedt af virksomheder i deres hjemland og er optaget til handel 

på en børs i samme land.
39

 
40

 I dette tilfælde USA hvilket betyder, at obligationen skal registreres hos Se-

curity Exchange Commission. 

5.8.2. Domestic medium Term Notes 

Obligationer udstedt som ‟medium term notes‟ (MTN), kan i modsætning af hvad navnet indikerer, have 

løbetider, der strækker sig fra 9 måneder til 30 år, og dækker således ikke kun over obligationer med mel-

                                                
39

 Mergent Inc.  (2006) 
40

 Statsobligationer udstedt af det pågældende land vil også handles på domestic bond market. 
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lemlange løbetider. I forhold til øvrige obligationskarakteristika er domestic MTN‟s sammenlignlige med 

konventionelle domestic erhvervsobligationer – blot mere fleksible i forhold til udstedelsesfasen. Normalt 

foregår udstedelsen af obligationer som store engangsbegivenheder, hvor den udstedende virksomhed 

sælger alle obligationerne og modtager låneprovenuet på en og samme tid. Med MTN‟s er fleksibiliteten for 

den udstedende virksomhed højere. Seriestørrelsen er ofte mindre,
41 

og virksomheden kan vælge at ud-

stede obligationerne løbende i samme serie og derigennem skaffe kapital i markedet, når behovet opstår. 

Det gør MTN‟s til en mere fleksibel kilde til fremskaffelse af kapital til brug i den daglige drift.
42

  

5.8.3. Global 

Godt 9 % af obligationerne er handlet som ‟global‟. Dvs. at obligationen er udstedt til handel i mere end et 

land. Som det også er tilfældet i vores stikprøve, vil det ofte være meget store multinationale selskaber 

såsom Procter & Gamble, Pepsi, der vælger at udstede i flere lande samtidigt. Disse er meget lilkvide. 

5.8.4. Private placement 

Private placement er ilikvide obligationer. Se nærmere i afsnit 9.2.1.2. 

5.8.5. Yankee 

Stikprøven indeholder også en enkelt obligation, der handles som Yankee. Det er obligationer, der et langt 

stykke af vejen kan sammenlignes med domestics. Dvs. at obligationen er optaget til handel i USA og de-

nomineret i amerikanske dollars. Forskellen er blot, at det udstedende selskab ikke har hovedsæde i USA. 

Den eneste yankee i stikprøven er det irske medicinalfirma Covidien (Ticker = COV), der er noteret på NY-

SE og en del af S&P 500), der har valgt at udstede offentlige obligationer i USA. 

5.9. Eliminering af ekstreme observationer 

Endeligt har vi fjernet de én procent højeste og laveste observationer for rentespændet. Det er gjort med 

henblik på at eliminere ekstreme observationer, da vi har erfaret at disse skaber støj i datasættet og har 

utilsigtede negative indvirkninger på muligheden for at tolke på modellens resultater. Blandt de observatio-

ner, der udelukkes, er de observationer med de højeste rentespænd. Ved dette kriterium udelukkes desu-

den samtlige observationer med kreditvurderinger under B- (S&P terminologi). Desuden udelukkes også 

alle observationer med negativt rentespænd. 

 

                                                
41

 Medianen af udstedelsesstørrelserne for de 19 obligationer i MTN, er således også markant lavere (USD 50 mio.) end 

medianen for den samlede stikprøven (USD 200 mio.) (jf. bilag A) 
42

 Brealey, Meyers og Allen (2008, s. 871-872) 
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6. Beskrivelse af afhængig variabel  

6.1. Hvorfor er det interessant at undersøge rentespændet? 

I afsnit 3.2 fastslog vi at, det relevante udtryk for virksomhedernes forventede låneomkostninger er den 

nominelle effektive rente, Ij,t, på virksomhedens cirkulerende obligationer.  

Det vigtigt at være opmærksom på, at den nominelle effektive rente er en aggregeret størrelse, der både 

skal kompensere investoren for den risikofri rente og en risikopræmie. 

               

Den risikofrie rente, Rft ,kompenserer investoren for nyttetabet ved udskydelse af forbrug samt inflation, og 

er med andre ord det forventede afkast for en risikofri investering.
43

 

Investoren vil desuden kræve en risikopræmie, RSi,t , for at påtage sig den idiosynkratiske risiko, der er 

forbundet med investering i en given erhvervsobligation, herunder virksomhedens kreditrisiko, obligationer-

nes likviditetsrisiko, og øvrige risici såsom valuta-, konverteringsrisiko og skattemæssige forhold
44

. Denne 

risikopræmie vil i resten af specialet blive omtalt som rentespændet. Rentespændet bestemmes som af-

standen, eller spændet, mellem den nominelle effektive rente på erhvervsobligationen og renten på en 

risikofri investering med samme tidshorisont. 
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Figur 6.1 

 

I forhold til at undersøge hvilke faktorer, der har indvirkning på virksomhedernes låneomkostninger, er det 

således kun interessant at betragte rentespændet. Den risikofri rente må betragtes som en eksogen faktor, 

der er uden for virksomhedernes indflydelse. 

6.2. Hvorfor ikke CDS’er? 

Som nævnt i metodeafsnittet (afsnit 1.3.1), er det teoretiske fundament for vores analyse området ”Corpo-

rate Default Risk”. Inden for dette område er der grundlæggende to fremherskende fremgangsmåder til at 

estimere rentespændet på en erhvervsobligation. Den første fremgangsmåde anvender, ligesom vi, et ren-

tespænd. Vigtige eksempler herpå er: Collin-Dufresne, Goldstein og Martin (2001), Campbell og Taksler 

(2003), Boss og Scheicher (2002) og Cremers, Driessen, Maenhout og Weinbaum (2006). Den anden 

fremgangsmåde anvender i stedet CDS præmier, som approksimation for risikopræmien. Denne frem-

gangsmåde anvendes bl.a. af Benkert (2004), Longstaff, Mithal og Neis (2005) og Ericsson, Jacobs og 

Oviedo (2009). I forhold til at undersøge låneomkostninger, mener vi dog, at rentespændet er mere retvi-

sende end CDS præmier. 

6.2.1. Kort om Credit Default Swaps 

‟Credit Default Swaps‟ (også kaldet CDS‟er) er det dominerede kreditderivat, når man ser på antallet af 

transaktioner indenfor denne kategori. Som det også er gældende for andre kreditderivater, består CDS‟er 
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af eventualkrav, der relaterer sig til kreditværdigheden af obligationsudsteder (‟reference entity‟). Køberen 

af en CDS er typisk en kreditor, der ønsker en forsikring imod debitors misligeholdelse af en given forplig-

telse. Ligesom det gælder for enhver anden forsikring, så betaler køberen løbende forsikringspræmier (‟De-

fault Swap Premium‟) til sælgeren af CDS‟en. Til gengæld forpligter sælgeren sig til at købe obligationen til 

kurs pari, i tilfælde af forud definerede kreditbegivenheder (‟credit events‟) indtræffer. Med disse beginven-

der er der typisk tale om obligationsudstederens konkurs, men kreditbegivenheder kan også være forårsa-

get af henstand eller fremskyndelse af afdrag, restrukturering af gælden samt andre begivenheder. Præmi-

en i forbindelse med CDS‟er er typisk opgivet i basispoint af hovedstolen.
45

 

6.2.2. CDS præmier tager hovedsagligt højde for virksomhedernes kreditrisiko 

En oplagt fordel ved at anvende CDS spreads til at approksimere risikopræmien, er at man undgår en 

masse tidskrævende arbejde og mulige estimeringsfejl, der er forbundet med at anvende et imperfekt mål 

for den risikofri rente (jf. afsnit 6.3.2.2).
46

 Relationen mellem erhvervsobligationers rentespænd og CDS 

præmier er så tæt, at man kan bruge de samme modeller til at analysere hvilke faktorer, der påvirker stør-

relsen af disse to.
47

 Det er hermed ikke sagt, at det er fuldstændig vilkårligt, hvorvidt man bruger et rente-

spænd eller CDS præmier som approksimation for risikopræmien. Det afhænger af analyseformålet. 

CDS‟er udtrykker alene kreditrisikoen
48

 på den underliggende virksomhed og forklarer således ikke hele 

rentespændet, der som nævnt, indeholder andre komponenter end blot konkursrisikoen. (jf.afsnit 6.1). Un-

dersøgelser foretaget af Blanco, Brennan og Marsh (2003) peger på, at CDS‟er hurtigere og mere præcist 

opfanger ændringer i kreditværdigheden for det underliggende selskab, end rentespændet gør. 

I forhold til at undersøge de forventede låneomkostninger vil en analyse baseret på CDS spreads overse 

betydningen af disse øvrige komponenter, der ifølge Longstaff, Mithal og Neis (2005) kan udgøre op mod 

50 % af rentespændet for investment-grade obligationer.
49

 Eksempeltvis må det forventes at likviditets-

præmien udgør en væsentlig del af rentespændet (jf. 8.5), da erhvervsobligationer er forholdsvis ilikvide 

sammenlignet med CDS‟er. 

6.3. Rentespændet 

I det følgende afsnit forklares det, hvordan vi har bestemt rentespændet. Først beskriver vi, hvordan vi har 

bestemt den effektive rente for erhvervsobligationer. Dernæst ser vi på, hvordan vi har bestemt målet for 
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 Ericsson, Jacobs and Oviedo (2009, s. 110) 
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 Benkert (2004) 
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 Ericsson, Jacobs and Oviedo (2009, s. 110) 
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 Longstaff, Mithal og Neis (2005, s. 2235) 
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den risikofri rente ud fra en modelleret rentestruktur. Endeligt ser vi på, hvorvidt sammenligningstidspunktet 

har indflydelse på niveauet for rentespændet. Dette gøres ved at bestemme rentespændet ud fra både 

løbetiden og varigheden på erhvervsobligationerne. 

6.3.1. Den effektive rente 

Den effektive rente
50

 er en gennemsnitsrente, der forudsættes at være konstant gennem resten af obligati-

onens løbetid. Den effektive rente kan kun bruges som entydigt afkastmål, når den forbliver konstant indtil 

udløb (dvs. flad rentestruktur), og hvis ydelserne kan geninvesteres til den samme effektive rente.
51

  

                                            

 

 

 

 

 

Som formlen ovenfor viser, kan den effektive rente også udtrykkes som den rente, der gør, at nutidsvædien 

af de fremtidige ydelser (yt) svarer til kursen inkl. vedhængende rente (K). Den effektive rente indeholder 

både en rentekomponent og en kursregulering.
52

  

6.3.1.1. Data  

Som mål for den effektive rente på erhvervsobligationerne i stikprøven har vi anvendt ugentlige observatio-

ner for ‟yields-to-maturity‟ udtrykt som årlig afkast i pct., indhentet fra Bloomberg Corp
53

. Vi har valgt at 

anvende ‟bid yields‟, og årsagen hertil er primært et spørgsmål om tilgængelighed af data. 

Anvender effektive renter udledt af den listede købskurs  

Bid yields er effektive renter beregnet på baggrund af forhandlernes oplyste købskurs
54

   (bid price) ved 

handelsdagens lukketid
55

. Det er med andre ord den kurs, som forhandlerne tilbyder investorer for at afta-

ge en obligation. Købskursen er naturligvis lavere end salgskursen (‟ask price‟), der er den pris forhandler-

ne forlanger for at sælge en obligation til en investor, idet forhandlernes indtægtsgrundlag er baseret på 

marginalen mellem de to kurser (‟bid-ask spread‟) for hver gennemført transaktion. I forhold til den effektive 

rente, så betyder forskellen mellem købs- salgsprisen også, at der er forskel i de effektive renter afhængigt 

af om de er beregnet på baggrund af den ene eller den anden. Da købskursen er lavere end salgskursen, 

vil den effektive rente på købsprisen være højere end den effektive rente på salgsprisen. 
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 På engelsk benævnt ‟Yield-To-Maturity‟ eller ‟YTM‟ 
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 Christensen (2009, s. 60) 
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Konsekvensen er, at de effektive renter, som vi bruger til at beregne rentespændet, er højere, end hvis vi 

havde valgt at benytter ask yields eller alternativt mid yields
56

, der nok havde været det mest oplagte valg. 

I forhold til vores analyse vurderer vi dog ikke, at valget af kurstype har nogen særlig betydning for tolknin-

gen af modellens resultater. Den eneste konsekvens er, at modellens parameterestimater bliver højere 

(end ved brug af mid, ask yields) pga. det højere rentespænd. Det indbyrdes forhold mellem parametrene, 

der driver rentespændet, må forventes at være det samme. 

Systematiske problemer med kildedata i Bloomberg 

Figur 6.2 

 

Som det tydeligt fremgår af figur 6.2, lader der til at være et problem i forhold til tilgængeligheden af histori-

ske priser for obligationerne i stikprøven. Selvom alle obligationer i stikprøven er udstedt inden 1-1-2007, 

og således har været handlede i løbet af hele perioden, er det alligevel ikke muligt at finde prisdata for alle 

obligationer i hele perioden gennem Bloomberg. Vi har forsøgt med forskellige priskilder, men fandt at kil-
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den Bloomberg Valuation Service (BVAL) gav det bedste resultat. Dog viser figuren at, der stadig er stor 

forskel på antallet af prisobservationer for hhv. ‟bid‟ – og ‟ask yields‟ over perioden. 

I perioden indtil juni 2008 er der i gennemsnit 21 obligationer, der har tilgængeligt prisdata. For perioden juli 

2008 og frem til december 2008 stiger antallet brat til ca. 76 i gennemsnit. Herefter stiger tallet igen til ca. 

95 obligationer med tilgængelige data.  

De markante ændringer af antallet af prisobservationer indikerer, at der må være tale en systematisk fejl i 

Bloombergs kildedata, og vi har derfor i flere omgange rettet henvendelse til Bloomberg, der har bekræftet 

problemet. Bloomberg har dog ikke været i stand til at komme en med fyldestgørende forklaring. På grund 

af problematikken med priskilden BVAL har vi også forsøgt at anvende effektive renter udledt fra de fakti-

ske gennemførte transaktioner via TRACE
57

. Resultatet heraf var dog tilsvarende mangelfuldt.  

Interpolation ved manglende observationer  

Vi har i et mindre omfang foretaget ”lapninger” af datasættet. Det skal forstås sådan, at hvis der mangler en 

observation for den effektive rente, har vi foretaget en simpel interpolation ved at estimere den manglende 

observation som gennemsnittet af observationerne fra den foregående og den kommende uge. Interpolati-

onen er altså kun foretaget, hvis data for ugen før og efter har været tilgængeligt. I alt udgør de estimerede 

observationer under 1 % af stikprøven
58

.  

Samlet set efterlader det os med en stikprøve på 18.735 observationer
59

, når vi benytter bid yields. Havde 

vi derimod valgt at anvende ask - eller mid yields ville problemet med tilgængeligheden af data være endnu 

mere udtalt, og vi ville have haft 4.953 færre observationer i perioden - svarende til en reduktion på ca. 26 

% af stikprøvens samlede størrelse. (jf. figur 6.2) 
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 FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) administrerer systemet TRACE (Trade Reporting And Compliance Engi-

ne), der indsamler oplysninger om samtlige handler med erhvervsobligationer. Alle handler skal senest 15 minutter, efter 

transaktionen er gennemført, være rapporteret til TRACE. 
58

 Kun for 5 virksomheder udgør andelen af estimerede observationer mere end 2 %. For virksomheden med den højeste 

andel af estimerede observationer udgør de 7,5 %. 
59

 Der er tale om det endelige antal observationer, efter observationer, der pga. manglende data for en eller flere uafhængige 

variabler, også er sorteret fra.  
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6.3.2. Risikofri rente 

Der findes ingen aktiver, der er helt fritaget for risiko, og derfor findes der heller ikke noget præcist mål for 

den risikofri rente. Hvis man ønsker at anvende den risikofri rente, må den estimeres ved brug af en pas-

sende approksimation. Til det formål har vi valgt at benytte nulkuponrenter for amerikanske statsobligatio-

ner. Vi vurderer, at dette mål giver et mere retvisende estimat for den risikofri rente i vores analysehorisont 

end swaprenterne, der under finanskrisen i efteråret 2008 udviste en atypisk adfærd på grund af bankernes 

indbyrdes mistillid. 

6.3.2.1. Statsobligationsrenter eller swaprenter som mål for den risikofri rente 

I stedet for at anvende nulkuponrentestrukturen fra statsobligationerne kan swaprentekurven anvendes 

som mål for den risikofri rente. Swaprenten er et udtryk for den lånesats som ‟prime banks‟ kan låne til hos 

hinanden. Klassificeringen, ‟prime banks‟, omfatter banker med de højeste kreditværdighed i deres bran-

che. Historisk ligger swaprentekurven en smule over nulkuponrentekurve
60

. Det betyder, at rentespændets 

størrelse afhænger af, hvilket benchmark man bruger for den risikofri rente.  

Er swaprenter er et bedre mål for det risikofri aktiv end statsobligationer? 

Ifølge Feldhütter og Lando (2006) er swaprentekurven et bedre estimat for den risikofri rente end rentekur-

ven for nulkuponstatsobligationer. Implikationen af deres undersøgelse er, at rentespændet bestemt ved 

rentekurven for statsobligationer er for stort, idet statsobligationer handler til en præmie pga. et ‟conve-

nience yield‟. Begrebet ‟convenience yield‟ dækker over en situation, hvor det er fordelagtigt at besidde et 

aktiv fysisk.
61

 Statsobligationers ‟convenience yield‟ beror på flere faktorer. 

 Statsobligationer er et vigtigt hedging instrument imod renterisiko  

 Finansielle institutter besidder statsobligationer for at opfylde lovmæssige krav 

 Det kræver mindre bundet kapital (‟bank capital requirements‟) for bankerne at investere i statsob-

ligationer i forhold til andre aktiver.  

Disse faktorer gør det fordelagtig at eje statsobligationer fysisk, og det betyder dermed også, at den risikofri 

rente, udtrykt som nulkuponrenten, reduceres med størrelsen af ‟convenience yield‟.
62
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Tilstedeværelsen af et ‟convenience yield‟ og det faktum, at statsobligationer beskattes mere lempeligt i 

forhold til andre ‟fixed-income‟ aktiver i USA medfører, at statsobligationers nulkuponrenter ikke er et retvi-

sende mål for den risikofri rente. Blandt praktikere er det da også udbredt praksis at anvende swaprenter 

som estimat for den risikofri rente - udtrykt ved LIBOR (London Interbank Offered Rate).
63

  

Problemer med swaprenter under finanskrisen 

Dog har den seneste empiri vist, at swaprenterne ikke nødvendigvis er et mere retvisende mål for den risi-

kofri rente end statsobligationer under økonomiske kriser.  

Den 3-månedlige LIBOR ligger ”normalt” marginalt over ‟Overnight Index Swap‟ (OIS). OIS er et rentederi-

vat, hvor fx en bank accepterer en fast rente i stedet for en variabel rente, der bliver tilskrevet dagen efter 

indgåelsen af swap‟en. OIS‟er involverer ingen udveksling af hovedstol, og det gør disse derivater mere 

sikre end LIBOR. Forskellen mellem den faste rente, indgået dagen forinden, og den gældende rente bliver 

afregnet hver dag. OIS bliver brugt som enten hedging- eller spekulationsinstrument for dag-til-dag rente-

udvikling.
64

 

Figur 6.3 
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Forskellen mellem LIBOR og OIS er et udbredt mål for den kortsigtede interbank kredit- og likviditetsrisiko. 

Figur 6.3 viser, at indtil 2007 lå LIBOR-OIS på få basispoint, men efter 2007, hvor vores analyseperiode 

starter, begyndte dette spænd at udvide sig ekstraordinært. Det toppede i perioden efter Lehmans Brothers 

konkursbegæring medio september 2008. Denne udvikling i LIBOR-OIS var primært forårsaget af LIBOR, 

der steg signifikant, på trods af at det generelle renteniveau faldt i perioden. Stigningen i LIBOR i denne 

periode skyldtes, at ‟prime banks‟ var begyndt at sætte spørgsmålstegn ved hinandens indbyrdes kredit-

værdighed, og de begyndte derfor at placere deres indskud andre steder end hos hinanden. Efterspørgsel 

for at låse renten fast én dag af gangen (jf. OIS), fremfor at placere indskud hos en anden ‟prime bank‟ i 3 

måneder, blev større og større.
65

 

Et andet argument mod at bruge swaprenterne er den kritik, som i sommeren 2012 har været rettet mod 

swaprenterne. Barclays har erkendt at have manipuleret med LIBOR for egen vinding skyld, og flere andre 

banker er mistænkt for at have manipuleret med swaprenterne, herunder LIBOR, CIBOR (Copenhagen 

Interbank Offered Rate). Manipulationen har kunnet lade sig gøre, da swaprenterne bliver indberettet af de 

største banker, og dermed er disse renter ikke markedsbestemte.
66

 

Som beskrevet ovenfor og vist i figur 6.3, så er vores periode kendetegnet af økonomisk krise og volatilile 

markeder. Interbank lånemarkedet var i perioden præget af mistillid mellem de ellers mest kreditværdige 

banker. Derfor steg swaprenterne, udtrykt ved LIBOR, markant, mens det generelle renteniveau faldt. Med 

vores analyseperiode i betragtning mener vi derfor, at det er mest retvisende at bruge nulkuponrentestruk-

turen udledt af statsobligationer som risikofrit benchmark i vores estimering af rentespændet. Vi anerken-

der dog også, at dette benchmark er en smule lavere end en ”sand” risikofri rente pga. de tidligere nævnte 

faktorer og ”flight-to-quality” i perioden (jf.afsnit 7.2).  

6.3.2.2. Estimering af den risikofri rente på baggrund af amerikanske statsobligationer 

Da den risikofri nulkuponsrente udgør den anden halvdel af rentespændet, er metoden til estimeringen af 

den risikofri rentestruktur naturligvis en afgørende faktor i analysen af rentespændet. I dette speciale har vi 

benyttet en metode til estimering af den risikofri rente, der tager udgangspunkt i afkastet på amerikanske 

statsobligationer. Metoden er baseret på en modelleret nulkuponrentestruktur. 
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Modelleret nulkuponrentestruktur som mål for den risikofri rente 

Der findes adskillige modeller til at estimere nulkuponrentestrukturen. En af de mest benyttede metoder er 

polynomiummetoden, hvor nulkuponrenterne til ethvert tidspunkt er udtrykt som et b‟te grads polynomium. 

1. Først bestemmes den teoretiske kurs(K
*
) inkl. vedhængende rente på en række inkonverterbare 

obligationer ved at diskontere deres ydelser(y) med nulkuponrente(n) til de relevante tidspunkter(t). 

             
   

2. Herefter kan polynomiumets parametre bestemmes ved at erstatte nulkuponrenten med formlen for 

det b‟te grads polynomium i den ovenstående ligning. Den teoretiske kurs på, obligationen, som 

blev udregnet i step 1, bibeholdes i ligningen. 

                 
       

     
   

Parametrene(β) bestemmes ved den ligning, der minimerer residualledet (ε) for alle de udvalgte obligatio-

ner ved iterative beregninger. 

Mange praktikere udvider dog polynomiummetoden med at inddele rentestrukturen i flere segmenter. En 

metode, der inddeler rentestrukturen i adskillige segmenter er Cublic spline-metoden udviklet af Chambers, 

Carleton og Waldmann (1984). Hvert segment repræsenterer et udsnit af løbetider. Fx kan man have et 

segment med obligationer, der har løbetider mindre end 3 år, et andet segment med løbetider mellem 3 og 

7 år samt et segment med obligationer der løber mere end 7 år. Rentestrukturen indenfor hvert segment 

bestemmes via et 3. grads polynomium og samles herefter i en samlet rentestruktur, der er kontinuert i 

både 1. og 2. orden.
 67

 

Polynomiummetoder, herunder cubic spline, er karakteriseret ved en høj grad af fleksibilitet, der betyder, at 

rentekurven kan variere i en grad, der gør, at den matcher de fleste obligationer, hvorved residualledet 

minimeres. Til gengæld er det på bekostningen af rentekurvens ‟fit‟, der pga. af den tilladte fleksibilitet vari-

erer betydeligt. 

Nelson og Siegels (1987) metode er mere stringent end polynomiummetoderne, men tilgengæld opfanger 

den ikke evt. kortvarige fald i nulkuponrenten. Hvis man handler med specifikke obligationer, er man inte-

resseret i at opfange disse anormaliteter i sine rentespænd med henblik på at identificere arbitragemulig-

heder. Nelson & Siegels metode giver en jævn rentekurve, men er ikke velegnet til at opfange idiosynkra-

tisk risici for enkelte statsobligationer. Rentekurven estimers via en eksponentiel decayfunktion. 
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Nelson & Siegels (1984) funktion indlægger ét ‟bump‟ et sted på rentekurven. β2 udtrykker størrelsen og 

fortegnet på ‟bump‟et‟, mens τ1 er tidspunktet for dette ‟bump‟. Undersøgelser fx Gürkaynak, Sack og 

Wright (2006) har dog efterfølgende vist, at metoden er mest velegnet til korte- og mellemlange obligatio-

ner, hvorimod den er mindre velegnet til obligationer med længere løbetider. Det skyldes, at rentekurven 

for langsigtede obligationer er mere konkav. Derfor har Svensson (1994) indlagt et ekstra ‟bump‟, som har 

vist sig at forbedre rentekurven i forhold til længere løbetider. Svensson estimerer rentekurven således: 

                          
   

 
 
  

 
  

     
   

 
 
  

 
  

  
 

 
        

   
 

 
  

 
  

  
 

 
       

Det sidste led i formlen repræsenterer det andet ”bump”. Alle seks parametre estimeres ved minimere diffe-

rencen (method of least sqaures errors) mellem observerede priser på statsobligationer og estimerede 

priser udledt af modellens nulkuponrenter.
68

 I specialet anvender vi derfor Svensson (1994) til estimering af 

den risikofri rentestruktur. 

Data 

Den amerikanske nationalbank, Federal Reserve Board (FRB), offentliggør dagligt parametre til Svenssons 

rentekurve for amerikanske statsobligationer. Parametrene er, ifølge FRB, udledt af ‟on-the-run‟ obligatio-

ner, hvorved en eventuel likviditetspræmie i de effektive renter minimeres. Vi har hentet disse parametre 

for alle oberservationstidspunkter i vores stikprøve
69

, og på baggrund af restløbetiden og varigheden på 

hver obligation har vi estimeret deres respektive risikofrie benchmark, nulkuponrente. Boss og Scheicher 

(2002) benytter også Svenssons metode til at estimere det risikofri benchmark i deres udledning af rente-

spændet. 

6.3.2.3. Udregning af rentespændet som funktion af restløbetiden – Estimeringsmetode A 

På baggrund af ovennævnte data fra FRB har vi estimeret rentespændet som differencen mellem den ob-

serverede effektive rente på en erhvervsobligation og nulkuponrenten for amerikanske statsobligationer 

med en løbetid svarende til restløbetiden for pågældende erhvervsobligation. Dvs. at rentespændet for en 

erhvervsobligation med en restløbetid på 10,35 år, bestemmes som den effektive rente på erhvervsobliga-
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 Gürkaynak, Sack og Wright (2006) 
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 Data er hentet fra Federal Reserve Board (FRB) 
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tionen fratrukket nulkuponrenten for amerikansk statsobligationer ligeledes med en restløbetid på 10,35 år. 

Denne måde at opgøre rentespændet på vil vi referere til som estimeringsmetode A eller rentespænd A. 

6.3.2.4. Udregning af rentespændet som funktion af varigheden – Estimeringsmetode B 

Vi har desuden estimeret rentespændet som en funktion af erhvervsobligationens varighed. I stedet for at 

se på erhvervsobligationens restløbetid, ser vi nu på deres varighed. Dvs. at rentespændet for en er-

hvervsobligation med en varighed på 8,21 år, bestemmes som den effektive rente på erhvervsobligationen 

fratrukket nulkuponrenten for amerikansk statsobligationer med en restløbetid på 8,21 år. Denne måde at 

opgøre rentespændet på vil vi referere til som estimeringsmetode B eller rentespænd B. 

Varigheden beregnes som et ydelsesvægtet gennemsnit af løbetiderne på obligationens ydelser og kan 

bl.a. udtrykkes som en obligations gennemsnitlige restløbetid.
70

 I forhold til fastsættelsen af rentespændet 

kan man således argumentere for, at det er mere korrekt at sammenligne afkastet på erhvervsobligationer 

med et risikofrit benchmark, der matcher den gennemsnitlige restløbetid frem for obligationens løbetid. 

Varigheden for en fastforrentet, inkonverterbar obligation kan udtrykkes som: 

               

 

   

 

   
          

   
 
           

 

    

 

   

   

Hvor N er restløbetiden, t er terminstidspunktet, Yt er ydelsen, it er den effektive rente og wt angiver den 

enkelte ydelses andel af obligationens pris. 

For alle kuponbetalende obligationer vil varigheden alt andet lige være kortere end løbetiden. Under anta-

gelse af at det risikofri aktiv har en normal og konkav rentekurve betyder det, at rentespændet som funktion 

af varigheden vil være større, end når løbetiden anvendes som benchmark. Det skyldes, at man ”bevæger 

sig ned af rentekurven”, så det risikofrie benchmark bliver lavere og rentespændet højere. 

Data for de enkelte obligationers varighed er hentet direkte fra Bloomberg Corp
71

. 
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6.3.2.5. To forskellige mål for rentespændet 

Figur 6.4 

 

Baseret på de ovenstående estimeringsmetoder har vi i figur 6.4 opstillet de to forskellige mål for model-

lens afhængige variabel – altså rentespændet. Figuren viser som forventet, at rentespændet baseret på 

varigheden generelt er højere end for metoden, der er baseret på restløbetiden. Dog lader det til, at denne 

forskel er mindre i periodens begyndelse, hvilket enten skyldes det færre antal observationer eller det fak-

tum, at rentekurven i denne periode er flad. (jf. afsnit 7.2.2.1). Derudover ser det ud til, at de to kurver føl-

ger hinanden tæt. 
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Kilde: Egne beregninger 



København, september 2012 

© Christian B. Johannsen og Mads L. Iversen   Side 51 

 

 

7. Forklarende variabler 

7.1. Metode for udvælgelse af forklarende variabler 

De forklarende variabler i modellen er udvalgt på baggrund af tre overordnede kriterier, der skal sikre, at 

der er en stærk plausibel kobling mellem modellens forklarende variabler og rentespændet. 1) Vi har valgt 

at inddrage faktorer, der i henhold til den simple klassiske strukturelle model for konkursrisiko, introduceret 

af Merton (1974), burde have betydning for rentespændet. Kort forklaret, kan en investor, ifølge Merton, 

betragte en nulkupon-erhvervsobligation som en portefølje bestående af en lang position i en risikofri nul-

kupon-obligation og en kort position i en put-option på virksomhedens aktiver, med en exercisekurs sva-

rende til obligationens pålydende værdi. Put-optionen afspejler aktionærernes begrænsede hæftelse i til-

fælde af konkurs.
72

 

Figur 7.1 
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Kilde: Merton (1974). Ved egen tilblivelse. 
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Da modellen tager udgangspunkt Black og Scholes‟ (1973) formel betyder det, at faktorer, der har betyd-

ning for prisfastsættelsen af optionen på virksomheden og nulkupon-obligationen, også har betydning for 

rentespændet på virksomhedens obligationer.
73

 Ambitionen er ikke at lave en teoretisk gennemgang, men 

blot at anvende de vigtigste faktorer fra modellen. Faktorer som den risikofri rente, virksomhedens gælds-

grad og volatilitet bør i teorien have betydning på rentespændet.
74

 2) Vi inddrager også faktorer, som tidli-

gere empiriske studier inden for området konkursrisiko har fundet betydningsfulde. Det er bl.a. faktorer som 

virksomhedsspecifikke nøgletal samt kreditvurderinger 3) Endeligt har vi også valgt at inddrage faktorer, 

som ud fra økonomiske betragtninger bør påvirke rentespændet. Eksempler herpå er EBITDA-margin , 

quick-ratio., afkastet på aktiemarkedet m.fl. Egentligt ville vi også gerne have inkluderet en variabel, der 

kunne forklare likviditetspræmien, som fx obligationernes bid-ask spread, men det var desværre ikke muligt 

pga. det tilgængelige data. (jf. 6.3.1.1). Dog har vi i resultatdelen (jf. afsnit 8.5) sammenholdt vores resulta-

ter med likviditetspræmier fra en nylig foretaget undersøgelse. Hermed har vi alligevel mulighed for at be-

skrive likviditetens betydning på rentespændet. 

I det følgende afsnit vil vi motivere valget af hver variabel ud fra såvel teoretiske som økonomiske overve-

jelser samt redegøre for empiri. Variablerne er inddelt efter type i fire overordnede kategorier, som er: 

makroøkonomiske -, aktierelaterede -, regnskabsmæssige variabler og kreditvurdering. Den første kategori 

er ens på tværs af virksomheder, og de øvrige tre kategorier er virksomhedsspecifikke. For enkelte af disse 

variabler har vi anvendt forskellige overlappende estimeringsmetoder, hvor vi udvælger den bedste og eli-

minerer de øvrige. I tabel 7.1 ses en oversigt over de forklarende variabler og deres forventede fortegn. 

 

  

                                                
73

 Boss & Scheicher (2002, s. 183) 
74

 I udvælgelsen af de vigtigste faktorer, har vi brugt samme variabler fra modellen som bl.a. Collin-Dufresne, Goldstein og 

Martin (2001), Benkert (2004), Boss & Scheicher (2002) og Ericsson, Jacobs og Oviedo (2009) 
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Tabel 7.1 Oversigt over forklarende variabler

VIXi,t +

rS&P500 i,t -

r10Y, i,t -

Slopei,t -

ri, t -

σimp, i,t +

σ30D, i,t +

σ60D, i,t +

σ90D, i,t +

EBITDAi,t -

Currenti,t -

CFO/CLi,t -

Quicki,t -

Interesti,t -

D/Ei,t +

Ai,t +

BBBi,t +

BBi,t +

Bi,t +

Kilde: Ved egen tilblivelse.
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Virksomheder med en kreditvurdering i A+, A eller A- 

(Standard & Poor's)

Virksomheder med en kreditvurdering i BBB+, BBB eller 

BBB- (Standard & Poor's)

Virksomheder med en kreditvurdering i BB+, BB eller 

BB- (Standard & Poor's)

Virksomheder med en kreditvurdering i B+, B eller B- 

(Standard & Poor's)

Langsigtet kreditrisiko, virksomhedsspecifik (målt ved 

interest Debt-equity-ratio)

Langsigtet kreditrisiko, virksomhedsspecifik (målt ved 

interest coverage-ratio)

Kortsigtet kreditrisiko, virksomhedsspecifik (målt ved 

quick-ratio)

Kortsigtet kreditrisiko, virksomhedsspecifik (målt ved 

cash flow fra driften / kortfristede forpligtelser)

Kortsigtet kreditrisiko, virksomhedsspecifik (målt ved 

Current-ratio)

Indtjeningsevne, virksomhedsspecifik (målt ved EBITDA-

margin)

Historisk volatilitet over de seneste 90 dage, 

virksomhedsspecifik

Historisk volatilitet over de seneste 60 dage, 

virksomhedsspecifik

Historisk volatilitet over de seneste 30 dage, 

virksomhedsspecifik

Volatilitet på aktiemarkedet

Kategori Parameter Beskrivelse

Implicit volatilitet, virksomhedsspecifik

Årligt aktieafkast, virksomhedsspecifik

Hældningen på rentekurven

Renteniveauet for 10-årige amerikanske 

statsobligationer

Årligt afkast på aktiemarkedet
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7.2. Makroøkonomiske variabler  

I analysen af rentespændet for amerikanske erhvervsobligationer har vi valgt at inkludere makroøkonomi-

ske variabler, der i teorien burde have betydningen for størrelsen af rentespændet på amerikanske er-

hvervsobligationer. Fælles for disse variabler gælder det, at de forklarer, hvordan den økonomiske situation 

i omverdenen spiller ind på virksomhedernes låneomkostninger. 

De makroøkonomiske variabler er direkte relaterede til udviklingen i konjunkturcyklussen, som er en vigtig 

faktor i forhold til at forklare niveauet for rentespændet på erhvervsobligationer over tid.
75

 Overordnet set er 

forventningen, at jo mere usikkerhed og ustabilitet, der præger verdensøkonomien, jo større er sandsynlig-

heden for at virksomhederne på et tidspunkt ikke er i stand til at overholde sine forpligtelser overfor kredito-

rerne. Rentespændet øges derfor, når økonomien er i recession, idet investorernes opfattelse af konkursri-

sikoen stiger i takt med at økonomien tilstand forværres. Det medfører at investorerne i krisetider, kræver 

et højere forventet afkast – øget risikopræmie - for at holde risikobehæftede erhvervsobligationer frem for 

statsobligationer. Effekten opstår, når investorerne, på grund af den øgede opfattede risiko på erhvervsob-

ligationer ændrer sammensætningen af deres porteføljer ved at øge eksponeringen overfor mere sikre 

aktiver, som fx statsobligationer på bekostning af risikobehæftede erhvervsobligationer, hvilket driver risi-

kopræmien på erhvervsobligationer op. En effekt, der ofte benævnes ‟flight to quality‟.
76

 

De makroøkonomiske variabler, som vi har valgt at inkludere er:  

 Renteniveauet 

 Hældningen på rentekurven 

 Afkastet på aktiemarkedet 

 Volatiliteten på aktiemarkedet 

7.2.1. Renteniveau 

Der er to årsager til, hvorfor vi har valgt at inkludere renteniveauet som en af de forklarende variabel i vores 

model. For det første, bør renteniveauet ifølge Merton (1974), være en faktor, der burde have stor forkla-

ringskraft i forhold til niveauet for rentespændet. Da optionsprisfastsættelse ud fra Black og Scholes (1973) 

formlen forudsætter risikoneutralitet er den risikofri rente i Black-Scholes-formlen den relevante kalkulati-

onsrente for tilbagediskontering af både options forventede payoff ved optionens udløb og tilbagebetalin-

                                                
75

 Fama of French (1989, s. 48) 
76

 Bodie, Kane og Marcus (2009, s. 474) 
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gen af nulkuponobligationens hovedstol.
77

 Højere renteniveau (risikofri rente) medfører derfor lavere værdi 

af aktionærernes putoption, hvilket øger kursen på erhvervsobligationen og sænker derigennem obligatio-

nens effektive rente. 

For det andet kan renteniveauet tolkes som et udtryk for den generelle økonomiske aktivitet i samfundet. 

Den typiske sammenhæng mellem renteniveauet og konjunkturudviklingen er, at perioder med høj økono-

misk aktivitet er sammenfaldende med et relativt højt renteniveau. Tilsvarende er perioder med lavere øko-

nomisk vækst ofte associeret med et lavere renteniveau.  

Uanset hvilket af argumenterne, der lægges til grund for anvendelsen af variablen, må det forventes, at 

fortegnet i modellens estimat bliver negativt. En sammenhæng, som tidligere er blevet bekræftet af andre 

studier, fx Longstaff og Schwartz (1995), og som også indikeres af figur 7.2, der illustrerer sammenhængen 

ml. renteniveauet og det gennemsnitlige rentespænd i perioden.  

Figur 7.2 

 

Udviklingen i figur 7.2 bekræfter umiddelbart forventningen om, at perioder med lavt renteniveau er associ-

eret med højt rentespænd. I perioden før finanskrisen hvor rentespændet var lavest, var renteniveauet på 
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sit højeste. Tilsvarende ses det, at rentespændet toppede i perioden under finanskrisen, hvor renteniveauet 

var meget lavt. En interessant bemærkning er dog, at det ekstraordinært lave renteniveau i perioden fra 

sommeren 2011 og frem ikke har haft nær så stor betydning for rentespændet, som det var tilfældet under 

finanskrisen. Det kunne indikere, at investorerne er mere interesserede i ændringer i renteniveauet frem for 

det absolutte niveau. 

7.2.1.1. Data 

For at sikre konsistens i forhold til den risikofri rente (jf. afsnit 6.3.2.2) har vi som approksimation for rente-

niveauet anvendt 10-årige nulkupon-renter udledt af rentekurven for amerikanske statsobligationer. Årsa-

gen til at vi netop har valgt at anvende 10-årige statsobligationer er, for det første, at det er den løbetid, der 

svarer bedst muligt overens med den gennemsnitlige løbetid for obligationerne i vores stikprøve
78

. For det 

andet anvendes den 10-årige rente for statsobligationer ofte som mål for den risikofri rente i praksis
79

.  

Data stammer fra den amerikanske nationalbank, der dagligt offentliggør nulkupon-renter udledt af obser-

verede kurser for ”on-the-run”
80

 amerikanske statsobligationer.
81

 
82

 

Da vores analyse er baseret på ugentlige observationer for rentespændet skal vores data for renteniveauet 

naturligvis også være ugentlige – og på de samme observationstidspunkter. Problemet er dog, at ugentlige 

data fra Bloomberg og Federal Reserve ikke er målt på samme dag. For at komme uden om det problem 

har vi hentet daglige observationer for hele perioden. På den måde kan vi finde ugentlige observationer på 

samme observationstidspunkt ved at slå de respektive datoer op i de daglige data, og således sikre at ob-

servationstidspunktet er det samme. 

7.2.2. Hældningen på rentekurven  

Til at forklare rentespændets størrelse har vi også valgt at inkludere rentekurvens hældning som variabel i 

modellen. Argumentet bag er, at hældningen på rentekurven er en meget anvendt ledende makroøkono-

misk indikator, der afspejler de finansielle markeders forventninger til den fremtidige konjunkturudvikling.
83

  

                                                
78

 Den gennemsnitlige løbetid falder fra ca. 14 år ved analyseperiodens start til ca. 9 år ved slutningen af perioden. Faldet i 

løbetid svarer naturligvis til analysehorisontens længde, da det er de samme obligationer, der indgår i hele perioden. 
79

 Jf. bl.a. Petersen og Plenborg (2010, s. 308), og Koller, Goedhart og Wessels (2010, s. 237). 
80

 At FRB‟s rentestruktur er baseret på on-the-run obligationer betyder, at de oplyste effektive renter er hentet fra de seneste 

udstedte obligationer ved en given løbetid. Argument bag, er at nyligt udstedte obligationer er mere likvide, hvorved en even-

tuel likviditetspræmie i de effektive renter minimeres. 
81

 U.S. Department of Treasury (2009)  
82

 FRB oplyser nulkupon-renter for følgende 11 løbetider: 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, 1 år, 2 år, 3, år, 5 år, 7 år, 10 år, 

20 år, 30 år, der tilsammen danner en komplet rentestruktur for amerikanske statsobligationer. 
83

 Zaloom (2009, s. 247) 
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I forhold til rentespændet på amerikanske erhvervsobligationer er rentekurvens hældning interessant at 

undersøge, fordi den effektive rente på erhvervsobligationer med lang løbetid ofte stiger, når markederne 

forventer et økonomisk opsving (større hældning), hvilket mindsker risikoen for at økonomien er på vej i 

recession
84

. Omvendt vil en lavere (endog negativ) hældning på rentekurvens alt andet lige indikere at 

økonomiens tilstand er svagere
85

. Empiriske studier har tidligere vist, at forud for samtlige amerikanske 

recessioner siden 1960 har der (med én undtagelse) været en periode, hvor rentekurvens hældning har 

været negativ
86

.  

Fra kreditors perspektiv har rentekurvens hældning betydning for rentespændet, idet en svag økonomi 

(faldende rentekurve) isoleret set forøger virksomhedernes konkursrisiko. Investorernes kræver således en 

højere risikopræmie for at holde erhvervsobligationer frem for statsobligationer, og dermed øges rente-

spændet.
87

 Af ovennævnte årsager må det forventes, at modellen finder en negativ sammenhæng mellem 

niveauet for rentespændet og rentekurvens hældning. 

Tidligere empiriske studier har også peget på den teoretiske betydning af rentekurvens hældning, men flere 

har alligevel valgt at undlade at variablen, da hældningen stort set har været uændret i løbet af deres ana-

lysehorisont. (fx Benkert, 2004), Det kan ikke siges at være tilfældet i vores analyseperiode (jf. Figur 7.3) 

7.2.2.1. Data 

Vi har valgt at definere hældningen på rentekurven på samme måde som Ericsson, Jacobs og Oviedo 

(2009), der fastsætter denne som forskellen mellem nulkupon-renterne for amerikanske statsobligationer 

med henholdsvis 10- og 2 år til udløb.
88

 

                     

Til det formål har vi anvendt rentekurven for amerikanske statsobligationer offentliggjort af FRB. Dvs. data 

til beregning af hældningen på rentekurven (renteniveauet for hhv. 10- og 2-årige statsibligationer) er be-

stemt på samme måde som det var tilfældet for renteniveauet. (jf. afsnit 7.2.1.1) 

                                                
84

 Bodie, Kane og Marcus (2009, s. 500) 
85

Vi er dog opmærksomme på at rentekurvens udseende er ikke alene en indikator for markedets forventninger til renteudvik-

lingen, da den effektive rente på statsobligationer også afspejler markedets inflations- og likviditetspræmier for investeringer i 

statsobligationer. jf. Bodie, Kane og Marcus (2009, s. 501) 
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 Collin-Dufresne, Goldstein og Martin (2001, s. 2181)  
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 Ericsson, Jacobs og Oviedo (2009, s. 122) 
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Figur 7.3 

 

Udviklingen i figur 7.3 viser først og fremmest, at hældningen på rentekurven faktisk var negativ ved perio-

dens start, hvilket er interessant set i lyset af den finansielle krise, der for alvor indtrådte i efteråret 2008. 

Årsagen til den negative hældning var de meget høje korte renter (jf. bilag B). Dernæst ses det, at hæld-

ningen bevæger sig tilbage mod et mere normalt niveau dog med nogle markante udsving særligt under 

finanskrisen. En interessant observation er i midlertidigt, at det lader til, at sammenhængen mellem hæld-

ningen og rentespændet ændrer sig i løbet af perioden. Ved periodens start og frem til udgangen af 2008 

ser det ud som, at der er en positiv korrelation. Først efter dette tidspunkt viser figurens udvikling den for-

ventede negative sammenhæng. Dette forhold må forventes at resultere i vanskeligheder i tolkningen af 

modellens estimat for denne parameter (jf. afsnit 8.2.1.2). 

7.2.3. Afkast på aktiemarkedet som udtryk for økonomiens tilstand 

Den tredje makroøkonomiske variabel, som vi har valgt at inkludere i vores model, er afkastet på aktiemar-

kedet, der ifølge Collin-Dufresne, Goldstein og Martin (2001) kan fungere som en approksimation for den 

overordnede økonomiske velstand i samfundet. Fama og French (1989) argumenterer for, at rentespændet 
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i perioder med lavkonjunktur historisk set har været højere end i perioder med højkonjunktur. Endvidere 

finder de, at sammenhængen har større effekt for virksomheder med lav kreditværdighed. Samlet betyder 

det, at højkonjunktur ofte er associeret med længerevarende perioder med kursstigninger på aktiemarke-

det, som indikerer et positivt forretningsklima, hvor forventningerne til virksomhedernes fremtidige vækst-

muligheder og evne til at levere pengestrømme til investorerne er høje. Omvendt kan længerevarende pe-

rioder med kursfald på aktiemarkedet tolkes som et udtryk for usikkerhed på markedet. Sammenhængen 

mellem afkastet på aktiemarkedet og rentespændet på erhvervsobligationer må derfor forventes at være 

negativ. 

7.2.3.1. Data 

Afkastet er her defineret som det årlige afkast på S&P 500 total return indekset, rSPXT,t. Data er hentet fra 

Bloomberg
89

. Vi har beregnet afkastet ud fra et total return indeks frem for et prisindeks, da et total return 

indeks tager højde for dividendeudbetalinger (det antages at alle udbetalinger reinvesteres), og giver derfor 

et mere retvisende billede af den faktiske værditilvækst, der har fundet sted i perioden. Det årlige afkast er 

beregnet som horisontafkastet (‟holding period return‟) over de seneste 251 forretningsdage
90

. 

         
       

           
    

Årsagen til, at vi har valgt at anvende årlige afkast, er for at undgå store udsving, som anvendelse af fx 

annualiserede daglige - eller månedlige afkast ville resultere i. 

                                                
89

 Bloomberg ticker: ”SPXT Index”; field: “PX_LAST” 
90

 Vi har valgt at definere et finansielt år som 251 dage, der er antallet af forretningsdage i perioden 1-1-2006 til 1-1-2007.  
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Figur 7.4 

 

Figur 7.4 viser sammenhængen mellem afkastet på aktiemarkedet (venstre akse) og udviklingen i rente-

spændet (højre akse) i analyseperioden. Som det fremgår af figuren har aktiemarkedet været præget af 

store udsving i det årlige afkast på S&P 500. Generelt set stemmer udviklingen overens med forventnin-

gerne om en negativ sammenhæng, da figuren tydeligt viser, at perioder med høje afkast på aktiemarkedet 

er associeret med lave rentespænd og omvendt. 

7.2.4. Volatiliteten på aktiemarkedets afkast 

Den sidste makroøkonomiske variabel, vi har valgt at inkludere i datasættet, er et mål for usikkerheden på 

aktiemarkedet udtrykt som den forventede volatilitet i afkastene på aktiemarkedet i den kommende periode. 

I forhold til indvirkningen på rentespændet må det forventes, at øget usikkerhed på aktiemarkedet har ne-

gativ indvirkning på virksomhedernes indtjeningsevne og dermed kreditrisiko. Højere volatilitet må derfor 

forventes at øge rentespændet for virksomhederne generelt. 
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i perioden 1-1-2007 - 30-3-2012 

Årligt afkast S&P 500 Gennemsnitligt rentespænd 

Note: Årligt afkast er beregnet på baggrund af daglige priser på total return indekset SPXT for S&P 500 som afkastet 
over de seneste 251 forretningsdage. Rentespændet er bestemt ved estimeringsmetode B. 
 
Kilde: Bloomberg - SPXT og egne beregninger. 
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7.2.4.1. Data 

Som mål for volatiliteten har vi valgt at anvende Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index – 

bedre kendt som VIX, der meget rammende omtales som ”the investor fear gauge”
91

 i folkemunde. Data 

har vi hentet fra Yahoo Finance. 

Fordelen ved at anvende VIX frem for historisk volatilitet er, at VIX er fremadrettet. Indekset er defineret 

som den implicitte volatilitet udledt af ‟near-the-money‟ europæiske optioner udstedt på S&P 500-indekset 

med op til 30 dage til udløb.
92

 Det betyder, at VIX i teorien bør kunne tolkes som markedets konsensus 

omkring den kommende måneds volatilitet på S&P 500 indekset. 

Af samme årsag som var gældende for renteniveauet, har vi hentet daglige data, og udledt ugentlige ob-

servationer heraf. Variablen VIX,t er udtrykt som årlig standardafvigelse i procent.  

Figur 7.5 
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 CBOE (n.d.)a  
92

 CBOE (n.d.)b 
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Udviklingen i volatiliteten på aktiemarkedet  
i perioden 01-01-2007 i 31-03-2012 

VIX Gennemsnitligt rentespænd (højre akse) 

Note: VIX indexet er valgt som proxy for udviklingen i volatiliteten på aktiemarkederne. Rentespændet er bestemt ved 
estimeringsmetode B. 
 
Kilde: Yahoo Finance og egne beregninger. 
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Figur 7.5 viser da også med al tydelighed, at der i perioden lader til at være en positiv sammenhæng mel-

lem bevægelserne i volatiliteten på aktiemarkedet og rentespændet. I begyndelsen af perioden og indtil 3. 

kvartal 2008 ser rentespændet og VIX ud til at følge hinanden tæt. Herefter er der stadig en tydelig positiv 

sammenhæng, selvom det virker til, at VIX vender før rentespændet.  

7.3. Aktierelaterede variabler 

Om de aktierelaterede variabler gælder det generelt, at disse er markedsbestemte og virksomhedsspecifik-

ke og er således en indikation for investorernes forventninger til den enkelte virksomheds fremtidige per-

formance. Aktieinformation er meget dynamisk i den forstand, at ændringer i markedets forventning hurtigt 

indregnes og afspejles i den aktuelle aktiekurs. Disse egenskaber betyder, at det må forventes, at aktiere-

laterede variabler har en højere informationsværdi. De er alt andet lige tættere forbundet med virksomhe-

dernes egentlige finansielle performance og har hermed en større forklaringskraft end fx regnskabstal (jf 

afsnit 7.4.). Vi har i denne undersøgelse inkluderet to variabler, der både teoretisk og intuitivt må forventes 

at have indflydelse på rentespændets niveau. De to variabler er afkast på de enkelte virksomheders hand-

lede egenkapital og volatiliteten herpå. Selvom de to størrelser er afledt af samme underliggende faktor 

(aktieprisen), så er korrelationen mellem dem kun 31 % (jf. bilag F). Derfor vi valgt at inkludere dem begge i 

modellen for at undersøge, om de hver især kan bidrage med forklaringskraft i forhold til virksomhedens 

rentespænd. 

7.3.1. Volatilitet udsteders aktier 

Ved volatilitet forstås i denne sammenhæng udsving i virksomhedernes aktieafkast målt i årlig standardaf-

vigelse i procent.  

Som beskrevet i afsnit 7.1 kan en investor betragte en erhvervsobligation som en portefølje bestående af 

en lang position i en risikofri obligation og en kort position i en put-option på virksomhedens aktiver. I over-

ensstemmelse med klassisk optionsteori betyder det, at jo mere volatil virksomhedens egenkapital er, jo 

større er sandsynligheden for, at aktionærernes put-option kommer ”in-the-money” – dvs. risikoen for at 

virksomheden går konkurs. Den forventede positive sammenhæng er således også i overensstemmelse 

med Mertons model. 

Selv i en risikofri verden hvor alle investorer er risikoneutrale, vil en rationel investor tage sig betalt for at 

løbe denne risiko, da volatiliteten påvirker obligationskursen ved at ændre obligationens forventede payoff. 

Det gælder også selvom det forventede afkast er konstant.
93

 

                                                
93

 Campbell og Taksler (2003, s. 2329) 
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Da volatiliteten påvirker rentespændet gennem værdien af put-optionen, skal det bemærkes, at den inte-

ressante størrelse i denne sammenhæng må være virksomhedens totale volatilitet - ikke blot den idiosyn-

kratiske volatilitet.
94

  

 

7.3.1.1. Valg af volatilitetsmål 

Virksomhedernes volatilitet kan estimeres på et utal af forskellige måder, men overordnet set står valget 

mellem historiske - og implicitte mål for volatiliteten
95

. Tidligere studier har vist, at volatilitet er en vigtig fak-

tor i forhold til at analysere rentespændet. Eksempler herpå er bl.a. Benkert (2004) og Cremers, Driessen, 

Maenhout og Weinbaum (2006), der begge sammenligner forklaringskraften af hhv. historisk – og implicit 

volatilitet. Undersøgelserne har desuden vist, at valget af estimeringsmetode har stor indflydelse på volatili-

tetens indflydelse på rentespændet. Derfor har vi i valget af volatilitetsestimat til analysen både betragtet 

mål for den historiske – og den implicitte volatilitet. I lighed med ovennævnte studier har vi fundet, at den 

implicitte volatilitet bidrager med den større forklaringskraft end den historiske volatilitet i forhold til niveauet 

for rentespændet i vores tidsperiode. 

Historisk - vs. Implicit volatilitet 

Den mest simple måde at estimere volatiliteten, på en virksomheds egenkapitalsafkast, er ved at beregne 

den historiske volatilitet for en given tidsperiode. Fordelen ved denne metode er primært at den både er let 

at estimere og forstå, da det eneste input der kræves er de realiserede aktieafkast for en given tidsperiode. 

Ulempen med historiske volatilitetsmål er dog netop, at de er historiske og derved indirekte antager, at 

volatiliteten i dag afhænger af den seneste tids volatilitet.  

Som alternativ til historiske mål kan man i stedet anvende den implicitte volatilitet, der udledes af markeds-

prisen på optioner udstedt på den underliggende virksomheds aktier. Kort forklaret består metoden i, at der 

tages udgangspunkt i en optionsprisfastsættelsesmodel, som fx Black og Scholes (1973), hvorved volatili-

teten udledes ved at bestemme, hvilken volatilitet der er påkrævet for at den observerede optionspris, er 

konsistent i fht. Black-Scholes formlen. 

 

                                                
94

 Campbell og Taksler (2003, s. 2322) 
95

 I praksis kan volatiliteten også estimeres ved modelleringsmetoder som fx Garch (1,1), hvilket vi dog har undladt i dette 

speciale. 
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Black-Scholes (1973)
 96

 

                      

                        

   
   

  
      

  

   

   
 

   
   

  
      

  

 
  

   
        

Den implicitte volatilitet er altså den volatilitet, σ, der i følge Black-Scholes er nødvendig for, at den teoreti-

ske call-pris er lig den call-pris, som kan observeres i markedet.
97

  

Argumentet for at anvende volatiliteter udledt ved denne metode er, at volatiliteten herved bliver fastsat af 

markedet. Dvs. at volatiliteten bestemmes som en endogen størrelse, der afhænger af flere exogene fakto-

rer, som alle er fastsat af markedet og derfor betragtes som værende mere teoretisk korrekt end historiske 

volatilitetsmål. 

Det er naturligvis en forudsætning for denne metode, at der findes handlede optioner for den pågældende 

virksomhed, hvilket kan være problematisk for mindre virksomheder med lav investorinteresse. (jf. afsnit 

5.1) 

 

7.3.1.2. Data 

Udgangspunktet for valget af hvilket volatilitetsmål, der skal indgår som parameter i vores model, er fire 

forskellige volatilitetsmål, hvoraf tre mål er historiske og et er implicit. For alle mål anvendes der ugentlige 

data hentet via Bloomberg – Equity.
98

 

De anvendte historiske mål er bestemt som de annualiserede standardafvigelser,     , for daglige kontinuer-

te afkast,     
   , på den underliggende aktie, i, over observationshorisonten, n, der hhv. er de seneste 30-, 

                                                
96

 Ifølge Black og Scholes (1973) afhænger værdien af en europæisk option af: prisen på det underliggende aktiv (her virk-

somhedens egenkapital) St, exerciseprisen, X , tid til udløb, T, den risikofri rente, r, og volatiliteten i afkastet på det underlig-

gende aktiv, σt. 
97

 Bodie, Kane og Marcus (2009, s. 733) 
98

 For historiske volatilitet har vi anvendt følgende Bloomberg felter: Volatility_30D, Volatility_60D, Volatility_90D. For den 

implicitte volatilitet har vi benyttet Bloomberg feltet: ”HIST_CALL_IMP_VOL” 
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60- og 90 handelsdage.
99

 Nedenfor ses et eksempel på beregningsmetoden under antagelse af 251 årlige 

handelsdage.
100

 

Historisk volatilitet 

 

            
         

  
   

   
 
   

 
 

         
       

    

      
      

                                              
   

 
                           

For den implicitte volatilitet har vi benyttet et mål, der er defineret som et vægtet gennemsnit af de implicitte 

volatiliteter for de to call-optioner, der handler tættest på ‟at-the-money‟ og har kontraktudløb i den nærme-

ste måned samt minimum 20 dage til udløb.
101

 

 

7.3.1.3. Implicit volatilitet har bedre forklaringskraft end historisk volatilitet 

Tabel 7.2 opsummerer analysen af de fire potentielle variabler, der er baseret på univariate regressioner 

mellem hver volatilitetsestimat og rentespændet. Ud fra en simpel sammenligning af forklaringsgraderne 

(R-sq) for de enkelte mål fremgår det, at den implicitte volatilitet har den højeste forklaringsgrad, og derfor 

vil være det eneste mål for den virksomhedsspecifikke volatilitet, der indgår i modellen. 

                                                
99

 Formlen er opstillet på baggrund af beskrivelsen i Bloombergs field definition, der kan findes i bilag J 
100

 Hull (2011, s. 295 – 297) 
101

 Bloomberg field definition i bilag J 
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Som det også fremgår af tabel 7.2, er korrelationen mellem alle fire variabler meget høj (85,26 % > ρ > 

96,15 %), hvilket understreger, at variablerne sandsynligvis forklarer meget af det samme selvom de er 

bestemt på lidt forskellige måder.  

7.3.2. Afkast på udsteders aktie 

Set fra et teoretisk perspektiv bør aktieafkastet have betydning for kreditelementet i rentespændet. Et posi-

tivt aktieafkast er et udtryk for at virksomhedens markedsværdi øges. I tråd med principperne i Mertons 

model medfører en øget markedsværdi, at virksomhedens gældsgrad og dermed konkursrisiko falder (for-

udsat at gælden er konstant), da aktionærenes put-option på virksomhedens aktiver bliver mere ”out-of-

money”.
102

  

Set fra et empirisk perspektiv så har tidligere studier, heriblandt Kwan (1996, s. 65), påvist, at effektive 

renter på obligationer er negativt korrelerede med det virksomhedsspecifikke aktieafkast. Begge argumen-

ter antyder, at den forventede sammenhæng mellem virksomhedens aktieafkast og rentespændet på dens 

obligationer må være negativ. 

7.3.2.1. Data 

Afkastet i stikprøven er beregnet som det årlige afkast på hver af de udstedende virksomheders egenkapi-

tal. Til beregning af det årlige afkast har vi hentet seks års daglige data (01.2006-03.2012) fra Bloomberg – 

                                                
102

 Boss og Scheicher (2002, s. 187) 

Tabel 7.2 Valg af volatilitetsmål

σ30D σ60D σ90D σimp

Koefficient 0,0531 0,0583 0,0613 0,0746

T-værdi 101,20 113,12 118,80 119,49

R-sq 0,3535 0,4058 0,4297 0,4325

Pearson korrelationer

σ30D 1,0000

σ60D 0,8842 1,0000

σ90D 0,8767 0,9306 1,0000

σimp 0,8526 0,8669 0,9615 1,0000

Kilde: Bilag C og bilag F. Ved egen tilblivelse

Baseret på univariate regressioner mellem de enkelte 

volatilitetsmål og rentespændet.
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Equity. Som det var tilfældet for afkastet på S&P 500 har vi ligeledes beregnet aktieafkastet, ri,t , ud fra de 

respektive virksomheders total return indeks
103

, TRIi,t , som horisontafkastet over de seneste 251 forret-

ningsdage.  

      
      

          
    

7.4. Regnskabsmæssige variabler  

Kreditorerne er en af regnskabets vigtigste interessenter. De bruger bl.a. regnskabet til at vurdere debito-

rers evne til at tilbagebetale eksisterende - samt ny gæld, hvorefter lånebeløb og – betingelser fastsæt-

tes.
104

 Derfor har vi også valgt at inkludere regnskabsmæssige variabler i vores model. Disse består af 

regnskabsmæssige nøgletal, der udtrykker kort- og langsigtet kreditrisiko samt lønsomheden. Alle katego-

rier, som i teorien, kan forklare dele af den kreditrisiko, der er forbundet med en given erhvervsobligation. 

Det skyldes, at regnskabet ifølge lovgivningen skal være tæt forbundet med selskabernes økonomiske 

resultater. Fx er der større sandsynlighed for, at en lønsom virksomhed (målt på EBITDA-margin) overhol-

der sine gældsforpligtelser end en virksomhed med lave indtjeningsmarginer. Altså vil den lønsomme virk-

somhed have mindre kreditrisiko, og det vil resultere i et mindre rentespænd end den ikke-lønsomme virk-

somhed.
105

  

Regnskabsmæssige data er hentet fra Bloomberg. Vores datasæt er som nævnt baseret på ugentlige ob-

servationer, men da virksomhederne kun offentliggør regnskab kvartalvist, fastholder vi samme værdi for 

disse variabler gennem et helt kvartal. Dvs. at værdierne for regnskabsmæssige variabler i gennemsnit 

holdes konstant ca. 13 observationer ad gangen.
106

 Man kunne have foretaget en form for interpolation 

mellem observationerne for at få mere dynamiske værdier for regnskabsmæssige nøgletal. Det har vi dog 

undladt, da vi ikke mener, at det er mere retvisende. Det skyldes, at de kvartalsmæssige ændringer er den 

information, som også er tilgængelig for markedet mellem regnskabsaflæggelserne. 

7.4.1. EBITDA-margin er det mest retvisende nøgletal for virksomhedens indtjeningsevne  

Som nævnt ovenfor har en lønsom virksomhed større sandsynlighed for at overholde sine gældsforpligtel-

ser end en ikke-lønsom virksomhed. 

                                                
103

 Bloomberg field: TOT_RETURN_INDEX_NET_DVDS 
104

 Petersen og Plenborg (2010, kap. 1) 
105

 Benkert (2004) 
106

 Med undtagelse af D/E, hvor egenkapitalen er udtrykt ved markedsværdi, og derfor varierer med de underliggende aktiers 

prisudvikling. 
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Et ofte anvendt nøgletal for virksomhedens indtjeningsevne er driftsindtjeningen (EBIT)
107

 over nettoom-

sætningen. Flere tidligere studier, fx Campbell og Taksler (2003), Benkert (2004) etc., benytter da også 

EBIT-marginen som udtryk for virksomhedens indtjeningsevne i deres regressionsmodeller. 

EBIT-margin  
    

           
 

Vi mener dog ikke, at EBIT-marginen er et retvisende mål for en virksomheds indtjeningsevne. Det skyldes, 

at EBIT indeholder driftsomkostninger, fx afskrivninger, der ikke har nogen likviditetseffekt. 

EBITDA-margin 
      

           
 

Vi anbefaler, at man i stedet benytter EBITDA, der er driftsindtjeningen før af- og nedskrivninger samt 

amortisering og hensættelser. Herved opnår man en tættere forbindelse til cash flow‟et, som i sidste ende 

afgør, om virksomheden kan overholde sine gældsforpligtelser. Derfor har vi valgt at inkludere EBITDA-

margin som variabel for indtjeningsevnens betydning for rentespændet.
108

 Vi forventer et negativt fortegn 

for denne variabel, da en lavere indtjeningsmargin bør være ensbetydende med et højere rentespænd. 

7.4.2. Kortsigtet kreditrisiko  

Den kortsigtede kreditrisiko viser debitorens evne til at imødekomme de gældsforpligtelser, der forfalder 

indenfor et år. Fokus er derfor rettet mod de mest likvide poster i regnskabet.
109

 Vi kigger indledningsvis på 

tre variabler, der beskriver den kortsigtede kreditrisiko, og udvælger herefter den af disse variabler, der har 

den højeste forklaringsgrad. 

Current ratio 
              

                   
 

Dette nøgletal beskriver i hvor høj grad virksomhedens kortsigtede og mest likvide aktiver kan dække de 

forpligtelser, der forfalder indenfor ét år. De kortsigtede aktiver består primært af varebeholdning, tilgode-

havender fra kunder, noterede værdipapirer samt kassebeholdninger. I tilfælde af konkurs kan virksomhe-

den realisere disse aktiver og bruge likvidationsprovenuet til at imødekomme gældsforpligtelserne. Dette er 

grunden til, at gældsinvestorer bør tillægge dette nøgletal værdi. Vi forventer derfor et negativt fortegn for 

denne variable, da et højere nøgletal bør medføre et lavere rentespænd.
110

 

Quick ratio 
                             

                 
 

                                                
107

 Earnings Before Interest and Taxes 
108

 EBITDA-marginen er hentet via Bloomberg og feltet: ”EBITDA_MARGIN” 
109

 Petersen og Plenborg (2010, kap. 11) 
110

 Current Ratio henter vi gennem Bloomberg og feltet: ”Cur_Ratio”. 
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Til forskel fra Current Ratio indeholder nøgletallet Quick Ratio ikke varebeholdningen, da det kan diskute-

res, hvor likvid varebeholdningen egentlig er i tilfælde af konkurs. Ofte kan virksomheden ikke forvente at 

kunne realisere varebeholdningen til bogført værdi, hvis konkurs indtræffer. Det kan skyldes forældelse, 

sæsonafhængighed eller kunderne ikke vil købe varer, som efterfølgende ikke serviceres. Derimod kan 

man hurtigt realisere noterede værdipapirer og kassebeholdning til markedsværdi. Tilgodehavender fra 

kunder kan også relativ let realiseres ved hjælp af ‟factoring‟
111

, der går ud på, at virksomheden sælger 

sine fakturaer.
112

 Ligesom med Current Ratio, forventer vi også et negativt fortegn for denne variabel.
113

 

Cash Flow from Operations to short-term debt ratio (CFO/CL)  
                         

                   
 

Ingen af to første nøgletal for den kortsigtede kreditrisiko har dog en tæt forbindelse til cash flow‟et. Derfor 

ønsker vi også at undersøge, hvordan et nøgletal, der er tættere forbundet med cash flow‟et, forklarer ren-

tespændet. Vi inkluderer cash flow‟et fra driften i forhold til kortsigtede forpligtelser som nøgletal.
114

 

Cash flow‟et fra driften findes først ved at tillægge de driftsomkostninger til EBIT, der ikke har nogen likvidi-

tetseffekt. Det drejer sig om af- og nedskrivninger, amortiseringer, hensættelser m.m. Herefter har man et 

korrigeret driftsresultat, der svarer til EBITDA. Dernæst ser man på ændringer i arbejdskapitalen (varebe-

holdning, tilgodehavender fra kunder samt driftsgæld) og lægger disse ændringer til EBITDA.
115

   

Cash flow‟et fra driften er et ”faktisk” cash flow, hvor current- og quick ratio kun er ”potentielle” cash flow i 

tilfælde af en virksomhed likviderer visse aktiver. Derfor er dette nøgletal mere korrekt i teorien, når man 

ønsker at vurdere den kortsigtede kreditrisiko.
116

 Vi forventer et negativt fortegn for denne variabel, da en 

større værdi for nøgletallet indikerer mindre kreditrisiko og dermed et mindre rentespænd.  

7.4.2.1. Udvælgelse af variabel for den kortsigtede kreditrisiko – Quick Ratio bibeholdes 

Da de ovenstående variabler alle udtrykker virksomhedens evne til at servicere den kortfristede gæld, øn-

sker vi kun at medtage den af de tre, som har den højeste forklaringsgrad. Vi vurderer, at Quick Ratio er 

den mest plausible indikator for evnen til at servicere den kortfristede gæld. Derfor ekskluderer vi Current 

Ratio og CFO/CL fra vores model. Disse eksklusioner kan også underbygges af en univariat regression 

mellem rentespændet og henholdsvis Current Ratio, CFO/CL og Quick Ratio. Et uddrag ses i tabel 7.3.  

                                                
111

 I Danmark åbnede en online factoring-børs i Februar 2012. Fakturaer, med 60 dages betalingstid, kan her sælges til kurs 

98. Dvs. at en faktura på 1 million DKK, kan realiseres til 980.000 DKK. På trods af ”kurstabet” på 20.000 DKK, så kan det 

stadigvæk udledes, at tilgodehavender fra kunder er blandt de mest likvide aktiver (Steno, 2012).  
112

 Petersen og Plenborg (2010, kap. 11) 
113

 Quick Ratio hentes via Bloomberg og feltet: “Quick_Ratio". 
114

 CFO/CL er en beregnet størrelse. Input er hentet fra Bloomberg-felterne: ”CF_Cash_From_Oper” og ”BS_Cur_Liab”. 
115

 Petersen og Plenborg (2010, kap. 3) 
116

 Petersen og Plenborg (2010, kap. 11) 
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For Current Ratio viser en univariat regression en forklaringsgrad på (R-sq = 0,0017), hvilket betyder, at 

rentespændet vil stige, når Current Ratio stiger. Det tyder altså på, at Current Ratio er et dårligt mål for den 

kortsigtede likviditetsrisiko. Selvom CFO/CL er tættere teoretisk forbundet til cash flow‟et og virksomheden 

reelle mulighed for at overholde de kortsigtede gældsforpligtelser, så viser en univariat regression, at nøg-

letallet også har en dårligere forklaringgrad ( R-sq = 0,0015) end Quick Ratio. Quick Ratio har derimod en 

forklaringsgrad på (R-sq = 0,0102). På denne baggrund vælger vi derfor at ekskludere CFO/CL og Current 

Ratio, og benytter udelukkende Quick Ratio som mål for den kortsigtede kreditrisiko i modellen. 

7.4.3. Langsigtet kreditrisiko 

Som supplement til den kortfristede likviditetsrisiko inddrager vi også mål for den langsigtede kreditrisiko, 

der beskriver virksomhedens ”finansielle helbred” og evne til at imødekomme fremtidige betalinger.
117

 

Financial leverage (D/E)  
    

          
 

Gældsgraden indgik i Mertons (1974) strukturelle model for prissættelse af en risikobehæftet nulkunobliga-

tion (jf. afsnit 7.1). Af samme grund er denne variabel også særdeles benyttet i den eksisterende litteratur, 

fx Collin-Dufresne, Goldstein og Martin (2001), Ericsson, Jacobs og Oviedo (2009), Campbell og Taksler 

(2003), der alle argumenterer for, at en højere gearing (udtrykt ved en høj gældsgrad) medfører en større 

risiko for konkurs.  

                                                
117

 Petersen og Plenborg (2010, kap. 11) 

Tabel 7.3 Valg af mål for kortfristet kreditrisiko

Currentt CFO/CLt Quickt

Koefficient 0,0010 -0,0025 -0,0034

T-værdi 5,70 -5,25 -13,88

R-sq 0,0017 0,0015 0,0102

Pearson korrelationer

Currentt 1,0000

CFO/CLt 0,0902 1,0000

Quickt 0,8403 0,1583 1,0000

Baseret på univariate regressioner mellem de 

enkelte regnskabsmæssige mål for kortfristet 

kreditrisiko og rentespændet.

Kilde: Bilag C og bilag F. Ved egen tilblivelse
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Gældsgraden, udtrykt som egenkapital i forhold til virksomhedens gæld, har i flere årtier være kædet sam-

men med kreditrisikoen. Selvom Modigliani og Miller (1963) mest fokuserede på gældsgradens indvirkning 

på aktionærernes afkastkrav, så beskæftigede de sig også en smule med den finansielle risikos udvikling 

ved øget gældsætning. I deres anden læresætning påviser de, at belåning op til en vis gældsgrad gør lå-

neomkostninger uafhængige af gældsgraden. Dog øges konkursrisikoen og derfor låneomkostningerne 

signifikant, hvis gældsgraden stiger yderligere.
118

  

Gældsgraden udregnes ved at dividere den bogførte værdi af selskabernes udestående gæld med mar-

kedsværdien af egenkapitalen.
119

 I teorien bør man også benytte markedsværdi for gælden, men i mangel 

på tilgængeligt data kan den bogførte værdi benyttes som et rimeligt udtryk for markedsværdien.
120

  

Interest Coverage Ratio(ICR)  
    

                       
 

Endeligt har vi også inkluderet Interest Coverage Ratio (Rentebetalingsevnen). ICR viser i hvor høj grad 

driftsindtjeningen dækker de samlede renteudgifter. Et lavt nøgletal indikerer, at virksomheden har svært 

ved at imødekomme sine gældsforpligtelser med indjeningen fra driften. Vi forventer hermed et negativt 

fortegn for denne variabel.
121

 Nøgletallet er også benyttet i tidligere studier af bl.a. Campbell og Taksler 

(2003) og Benkert (2004).
122

 

Som beskrevet i afsnit 7.4.1, har EBITDA en tættere tilknytning til cash flow‟et end EBIT. Derfor ville det 

være ideelt at benytte en udgave af ICR, der inkluderer EBITDA eller cash flow‟et fra driften. Dog erfarede 

vi, at ved at udregne ICR som enten EBITDA eller cash flow‟et fra driften over nettorenteudgifterne, så mi-

stede vi næsten 4000 observationer i forhold til at bruge Bloombergs nøgletal, der tager EBIT i forhold til de 

totale renteudgifter. Det ville betyde, at vores stikprøve vil blive reduceret med ca. 20 %. Af hensyn til stør-

relsen af vores stikprøve har vi derfor valgt at bruge ICR, udregnet som EBIT i forhold til de totale renteud-

gifter. 

  

                                                
118

 Brealey, Meyers og Allen (2008, s. 483) 
119

 Data til D/E er hentet via Bloomberg og feltet: ”Debt_To_Mkt_cap”. 
120

 Koller, Goedhart og Wessels (2010, s. 263) 
121

 Benkert (2004) 
122

 Interest Coverage Ratio er hentet fra Bloomberg og feltet: ”Interest_coverage_ratio”. 
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7.5. Kreditvurdering  

Som det vil fremgå i kapitel III, er kreditvurderinger fra kreditvurderings-institutter, bl.a. Moody‟s og Stan-

dard & Poor‟s, særdeles benyttet af institutionelle gældsinvestorer. Disse institutters vurderinger opfattes 

som troværdige, og derved sparer investorer tid på selvstændige analyser af kreditrisikoen. Af den grund 

betaler obligationsudstederne betydelige gebyrer for at blive kreditvurderet og har dermed naturligt også 

fokus på deres kreditvurdering. Som et eksempel kan nævnes Carlsberg, der udtrykker en strategisk mål-

sætning således” Committed to retaining investment grade credit rating”
123

. Investment-grade svarer til 

kreditvurderinger over BB (S&P‟s og Fitch terminologi). Hvis debitorers kreditvurdering nedjusteres til BB 

eller derunder (speculative-grade), risikerer deres effektive rente at stige signifikant. Derfor ønsker vi at 

undersøge kreditvurderingens betydning for rentespændet. Studier, som fx Campbell og Taksler (2003) og 

Benkert (2004) har også tidligere fundet, at kreditvurderinger har stor forklaringskraft i forhold til rente-

spændet. 

Vi benytter kreditvurderinger fra S&P‟s, hvis skala og terminologi er vist nedenunder.  

Figur 7.6 

 

7.5.1. Overlap med regnskabsmæssige variabler 

Institutterne offentliggør ikke nøjagtigt hvilke kriterier, der ligger til grund for deres kreditvurderinger, men 

ratingen er både baseret på information om historisk - og fremtidig performance.
 124

 Den historiske informa-

tion består bl.a. af regnskabsmæssige nøgletal, og derfor er der sandsynlighed for, at noget af informatio-

                                                
123

 Carlsberg (n.d.)  
124

 Benkert (2004) 

Credit rating - S&P

AAA An obligor rated 'AAA' has extremely strong capacity to meet its financial commitments

AA An obligor rated 'AA' has very strong capacity to meet its financial commitments. It differs from the highest-rated obligors only to a small degree.

A An obligor rated 'A' has strong capacity to meet its financial commitments but is somewhat more susceptible to the adverse effects of changes in 

circumstances and economic conditions than obligors in higher-rated categories

BBB An obligor rated 'BBB' has adequate capacity to meet its financial commitments. However, adverse economic conditions or changing circumstances 

are more likely to lead to a weakened capacity of the obligor to meet its financial commitments.

BB An obligor rated 'BB' is less vulnerable in the near term than other lower-rated obligors. However, it faces major ongoing uncertainties and 

exposure to adverse business, financial, or economic conditions, which could lead to the obligor's inadequate capacity to meet its financial 

commitments.

B An obligor rated 'B' is more vulnerable than the obligors rated 'BB', but the obligor currently has the capacity to meet its financial commitments. 

Adverse business, financial, or economic conditions will likely impair the obligor's capacity or willingness to meet its financial commitments.

CCC An obligor rated 'CCC' is currently vulnerable, and is dependent upon favorable business, financial, and economic conditions to meet its financial 

commitments.

CC An obligor rated 'CC' is currently highly vulnerable.

R An obligor rated 'R' is under regulatory supervision owing to its financial condition. 

SD/D An obligor rated 'SD' (selective default) or 'D' has failed to pay one or more of its financial obligations (rated or unrated) when it came due.

Source: Standard & Poor's Long-term issuer credit rating. Ratings from 'AA' to 'CCC' may be motified by the addition of a plus (+) or minus (-) sign to 

show relative standing within the major rating categories.

Investment 

Grade

Speculative 

Grade/ Junk 

Bonds
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nen fra kreditvurderinger allerede er indeholdt i de regnskabsmæssige variabler, som vi også har i model-

len. (jf afsnit 7.4).  

Informationen om den fremtidige performance, baseret på kvalitativ analyse eller udtryk anderledes strate-

gisk analyse, er en vigtig del af kreditinstitutternes vurdering af en obligationsudsteder. En strategisk analy-

se skal identificere de risikofaktorer, der kan påvirke debitorers cash flow negativt og betyde vanskelighe-

der med at opfylde fremtidige forpligtelser overfor kreditorer. Disse risici kan inddeles i makroøkonomiske, 

branchespecifikke og selskabsspecifikke faktorer.
125

 Fx udstederes eksponering til enkelte markeder kontra 

en bred markedseksponering er en del af de selskabsspecifikke variabler. Et eksempel herpå er Moody‟s 

kreditvurdering af Carlsberg. Carlsbergs store eksponering til det russiske marked giver dem isoleret set en 

SG rating på denne faktor. Dog får de andre faktorer trukket Carlsberg op på en samlet investement-grade 

kreditvurdering.
126

  

Ved at inddrage kreditvurderinger i vores regressionsmodel får vi bl.a. tilføjet kvalitativt data, som gældsin-

vestorer tillægger stor betydning. Det kan beskrive den fremtidige volatilitet i cash flow‟et og dermed også 

den fremtidige kreditrisiko. Information som det ikke ville være muligt at indsamle på egen hånd. 

På baggrund af de ovennævnte argumenter mener vi, at både regnskabsmæssige variabler samt kredit-

vurderinger skal inkluderes i regressionsmodellen. 

7.5.2. Data 

Vi inddeler kreditvurderingen i fem kategorier, som er AA, A, BBB, BB og B. Formålet er at estimere den 

præmie som, vi forventer, bliver lagt til de fire laveste kreditvurderinger sammenlignet med AA obligationer. 

Der er et par grunde til at lave denne opdeling:  

7.5.2.1. Konkurssandsynlighederne er signifikant forskellige på tværs af kreditvurderin-

ger 

Figur 7.7  viser en oversigt over de akkumulerede konkurs-sandsynligheder for forskellige ratingklasser i 

perioden 1987 til 2011. Det illustreres klart, at der er signifikante forskelle i konkursrisikoen på tværs af 

kreditvurderinger. På kort sigt (1 år) er der 0,04 % sandsynlighed for, at en AA-udsteder er gået konkurs, 

mens denne sandsynlighed er 4,59 % for en B-udsteder.  

  

                                                
125

 Petersen og Plenborg (2010, kap. 11) 
126

 Moody‟s (2011)  
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Denne forskel udvider sig på mellemlangt sigt (7 år), hvor konkurssandsynligheder for B-udstedere er 

26,37 % mod blot 0,78 % for AA-udstedere. Endelig er der på langt sigt (15 år) 35,06 % sandsynlighed for, 

at en B udsteder er gået konkurs. Sandsynligheden for samme scenarie for en AA-udsteder er 1,32 %. 

7.5.2.2. Recovery rates stiger signifikant i takt med kreditvurderingen forringes 

Dette mål udtrykker hvor mange procent af kurs pari, som en obligation er værd én måned efter udsteder 

har indgivet konkurserklæring. AA-obligationer er omkring 60 % værd, mens det for BBB-obligationer er 

omkring 50 %. Kigger man til gengæld på speculative-grade obligationer og B-rating specifikt, så ligger 

recovery raten på omkring 38 %. Ikke nok med at gældsinvestorer må finde sig i højere konkursrisiko ved 

lavere kreditvurdering, så må de også indstille sig på et større tab ved konkurs.
127

  

De ovennævnte grunde indikerer, at erhvervsobligationer bør handle til et større rentespænd, jo lavere 

deres kreditvurdering er. Figur 7.8 viser udviklingen i det gennemsnitlige rentespænd fordelt på kreditvur-

deringer. Vi har samlet alle kreditvurderingerne i 5 aggregerede ratingklasser, hvor minus, plus og ‟flat‟ er 

samlet i en rating. Det betyder fx at kreditvurderingerne AA-, AA og AA+ er samlet i ratingklassen AA. 

                                                
127

 Elton, Gruber, Agrawal og Mann (2001, s. 258) 

U.S: Average Cumulative Default Rates For Corporates (1981-2011) - %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AAA 0.00 0.04 0.17 0.30 0.43 0.56 0.61 0.70 0.80 0.90 0.96 1.01 1.07 1.19 1.32

(0.00) (0.01) (0.07) (0.14) (0.20) (0.26) (0.26) (0.24) (0.21) (0.20) (0.19) (0.18) (0.17) (0.17) (0.19)

AA 0.04 0.09 0.19 0.34 0.48 0.64 0.78 0.90 0.99 1.10 1.20 1.29 1.38 1.45 1.54

(0.01) (0.03) (0.05) (0.11) (0.16) (0.23) (0.28) (0.36) (0.37) (0.40) (0.42) (0.45) (0.42) (0.39) (0.37)

A 0.08 0.23 0.41 0.62 0.84 1.08 1.36 1.62 1.90 2.19 2.44 2.64 2.84 3.02 3.25

(0.03) (0.04) (0.07) (0.11) (0.12) (0.11) (0.14) (0.16) (0.20) (0.28) (0.39) (0.42) (0.43) (0.41) (0.39)

BBB 0.27 0.71 1.18 1.81 2.48 3.16 3.76 4.38 4.99 5.58 6.16 6.63 7.09 7.58 8.07

(0.06) (0.13) (0.12) (0.18) (0.24) (0.35) (0.45) (0.51) (0.63) (0.72) (0.80) (0.69) (0.53) (0.36) (0.23)

BB 0.96 2.93 5.31 7.53 9.50 11.46 13.13 14.65 16.03 17.23 18.21 19.08 19.82 20.43 21.14

(0.31) (0.53) (0.73) (1.07) (1.58) (2.18) (2.15) (2.27) (2.61) (2.87) (3.33) (3.35) (3.33) (3.12) (2.98)

B 4.59 10.29 15.22 19.06 22.02 24.41 26.37 27.94 29.31 30.61 31.75 32.67 33.51 34.28 35.06

(0.90) (1.90) (2.13) (2.35) (2.87) (2.87) (3.05) (3.26) (3.21) (2.85) (2.27) (2.21) (2.09) (2.26) (2.46)

CCC/C 27.58 38.13 44.28 48.19 51.09 52.43 53.59 54.47 55.66 56.51 57.34 58.23 59.18 60.00 60.00

(6.97) (7.58) (8.83) (9.85) (9.95) (8.62) (8.87) (8.89) (8.51) (7.16) (7.33) (7.42) (7.22) (5.90) (5.90)

Investment Grade 0.14 0.37 0.64 0.98 1.34 1.71 2.06 2.41 2.74 3.08 3.39 3.64 3.89 4.13 4.39

(0.03) (0.06) (0.10) (0.14) (0.17) (0.18) (0.20) (0.20) (0.27) (0.34) (0.42) (0.41) (0.37) (0.31) (0.25)

Speculative Grade 4.49 8.91 12.81 15.95 18.47 20.60 22.37 23.88 25.23 26.46 27.50 28.39 29.19 29.88 30.58

(0.95) (1.37) (1.68) (1.77) (1.75) (1.43) (1.53) (1.54) (1.32) (1.05) (0.83) (0.79) (0.76) (0.74) (0.75)

All rated 1.83 3.66 5.30 6.69 7.83 8.84 9.68 10.42 11.10 11.73 12.27 12.73 13.15 13.52 13.92

(0.42) (0.70) (0.97) (1.14) (1.23) (1.20) (1.25) (1.22) (1.15) (1.00) (0.88) (0.91) (0.95) (1.03) (1.11)

--Time horizon (years)--

Note : Numbers in parentheses are standard deviations. Default rates for Europe and the emerging markets are calculated for the period 1996-2010 because of sample size 

considerations. Sources : Standard & Poor’s Global Fixed Income Research and Standard & Poor’s CreditPro®.

Figur 7.7 
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Figur 7.8 

 

Som forventet ses det, at jo lavere kreditvurdering erhvervsobligationer har, jo højere rentespænd handles 

de til. De gennemsnitlige rentespænd for specualtive-grade obligationer er betydelig over obligationerne i 

investment-grade. 
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Udvikling i gennemsnitligt rentespænd pr ratingklasse 
i perioden 01.2007 til 03.2012 

AA A BBB BB B 

Note: Figuren viser udviklingen i det gennemsnitlige rentespænd fordelt på aggregerede ratingklasser. 
Rentespændet er bestemt ved estimeringsmetode B. Bemærk at rentespændet for klassen 'B' i gennemsnit kun 
består af ca. 3 obligationer. De manglende observationer  for 'B'  i midten af peridoden skyldes, at de 
underliggende obligationers , herunder Ford Motor Co, rating faldt til under 'B'. 
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Figur 7.9 

 

Som det fremgår af figur 7.9, så består vores stikprøve primært af erhvervsobligationer med investment-

grade kreditvurdering. Det drejer sig faktisk om 85 % af vores observationer. Antallet af speculative-grade 

observationer skyldes dog ikke en aktiv fravælgelse, men nærmere den kendsgerning, at mange erhvervs-

obligationer med en kreditvurdering under BBB er udstyret med egenskaber, der udelukker dem fra vores 

stikprøve. Det kan være optionslignende egenskaber (fx en callable option) samt andre egenskaber
128

, 

som vi gennemgik i afsnit 5. 

7.5.2.3. Metode til at inkludere kreditvurdering i modellen 

Kreditvurderingens betydning for erhvervsobligationers rentespænd testes i regressionsanalysen ved hjælp 

af dummy variabler. Dummy variabler er et værktøj til at tilføje kategoriske variabler til vores regressionana-

lyse, som ellers udelukkende består af numeriske variabler.
129

 I praksis sætter vi AA kreditvurderinger som 

base. De resterende kreditvurderinger er hermed A, BBB, BB, B kreditvurderinger, der herefter kan sam-

menlignes med AA ved at de får en variabel med værdien 1. De fem grupper af kreditvurderinger bliver 

dermed delmængder af den samlede mængde kreditvurderinger. 

Kreditvurdering er en forholdsvis statisk variabel, der kun ændrer sig, når kreditvurderingsinstitutterne be-

slutter, at én udsteders kreditvurdering skal op- eller nedjusteres, hvilket typisk sker i forbindelse med 

regnskabsaflæggelse. For at sikre sammenhæng mellem rentespænd og aktuel kreditvurdering gennem 
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 Benkert (2004) 
129

 Carlson og Thorne (2009) 
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Note: Figuren viser stikprøvens observationer fordelt på aggregerede kreditvurderinger.  
 
Kilde: Bloomberg og egne beregninger. 
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vores tidsperiode, så har vi manuelt hentet ændringerne i kreditvurdering for alle 99 obligationer. På trods 

af obligationerne i stikprøven er vurderet af flere kreditvurderingsinstitutter, så benytter vi kun S&P‟s kredit-

vurdering.
 130

  

  

                                                
130

 For obligationer uden S&P-kreditvurdering, benytter vi Fitch. S&P og Fitch har sammenlignelig terminologi. 
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8. Resultater  

I dette afsnit vil vi se på resultaterne af den model for rentespændet, som vi opstillede i det foregående 

afsnit. Først vil vi starte med at sammenligne resultaterne for de to alternative estimeringsmetoder for den 

afhængige variabel (rentespændet) og undersøge hvilken estimeringsmetode, der er mest hensigtsmæssig 

at anvende. Herunder vil vi betragte og tolke på modellens parameter estimater.  

Dernæst vil vi undersøge modellens robusthed over tid samt hvilken betydning erhvervsobligationernes 

likviditetspræmie har i forhold til niveauet for rentespændet. Endelig vil vi udføre en modelkontrol, der har til 

henblik at undersøge, om forudsætningerne for anvendelse af en multipel lineær regression er opfyldt. 

 

8.1. Sammenligning af estimeringsmetoder for det risikofri benchmark i rente-

spændet 

Sammenligning af de justerede forklaringsgrader viser, at de to estimeringsmetoder er stort set er lige gode 

til at forklare niveauet for det forventede rentespænd. Forskellen i de to metoders forklaringsgrader er blot 

0,37 procentpoint. Vi finder det interessant, at modellens forklaringsgrad er højest, når det risikofri bench-

mark er baseret på varigheden frem for løbetiden. Anvendelse af varigheden som tidsmæssigt sammenlig-

ningsgrundlag resulterer dog i en forøgelse i det gennemsnitlige forventede rentespænd på ca. 50 basis 

point sammenlignet med metoden baseret på løbetiden. Os bekendt, er der ingen af de tidligere studier, 

som vi har sammenlignet os med, der har anvendt varigheden som tidsmæssigt sammenligningsgrundlag i 

estimeringen af det risikofri benchmark i fastsættelsen af rentespændet.  

Tabel 8.1

M1 M2

Estimeringsmetode A 

(restløbetid)

Estimeringsmetode B 

(varighed)

Middelværdi 2,24308 2,73389

Adj. R2 0,7191 0,7228

Root MSE 0,91905 0,97557

Skæring 0,74731 0,96965

Note:

Kilde: 

Regressionsresultater for 

estimeringsmetode A og B

Figuren viser modellens forklaringsgrad i forhold til rentespændet 

opgjort ved hver af de to estimeringsmetoder for rentespændet.

Uddrag af bilag D. Ved egen tilblivelse.

Regressionerne M1 og M2 er baseret på rentespænd (afhængig 

variabel) bestemt ved hhv. estimeringsmetode A og B.
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Også når man betragter modellens parameterestimater er forskellen mellem metoderne nærmest ubetyde-

lig. Med undtagelse af tre parametre har estimaterne alle ens fortegn og er statistisk signifikante for begge 

metoder.  

 Parameteren aktieafkast, ri,t, er statistisk insignifikant i begge metoder.  

 Parameteren VIXi,t er insignifikant når løbetiden anvendes og signifikant når varigheden anvendes.  

 Lige omvendt er det for parameteren Interesti,t. (jf. bilag D) 

Resultatet for de to metoder er måske ikke så overraskende igen, når man tænker tilbage på figur 6.4, der 

illustrerede det gennemsnitlige rentespænd for hver estimeringsmetode. Figuren indikerer med al tydelig-

hed, at der er en meget høj grad af samvariation i mellem rentespændende.  

8.2. Tolkning af modellens parameterestimater 

Som nævnt ovenfor er der ingen nævneværdi forskel på modellens resultater i de to estimeringsmetoder. 

Tolkning af modellens resultater vil således tage udgangspunkt i parameterestimaterne i model M2, der har 

den højeste forklaringsgrad. I denne model er det risikofri benchmark bestemt ud fra erhvervsobligationer-

nes varighed. 
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Helt overordnet set lader det til, at modellen forklarer en stor del af variationerne i niveauet for rentespæn-

det over tid, da modellens forklaringsgrad er på hele 72,28 %. De anvendte variabler lader desuden til at 

være gode prædiktorer, idet størstedelen af parametrene har den forventede indvirkning på rentespændet, 

og estimaterne er signifikante både ud fra en statistisk – og økonomisk betragtning. Den økonomiske signi-

fikans bestemmes ved at gange parameterestimatet med den gennemsnitlige værdi for variablen i stikprø-

ven. Formålet er at undersøge om de enkelte parametres estimater reelt set har betydning for rentespæn-

dets niveau. Særligt virksomhedernes volatilitet og kreditvurdering er ifølge modellen meget vigtige fakto-

rer. 

Tabel 8.2 Regressionsresultater for M2

Estimat i bp T-Værdi

Gns. para-

meterværdi

Økonomisk 

signifikans* i bp

VIXi,t -0,62 -5,73 26,44 -16,31

rS&P500i,t -2,15 -41,42 4,30 -9,27

r10Yi,t -12,35 -11,67 3,16 -39,02

Slopei,t 18,87 15,03 2,14 40,38

ri,t 0,01 0,50 12,90 0,14

σimpi,t 4,03 54,50 34,91 140,77

EBITDAi,t -1,13 -23,82 21,71 -24,42

Quicki,t -0,16 -11,57 89,89 -14,65

Interesti,t 0,00 0,31 15,29 0,06

D/Ei,t 0,14 15,63 60,25 8,68

Ai,t 10,87 3,99 0,32 3,44

BBBi,t 101,71 37,34 0,47 47,74

BBi,t 287,53 77,18 0,08 23,76

Bi,t 369,99 70,36 0,04 15,09

Skæring 96,97 16,5200 - 96,97

Rentespændets middelværdi i bp 273,39

Adj. R2 0,7228

Root MSE 0,9756

Antal Observationer 18.735

Note:

Kilde: 

*Med økonomisk signifikans henvises der til parameterens 

bidrag, i basis point, i forhold til rentespændets middelværdi på 

tværs af virksomheder og over tid. Beregnet som 

parameterestimatet gange den gennemsnitlige værdi for 

parameteren i stikprøven. Summen af de parameternes 

økonomiske signifikanser er lig rentespændets middelværdi.

Bilag D, model M2 og bilag H. Ved egen tilblivelse.

I tabel 8.2 anvendes M2, hvor den afhængige variabel, rentespændet, er 

bestemt ved estimeringsmetode B. Dvs. rentespændet er den nominelle 

effektive rente for erhvervsobligationer fratrukket et risikofrit benchmark, 

der her er bestemt som nulkuponrenten på amerikanske statsobligationer, 

udledt vha. Svensson (1994), med en løbetid svarende til 

erhversobligationernes varighed.
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Modellen kan dog ikke helt entydigt erklæres som succesfuld i forhold til sit formål. Der er flere forhold, 

heriblandt høj korrelation mellem flere parametre, der indikerer, at modellens estimater er behæftet med en 

vis grad af multikoliniaritet (jf afsnit 8.3), hvilket gør det svært at tolke på den enkelte parameters indflydel-

se på niveauet for rentespændet. Desuden er det vigtigt at tage forbehold for eventuel tilstedeværelse af 

både heteroskedasticitet og autokorrelation i residualerne, som det beklageligvist ikke har været muligt at 

korrigere for i det anvendte statistik-software, der ligger til grund for analysen. (jf. afsnit 8.6). Med de forbe-

hold in mente vil vi i det følgende afsnit præsentere modellens resultater for hver type af variabler. I den 

sammenhæng vil vi fokusere på parametrenes fortegn, statistiske betydning og økonomiske signifikans. 

8.2.1. Makroøkonomiske variabler 

Med hensyn til de makroøkonomiske variabler er der et par punkter, der er værd at bemærke. Overordnet 

set lader det til at niveauet for rentespændet påvirkes af udviklingen i den makroøkonomiske omverden. 

Det er tilfældet, når vi både betragter udviklingen i renteniveauet og på aktiemarkedet i perioden. 

8.2.1.1. Renteniveauet har stor betydning for rentespændet 

Først og fremmest lader det til, at udviklingen i renteniveauet har stor indflydelse på rentespændet. Para-

meterestimatet er statistisk signifikant, og fortegnet indikerer som forventet, at et stigende renteniveau er 

associeret med et lavere rentespænd for erhvervsobligationer. Ser vi på den økonomiske signifikans, er 

rentespændet meget følsomt overfor ændringer i renteniveauet, idet en stigning i renteniveauet på én pro-

cent-point sænker rentespændet med 12,35 bp. Set over hele perioden og på tværs af virksomheder forkla-

rer renteniveauet ca. 39 bp af rentespændets gennemsnitlige niveau i perioden, hvilket må siges at være 

betydeligt.  

8.2.1.2. Rentekurvens hældning betydning er svær at isolere pga. høj korrelation med 

renteniveauet 

Effekten på rentespændet, forårsaget af hældningen på rentekurven, er derimod mindre entydig. Ved første 

øjekast kan det synes kontraintuitivt, at en stigning i rentekurvens hældning, fx som resultat af stigende 

lange renter, skulle betyde et øget rentespænd på erhvervsobligationer, men ikke desto mindre er det, 

hvad estimatet for rentekurvens hældning indikerer. Parameteren har dog den forventede effekt, når man 

betragter en univariat regression i fht. rentespændet. 
131

 

Til trods for at estimatet ikke har det forventede fortegn, men er er statistisk signifikant, bør man nok være 

varsom med at tolke modellens resultat for denne parameter isoleret. Umiddelbart er det ikke til at svare 

på, hvad årsagen til det forkerte fortegn helt præcist beror i. Set over hele perioden er korrelationen med 
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 Jf. resultater for univariate regressioner ml. rentespændet og de enkelte forklarende variabler i bilag C 



Erhvervsobligationer i et dansk perspektiv 

Side 82 

 

renteniveauet kun på -7 %, hvilket virker bemærkelsesværdigt lavt med tanke på at den 10-årige rente, der 

udgør proxyen for renteniveauet, også indgår i beregningen af rentekurvens hældning. En nærmere analy-

se viser da også, at dette er et misvisende resultat, idet rentekurvens særlige adfærd i starten af perioden 

skaber støj i forhold til korrelationen over den samlede periode.
132

 (jf. afsnit 7.2.2) En opdeling af den sam-

lede periode i delperioder viser da også, at fortegnet for rentekurvens hældning er som forventet og stati-

stisk signifikant i perioden fra september 2009 og frem (jf. tabel 8.3). 

Variablen bidrager ikke desto mindre positivt til modellens samlede forklaringsgrad, og derfor har vi allige-

vel valgt at beholde variablen i modellen (jf. bilag E) 

8.2.1.3. Afkastet på aktiemarkedet 

En anden parameter, der har vist sig at have betydning for rentespændet, er afkastet på aktiemarkedet 

over det seneste år, rS&P500. Modellens resultater angiver som forventet, at perioder med positive markeds-

forventninger, approksimeret ved stigende markedsafkast, er associeret med lavere opfattet konkursrisiko 

blandt kreditorerne og dermed et lavere rentespænd. Parameterestimatet indikerer, at rentespændet har en 

høj følsomhed overfor udsving i markedsafkastet. Et fald i afkastet på én procent-point vil således betyde 

en tilsvarende stigning i rentespændet på 2 bp i gennemsnit. Det lyder måske ikke overvældende, men 

estimatets økonomiske betydning skal ses i forhold til de store variationer i markedsafkastet over tid. I peri-

oden er der observeret markedsafkast så ekstreme som -40 % og 60 % (jf. figur 7.4). Dette er situationer 

hvor markedsafkastet ville have betydet så meget som hhv. +80 bp og -120 bp, hvilket må siges at være 

betragteligt. 

8.2.1.4. Volatiliteten på aktiemarkedet 

Bemærkelsesværdigt nok gør situationen med statistisk signifikante og overraskende fortegn sig også gæl-

den i forhold til volatiliteten på aktiemarkedet, VIX.
133

 Som det også var tilfældet for hældningen på rente-

kurven, viser analyse af en univariat regression
134

, at årsagen ikke alene skal findes i parameteren for VIX. 

Årsagen er altså ikke, at parameteren er en dårlig prædiktor men skyldes endnu engang korrelation mellem 

variabler. Korrelationskoefficienten mellem markedsvolatilitet og – afkast er -66 %, hvilket naturligvis skyl-

des, at VIX måler den implicitte volatilitet i markedsafkastet.  

                                                
132

 I perioden indtil september 2008 (før krisen) er korrelationen -92 %, og i de efterfølgende perioder (under – og efter kri-

sen) er den hhv. 72 % og 95 % 
133

Dette er i overensstemmelse med Cremers, Driessen, Maenhout og Weinbaum (2006), som også får fortegn for VIX, der 

strider mod intuitionen, når de (som vi), inkluderer både virksomhedsspecifik volatilitet og volatiliteten på akitemarkedet sam-

tidigt. 
134

 Jf. Pearson korrelationsmatricen i bilag F  
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Desuden skal det bemærkes, at korrelationen mellem VIX og virksomhedsspecifikke volatiliteter også er ret 

høj, nemlig 68 %. Dette er en naturlig konsekvens af stikprøvens sammensætning. Jo bredere virksomhe-

derne i stikprøven er sammensat, jo mere nærmer stikprøven sig markedet, og jo tættere vil virksomheds-

specifikke aktierelaterede variabler være korreleret med markedsvariabler. Dette faktum er også forklarin-

gen på at flere tidligere undersøgelser, fx Collin-Dufresne, Goldstein og Martin (2001) og Ericsson, Jacobs 

og Oviedo (2009), har valgt at benytte VIX som approksimation for den virksomhedsspecifikke volatilitet. 

8.2.2. Aktierelaterede variabler 

8.2.2.1. Volatiliteten på virksomhedernes egenkapitalsafkast 

En af de parametre, der ifølge modellen har allerstørst betydning for niveauet for rentespændet, er marke-

dets forventninger til den virksomhedsspecifikke usikkerhed for den kommende måned, målt ved den impli-

citte volatilitet på egenkapitalsafkastet. Estimatet er både statistisk – og økonomisk set yderst signifikant og 

har markant indflydelse på rentespændet. En stigning i den implicitte volatilitet på én procent-point vil resul-

tere i en stigning i rentespændet på 4 bp. Den økonomiske signifikans er på hele 141 bp. Ydermere er 

estimatet meget robust næsten uanset hvilke øvrige parametre, der er inkluderet i modellen (jf. bilag E) 

Forklaring på at volatiliteten viser sig at være så vigtig skal sandsynligvis ses i sammenhæng med model-

lens øvrige virksomhedsspecifikke variabler. Foruden aktieafkastet og volatiliteten består de øvrige virk-

somhedsspecifikke variabler af regnskabskabstal og kreditvurderinger. Resultaterne for M4.06 i bilag E 

tyder på, at volatilitetsparameteren ikke kun opfanger volatilitetens effekt på rentespændet, men den også 

indirekte opfanger andre virksomhedsspecifikke effekter. Som eksempel ses det, at når modellen fx køres 

uden at inkludere kreditvurderingsvariablerne, stiger volatilitetsparameterens økonomiske signifikans med 

85 % i forhold til M2.
135

 

8.2.2.2. Virksomhedernes aktieafkast 

Parameteren for aktieafkastet klarer sig derimod ikke særligt godt. Det estimerede fortegn strider mod for-

ventningen, men er til gengæld heller ikke statistisk signifikant i den samlede model. I en univariat analyse 

har parameteren den forventede indflydelse på rentespændet (jf. bilag A). Årsagen lader endnu engang til 

at være interkorrelation med markedsafkastet, der er på 66 %.(jf. bilag C) 
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 Egne beregninger: Procentvis forskel på parameterestimaterne for volatilitetsparameteren i hhv. model M2.06 og M2.  

jf. bilag E. De 85 % er beregnet som den procentvise forskel mellem parameterestimatet for implicit volatilitet i hhv. M2 og 

M2.11. Parameterens gennemsnitlige værdi er uændret, så ændringen i den økonomiske signifikans er: 
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8.2.3. Regnskabsmæssige variabler 

Overordnet set, klarer de fire regnskabsmæssige variabler i modellen sig fornuftigt i forhold til forventnin-

gerne. Generelt set er problemet i forhold til disse variabler, at regnskabstal naturligvis ikke er i stand til at 

reflektere kortvarige variationer i virksomhedernes fundamentaler, da disse variablers værdier kun ændres 

kvartalsvis i forbindelse med kvarstalsregnskaber. (jf afsnit 7.4).  

Med undtagelse af rentedækningsgraden, Interesti,t, har alle variabler de forventede fortegn og er statistisk 

signifikante. Fra et økonomisk perspektiv må det konkluderes, at både EBITDA-margin og Quick-ratio ikke 

kan afvises at have betydning for virksomhedernes forventede låneomkostninger.  

8.2.3.1. EBITDA-margin og Quick-ratio 

En stigning i indtjeningen, approksimeret ved EBITDA-marginen, på én procent-point vil betyde en redukti-

on af rentespændet på ét basis point. Det lyder måske ikke af så meget, men i gennemsnit reducerer 

EBITDA-marginen rentespændet med 24,4 bp.  

Tilsvarende forklarer virksomhedernes kortsigtede likviditet, Quick-ratio, i gennemsnit 14,7 bp. 

8.2.3.2. Gældsgraden 

Gældsgraden, D/E, er statistisk set en meget vigtig faktor. Selvom estimatet er meget lavt, er det yderst 

signifikant. Ud fra en økonomisk betragtning har gældsgraden dog ikke nær så stor betydning, som vi for-

ventede, da gældsgraden i gennemsnit forklarer mindre end 10 bp.  

8.2.3.3. Rentedækningsgraden 

Den dårligste af de regnskabsmæssige variabler er rentedækningsgraden, interest coverage ratio, hvor det 

estimerede fortegn er modsat vores forventninger og heller ikke signifikant forskelligt fra nul. 

8.2.4. Kreditvurderingsvariabler 

Virksomhedernes aktuelle kreditvurderinger forklarer en meget stor del af niveauet for rentespændet
136

. 

Parameterestimaterne er alle positive og yderst statistisk signifikante. Endvidere stemmer det indbyrdes 

størrelsesforhold mellem parametrene overens med forventningerne, idet præmien stiger i takt med at kre-

ditvurderingen forringes. 

De fire variabler for kreditvurdering er dummy-variabler, og derfor bør parameterestimatet for hver kredit-

vurdering tolkes, som en præmie relativt til rentespændet for virksomheder med kreditvurderingen AA. Iføl-
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 Modellens samlede forklaringsgrad, adj. R-sq, er 17 %-point lavere når kreditvurderingsvariabler eksluderes. Jf. Bilag E 
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ge modellen betyder det, at rentespændet for en virksomhed med kreditvurderingen BBB eksempletvis er 

102 bp højere end rentespændet for en tilsvarende virksomhed med kreditvurderingen AA. Samtidigt viser 

modellen, at springet fra den lave ende af investment-grade, BBB, til de bedste ‟junk bonds‟, BB, er mere 

end 180 bp (jf. tabel 8.2). Det understreger meget tydeligt, at gæld for virksomheder med kreditvurderingen 

speculative-grade handler til markant højere rentespænd end gæld for virksomheder med investment-

grade kreditvurderinger. 

Umiddelbart er det ikke til at sige nøjagtigt, hvorfor rating-variabler klarer sig så godt som de gør. Om årsa-

gen er, at investorerne virkelig tillægger ratinginstitutionernes vurderinger stor informationsværdi er svært 

at afgøre. Under alle omstændigheder lader det til, at variablerne er i stand til at forklare en del af niveauet 

for rentespændet, som de øvrige variabler i modellen tilsyneladende ikke er i stand til at opfange. 

Benkert (2004) finder i sin undersøgelse af CDS præmierne lignende resultater for kreditvurderingsvariab-

ler, men er heller ikke i stand til at give en tilfredsstillende forklaring.
137

 

8.3. Forbehold: Modellen udviser tegn på tilstedeværelse af multikollinearitet 

Multikollinearitet forekommer, når der er høj korrelation mellem to eller flere forklarende variabler. I værste 

fald kan multikollinearitet gøre, at det ikke er muligt at tolke på de enkelte parametre, idet deres individuelle 

fortegn og relative betydning bliver misvisende. 

Som tidligere antydet kan adfærden for flere af de ovennævnte variabler indikere, at der forekommer en vis 

grad af multikollinearitet i modellen. Multikollinearitet beskriver en høj korrelation mellem to eller flere for-

klarende variabler i en multipel lineær regressionsmodel. Det kan medføre, at variansen på parameteresti-

materne forøges markant. Helt konkret har vi observeret følgende punkter, der alle kan være symptomer 

på tilstedeværelsen af multikollinearitet.  

 Høj interkorrelation mellem en eller flere par af de forklarende variabler 

 Fortegn på parameterestimaterne, der modsiger forventning (og resultater i univariate regressioner) 

 Insignifikante estimater for vigtige variabler 

 Estimater, der er ekstremt følsomme overfor, at enkelte variabler der tilføjes/fjernes 

Teoretisk set medfører tilstedeværelsen af multikollinearitet ikke, at regressionsmodellens resultater bliver 

mindre valide. Modellens forklaringskraft i forhold til variationen i niveauet for rentespændet over tid er fuldt 

ud gyldig, så længe modellens parametre betragtes som en samlet helhed.
138
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8.4. Modellens robusthed over tid 

Vores regressionsmodel er baseret på data fra perioden januar 2007 til marts 2012. En tidsperiode, der har 

været præget af enorm volatilitet på de finansielle markeder bl.a. på grund af den omfattende internationale 

usikkerhed, der opstod i efteråret 2008, som følge af problemerne i den amerikanske banksektor, og vare-

de indtil efteråret 2009. Usikkerhed, der også har været reflekteret i udviklingen for rentespændet på ame-

rikanske erhvervsobligationer i perioden. jf. figur 6.4  

8.4.1. Opdeling i tre delperioder før -, under – og efter den finansielle krise. 

Ud fra udviklingen i rentespændet i perioden mener vi grundlæggende, at det er rimeligt at opdele vores 

analysehorisont i tre segmenter, der hhv. beskriver perioden før, under og efter finanskrisen. For at under-

søge modellens robusthed over tid har vi derfor valgt at undersøge, om resultaterne af regressioner for 

hver af disse delperioder divergerer markant i forhold til hinanden.  

Ved at opdele vores analyseperiode i disse tre delperioder, tester vi modellens robusthed. Sagt på en an-

den måde tester vi, om modellens forklarende variabler også forklarer rentespændet i andre perioder. Den 

bedste robusthedstest ville være at teste modellen på en helt anden tidsperiode, fx før 2007, eller med en 

anden stikprøve fra samme periode
139

. Det har dog ikke været muligt grundet begrænsede ressourcer.  
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 Carlson og Thorne (2009, s. 610-613.) 
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 Out-of-sample test 
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Tabel 8.3 Modellens robusthed over tid

M2 M2.12 M2.13 M2.14

Hele perioden Før krisen Under krisen Efter k risen

-0,00617 -0,00828 -0,01885 -0,01244

(-5,73) (-2,03) (-6,84) (-9,73)

-0,02154 0,00233 -0,05434 -0,00106

(-41,42) (0,92) (-13,56) (-1,22)

-0,12346 -0,14166 -0,19733 0,20689

(-11,67) (-1,69) (-2,86) (5,23)

0,18873 0,73328 -0,53341 -0,73648

(15,03) (10,18) (-6,55) (-12,41)

0,00011 -0,00747 0,00117 0,00039

(0,5) (-11,29) (0,95) (2,09)

0,04032 0,02442 0,03257 0,03131

(54,5) (13,66) (20,32) (34,47)

-0,01125 -0,00567 -0,02100 -0,00699

(-23,82) (-4,35) (-17,37) (-15,41)

-0,00163 0,00079 0,00057 -0,00125

(-11,57) (1,93) (1,35) (-9,49)

0,00004 0,00059 0,00457 -0,00075

(0,31) (1,85) (9,48) (-6,49)

0,00144 0,00235 0,00627 0,00082

(15,63) (12,45) (21,73) (5,92)

0,10865 0,19889 0,42482 0,11321

(3,99) (4,06) (6,01) (4,13)

1,01708 0,75309 1,78793 0,91710

(37,34) (15,6) (24,89) (33,24)

2,87532 2,54347 3,61955 2,86222

(77,18) (38,05) (35,13) (77,16)

3,69985 1,79212 5,98976 3,97318

(70,36) (9,02) (29,86) (81,29)

0,96965 0,89888 1,83340 2,14005

(16,52) (2,19) (8,5) (28,65)

Middelværdi 2,73389 2,44304 4,00151 2,31841

Adj. R2 0,7228 0,8019 0,6841 0,7566

Root MSE 0,97557 0,67622 1,24299 0,7516

# obs. 18735 2293 4455 11987

Note:

Kilde: Output fra regressioner foretaget i SAS Enterprise Guide 4.3. Ved 

egen tilblivelse.

EBITDAi,t

Quicki,t

Interesti,t

D/Ei,t

Ai,t

BBBi,t

BBi,t

Bi,t

Skæring

For hver parameter er modellernes estimater angivet i i øverste linje. T-

værdier er angivet i parenteser. Signifikansniveauet er α = 0.05 

ri, t

σimp i,t

Regressionerne M2.12 - M2.14 er variationer af M2, hvor 

analyseperioden opdeles i tre delperioder: Før krisen (M2.12): 01-01-

2007 - 31-08-2008; Under krisen (M2.13): 01-09-2008 - 30-09-2009; 

Efter k risen (M2.14): 01-10-2009 - 31-03-2012

VIXi,t

rS&P500i,t

r10Y i,t

Slopei,t
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8.4.2. Robusthedstest 

Overordnet set lader det til, at parametrene i modellen er i stand til at forklare variationerne i niveauet for 

rentespændet i hver af de tre perioder på trods af de store niveauforskelle i rentespændet. Forklaringsgra-

den for perioden under finanskrisen er dog en smule lavere end både perioden før og efter, hvilket kan 

indikere, at prisdannelsen for erhvervsobligationer under krisen har været påvirket af faktorer, der ligger 

udenfor modellen. Fx må det forventes at faktorer som chok i den finansielle verden har påvirket rente-

spændet i perioden umiddelbart op til - og under krisen. Under krisen kan andre faktorer, såsom investo-

rernes ”flight-to-quality” også have haft indflydelse på erhvervsobligationernes prisdannelse. (jf. afsnit 8.5) 

Til trods for høje forklaringsgrader i alle tre delperioder kan det dog diskuteres, hvor robust modellen egent-

ligt er. Ved nærmere eftersyn, lader det til at flere af variablerne skifter fortegn over delperioderne, hvilket 

ikke er et tegn på robusthed (jf. tabel 8.3). Vi formoder dog, at de skiftende fortegn tildeles er forårsaget af 

de relativt få observationer i perioderne før og under krisen.  

Som det også var tilfældet i den samlede model, så lader det til, at parametrene for virksomhedernes vola-

tilitet og kreditvurdering er blandt de mest betydningsfulde variabler i alle tre perioder. Grundet få observa-

tioner i perioderne før – og under finanskrisen
140

 vil vi dog undlade at forsøge at tolke yderligere på forskel-

lene i de øvrige parameterestimater for de forskellige tidsperioder. 

8.5. Likviditetskomponent andel af rentespændet 

I figur 6.4, der viser rentespændet for erhvervsobligationerne i vores stikprøve, blev det illustreret, at rente-

spændet steg kraftigt under finanskrisen. Dog beskrev vi også tidligere fænomenet ”flight-to-quality” (jf. 

afsnit 7.2) der betød, at illikviditeten i erhvervsobligationsmarkedet under finanskrisen steg. Det vil sige, at 

investorerne solgte ud af deres erhvervsobligationer for at investere i statsobligationer. Derfor vil det være 

interessant med mål for, hvor stor denne likviditetspræmie udgør af det samlede rentespænd. 
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I tabel 8.4 ses likviditetskomponentens andel af det gennemsnitlige rentespænd fordelt på ratingklasser. 

Størrelsen af likviditetskomponenten er baseret på en nylig undersøgelse foretaget af Dick-Nielsen, 

Feldhütter og Lando (2012). Denne undersøgelse viste, at størrelsen af likviditetskomponenten er robust 

uanset, om der anvendes swaprenter eller statsobligationer som risikofrit benchmark, og derfor er deres 

resultater også anvendelige i forhold til vores rentespænd
141

. På tværs af investment-grade ratingklasser, 

viser tabel 8.4, at likviditetskomponenten udgør omkring 30 % af det samlede rentespænd. Likviditetens 

andel for speculative-grade obligationer er en smule større, hvilket passer med vores opfattelse af, at disse 

obligationer er mere illikvide. Generelt udgør likviditeten dermed ikke en så stor andel af rentespændet, 

som man kunne have frygtet. Det understreges dog også, at likviditet er en vigtig faktor for de samlede 

låneomkostninger ved erhvervsobligationer. I kapital III vil vi derfor analysere de faktorer, der har betydning 

for likviditeten i danske erhvervsobligationer. Denne analyse foretages via en kvalitativ tilgang baseret på 

interviews med aktører fra det danske marked for erhvervsobligationer. 
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 Dick-Nielsen, Feldhütter og Lando (2012, s. 479) 

Tabel 8.4 Likviditetkomponenten andel rentespændet

Basis point AA A BBB Speculative-grade

Gennemsnitligt rentespænd 132,8 174,6 291,7 554,1

Likviditetskomponent under 

finanskrisen
41,8 50,7 92,7 196,8

Likviditetskomponentens 

andel af rentespændet i  pct.
31,5% 29,0% 31,8% 35,5%

Likviditetkomponenten andel af rentespændet fordelt på obligationernes 

ratingklasser i perioden 01.2007 - 03.2012. Baseret på Dick-Nielsen, Feldhütter og 

Landos (2012) undersøgelse af erhvervsobligationers ilikviditet i perioden Q2.2007 - 

Q2.2009.

Kilde: Dick-Nielsen, Feldhütter og Landos (2012) og egne beregninger.

Note: Det gennemsnitlige rentespænd er baseret på estimeringsmetode B. Af hensyn til  

sammenligneligheden med Dick-Nielsen, Feldhütter og Landos (2012) estimater for 

l ikviditetskomponentens størrelse, er alle observationer med ratingen 'BB' eller 'B' samlet i  

ratingklassen 'Speculative-grade'.
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8.6. Modelkontrol – er antagelserne opfyldt? 

Med henblik at verificere, at multipel lineær regressionsmodel (MLR) er en hensigtsmæssig model til at 

beskrive, hvilke faktorer der har betydning for niveauet for rentespændet over tid, har vi i det følgende af-

snit foretaget en modelkontrol. Modelkontrollen har således til formål at undersøge om den specificerede 

model lever op til samtlige af de grundlæggende forudsætninger, der ligger til grund for brugen af MLR. 

Disse forudsætninger er
142

: 

1. De forklarende variabler er ukorreleret med residualerne 

2. Der eksisterer en lineær relation mellem de forklarende variabler og den forventede værdi for den 

afhængige variabel. 

3. Residualerne er normalfordelt med middelværdi på 0 og konstant varians.  

4. Der er ingen lineær relation mellem de forklarende variabler. 

5. Residualerne er ikke autokorrelerede. 

Det er vigtigt, at modellen lever op til forudsætningerne, da brud på disse kan betyde at modellens parame-

terestimater er utilstrækkelige og føre til at der drages misvisende konklusioner.
143

 

 

Ad 1. De forklarende variabler er ukorreleret med residualerne 

Bilag G består af spredningsdiagrammer, der for hver af modellens forklarende variabler illustrerer residua-

lerne som funktion af de pågældende forklarende variabel. Som det tydeligt fremgår af figuren, så må 

sammenhængen mellem residualerne og de individuelle forklarende variabler beskrives som værende 

overvejende usystematisk. Dog ser sammenhængen ud til at være mindre usystematisk for de forklarende 

variabler årlig aktieafkast og Quick Ratio. Såfremt der havde været korrelation, ville spredningsdiagram-

merne have vist en lineær sammenhæng, men det lader som sagt ikke til at være tilfældet. 

 

Ad 2. Der eksisterer en lineær relation mellem de observerede - og de estimerede værdier for 

den afhængige variabel, y. 

Som det fremgår af navnet MLR, så beskriver metoden en afhængig variabels linearitet med forklarende 

variabler, hvilket naturligvis forudsætter, at linearitet forekommer. Figur 8.1 viser et spredningsdiagram for 

de observerede værdier for den afhængige variabel som funktion af de forventede værdier for modellens 

uafhængige variabler. Spredningsdiagrammet nedenfor indikerer som forventet, at der eksisterer en lineær 

                                                
142 

Carlson & Thorne (2009, s. 513) 
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relation. Den lineære sammenhæng er dog svagere for de højeste observerede værdier for rentespændet, 

men overordnet set lader det til, at denne forudsætning er opfyldt.  

Figur 8.1 

 

Ad 3. Residualerne er normalfordelt med middelværdi på 0 og konstant varians. 

Ad 3.a. Middelværdien af fejlledet er lig med nul.           

Af histogrammet i figur 8.2 ses det at residualernes fordeling lader til at være normaltfordelt omkring 0. 

Som en ekstra test inddrages normalfraktildiagrammet (Q-Q Plot), der indikerer normalfordeling ved, at 

observationerne følger en ret linje med positiv hældning. Dog ser man en lille skævhed for de laveste og 

største værdier af observationerne, der kan indikere mindre afvigelser fra normalfordeling. Den centrale 

grænseværdisætning
144

 betyder dog, at når stikprøven er stor vil fordelingen af observationerne tilnærmel-

sesvis være normalfordelt. Da vores stikprøve har 18.735 observationer, kan vi tage denne antagelse mere 

lempeligt. 
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Ad 3.b. Homoskedasticitet: Residualernes variansen er konstant.       
                          

Heteroskedasticitet forekommer, når residualernes størrelse afhænger af værdien for de forklarende vari-

abler og er en modsætning til homoskedasticitet – altså når residualernes varians ikke er konstant. Spred-

ningsdiagrammet i figur 8.3, angiver residualerne som funktion af forventede værdier for den afhængige 

variabel. Umiddelbart er det svært at afgøre, om modellen er præget af heteroskedasticitet. Figuren indike-

rer, at højere forventede værdier for den afhængige variabel har større residualer, hvilket er et tegn på til-

stedeværelsen af heteroskedasticitet. Der er dog ikke tale om en entydig konklusion, da mange af stikprø-

vens observationer overlapper hinanden i figuren. 

Figur 8.3 

 

Figur 8.2 
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Ad 4. Der er ingen lineær relation mellem de forklarende variabler. 

SAS Enterprise Guide tager automatisk højde for denne antagelse, inden regressionen udføres, så sådan-

ne relationer ikke kan forekomme. Et eksempel på lineært forhold mellem to forklarende variabler er den 

implicitte volatilitet bestemt ud fra henholdsvis call- og putpriser.              ). Inddragelsen af begge 

variabler ville resultere i en fejlmeddelelse og en korrektion af den ene parameter, så denne sættes til 0. 

 

Ad 5. Residualerne kan ikke afvises at være autokorrelerede.  

Residualerne består af effekter på den afhængige variabel, der ikke er forklaret af de forklarende variabler i 

regressionsmodellen. Det er sandsynligt, at disse effekter fortsætter over tid. Derfor bør man undersøge 

om residualerne er korreleret over flere tidsperioder. Autokorrelation påvirker parametrenes ‟standard er-

rors‟, så t-statistikker ikke bliver retvisende. I værste fald kan det betyde, at nogle parameterestimater ikke 

kan afvises at være forskellige fra 0. Hvis de enkelte parameterestimater er påvirket af autokorrelation, så 

vil den samlede model, udtrykt ved en F-test, også være påvirket
145

  

 

SAS Enterprise Guide har vist sig ikke at kunne give en tilfredsstillende test af autokorrelationen. Hvis det 

havde vist sig muligt, så vi ville gerne have opstillet et spredningsdiagram over de gennemsnitlige residua-

ler som funktion af tiden. Det ville kunne have forklaret autokorrelation i vores model. Ideelt set havde vi 

også korrigeret modellens t- og f-statistikker for autokorrelation, men dette har heller ikke vist sig muligt i 

det valgte software. Man kunne fx have foretaget en Newey-West korrektion, der både korrigerer for auto-

korrelation og heteroskedasticitet. 
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9. Likviditetens betydning for låneomkostningerne – særligt som 

dansk udsteder 

Hvis man som dansk virksomhed vælger at udstede obligationer som alternativ til banklån, er det vigtigt, at 

udsteder er opmærksom på likviditetens betydning for de forventede låneomkostninger. Særlige faktorer 

som udstedelsesstørrelsen og de institutionelle investorers investeringspolitikker påvirker obligationernes 

likviditet og har stor betydning for låneomkostningerne ved erhvervsobligationer. Effekterne er dog svære 

at kvantificere.  

I forrige kapitel kiggede vi på det amerikanske marked, men da vi ønsker at undersøge forhold, der har 

betydning for danske virksomheders låneomkostninger ved udstedelse af erhvervsobligationer, er det nød-

vendigt at inddrage likviditeten. Likviditeten har særlig betydning for udstedere på mindre markeder som fx 

det danske, da disse markeder får mindre opmærksomhed fra store investorer. Efterspørgslen er i høj grad 

drevet af investorinteressen. Desto mindre efterspørgsel der er efter en obligation, jo højere likviditetspræ-

mie, rentespænd og låneomkostning for denne obligation.  

Formålet med dette kapitel er at afdække de faktorer, som har betydning for investorernes efterspørgsel på 

virksomhedernes obligationer. Fælles for disse faktorer er, at de er svære at kvantificere, og derfor er ana-

lysen baseret på en kvalitativ tilgang. Gennem interviews af tre aktører på markedet for erhvervsobligatio-

ner (jf. afsnit 1.3.2.2) er vi kommet frem til fem overordnede faktorer, der i større eller mindre grad påvirker 

investorernes efterspørgsel. I det omfang det har været muligt har vi dog forsøgt at kvantificere de enkelte 

faktorers effekt på den forventede låneomkostning. Disse faktorer er udstedelsesstørrelse, udstedelses-

marked, de institutionelle investorers investeringspolitikker, udstedernes brandgenkendelighed og om ud-

stederne er kreditvurderede. 

9.1. Udstedelsesstørrelsens effekt på låneomkostningerne: ”Size matters” 

Udstedelsesstørrelsen er, som det fremgår af overskriften
146

 til dette afsnit, af afgørende betydning for virk-

somhedens låneomkostninger, hvis man henter fremmedkapital via kapitalmarkederne. Hvis man ikke ud-

steder erhvervsobligationer for et vist beløb, vil de institutionelle investorer ikke eje dem pga. for høj illikvi-

ditet. Derfor er en obligationsudstedelse på mellem DKK 1,9 til 3,3 mia. en forudsætning for, at disse inve-

                                                
146

 Jan Lund Sørensen, Nordea 

KAPITEL III – Kvalitativ analyse 
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storer er interesseret. Uden deres interesse kommer obligationerne til at lide et betydeligt kurstab, der med-

fører en så høj effektiv rente, at erhvervsobligationer ikke længerer er et alternativ til at skaffe fremmedka-

pital for danske virksomheder.  

9.1.1. Virksomhedernes lånebehov sætter en naturlig grænse for udstedelsesstørrelsen 

Forskellen mellem stats- og erhvervsobligationer består primært af større kreditrisiko og mindre likviditet for 

sidstnævnte. Nationalstater udsteder statsobligationer til at finansiere velfærdsydelser, investeringer i infra-

struktur m.m. Lånebehovet for disse debitorer er derfor naturligt højt. Ifølge Nationalbanken var Danmarks 

statsgæld på DKK 413 mia. ultimo 2011.
147

 Ingen danske virksomheder har behov for lån af denne størrel-

se. 

Virksomhederne bruger provenuet fra erhvervsobligationer til at finansiere den løbende drift, anlægsinve-

steringer (CapEx) m.m. Selv om der for de største virksomheder i Danmark stadigvæk er tale om betydeli-

ge lånebehov, kommer det ikke i nærheden af nationalstaterne. Virksomhederne låner mindre, og det bety-

der alt andet lige, at erhvervsobligationerne ejes af færre investorer sammenlignet med statsobligationer. 

Færre ejere betyder mindre likviditet. Specielt institutionelle investorer lægger stor vægt på at eje likvide 

aktiver, som er let omsættelige. Er aktiverne ikke omsættelige, forlanger investorerne en likviditetspræmie, 

der øger den effektive rente, 

9.1.2. Institutionelle investorers minimum for potentielle investeringer påvirker udstedelses-

størrelsen 

Institutionelle investorer er de største købere af danske og udenlandske erhvervsobligationer (jf. afsnit 9.3 

om institutionelle investorers investeringspolitikker). Disse investorer har typisk et minimum, de investerer i 

et enkelt værdipapir. Det kan simpelthen ikke betale sig at foretage kreditanalyser og lignende, hvis inve-

steringen ikke har en vis størrelse. Da virksomhedernes absolutte lånebehov er relativt beskedent, som 

beskrevet ovenfor, kommer de institutionelle investorer naturligt til at besidde betydelige andele af virksom-

hedernes erhvervsobligationer i kraft af deres minimumsgrænser.
148

 

”Min erfaring er, at store Fixed Income fonde ikke vil beskæftige sig med obligationer, hvor deres potentiel-

le investering er mindre end USD 30 mio. Det er simpelthen for ressourcekrævende.” 

– Jesper Helmuth Larsen, CFO for Welltec A/S 
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Welltec udstedte i februar 2012 erhvervsobligationer for USD 325 mio. (ca. DKK 1,9 mia.). Hvis vi antager, 

at de USD 30 mio. er de institutionelle investorers minimumsinvestering, svarer det til, at disse potentielt vil 

eje ca. 9 % af obligationerne i Welltec. Havde selskabet i stedet udstedt obligationer for kun USD150 mio., 

ville institutionelle investorer besidde 20 % af den cirkulerende mængde af Welltec-obligationer. Det med-

fører likviditetsrisiko, da det er sværere at komme af med en ejerandel på 20 % end én på 9 % eller lavere. 

Derfor kræver investorerne en likviditetspræmie, der øger den effektive rente (låneomkostningerne) for 

virksomhederne.  

9.1.3. Udstedelser mindre end EUR 500 mio. (DKK 3,3 mia.) afskrækker institutionelle investo-

rer 

”De institutionelle investorer foretrækker at købe erhvervsobligationer, udstedt af investment grade selska-

ber, hvis den cirkulerende mængde er over EUR 500 mio.” 

– Jan Lund Sørensen, Director i Nordea Debt Capital Market 

Udtalelsen fra Jan Lund Sørensen kan selvfølgelig ikke bruges på alle institutionelle investorer, men i og 

med han til dagligt sidder som bindeled mellem udstedere og investorer ved obligationsudstedelser, mener 

vi, at den nævnte mindstestørrelse kan bruges som en generel retningslinje. De institutionelle investorer 

investerer derfor ikke i erhvervsobligationer med investment-grade, hvis udstedelsen er under ca. DKK 3,3 

mia. (EUR 500 mio.). De frygter at komme til at eje aktiver, som ikke er tilstrækkelig omsættelige.  

Carlsberg udstedte i begyndelsen af juli 2012 én 7-årig obligation med udstedelsesstørrelse på præcis 

EUR 500 mio. kr. Dette valg begrunder Carlsberg med, at det er udstedelsesstørrelsen, som markedet 

forventer.  

”EUR 500 mio. kr. er mindstestørrelsen for vores benchmark, som er Euro bonds” 

– Lars Cordi, Vice President Treasury i Carlsberg 

Den omtalte minimumsgrænse for udstedelsesstørrelsen er dog primært relevant for udstedere med in-

vestment-grade kreditvurdering. Hvis udstedere har en kreditvurdering på BB (S&P terminologi) eller der-

under, investerer de institutionelle investorer i erhvervsobligationer med mindre udstedelsesstørrelser. Som 

eksempel kan nævnes det danske selskab Welltec A/S, der af S&P og Moody‟s er vurderet til speculative-

grade. Goldman Sachs International og Credit Suisse stod i februar 2012 for Welltecs obligationsudstedel-

se. Her udstedte virksomheden, som tidligere nævnt, erhvervsobligationer for næsten DKK 1,9 mia. (USD 

325 mio.). Vi formoder, at grunden til de institutionelle investorer accepterer mindre udstedelser for specu-
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lative-grade obligationer kan være, at der typisk er tale om mindre virksomheder, som alt and lige har et 

mindre lånebehov. Investorerne tager sig betalt for illikviditeten via en højere effektiv rente.  

9.1.4. Udstedelsesstørrelsen bruges til at fange investorernes opmærksomhed 

Foreløbig har dette afsnit om udstedelsesstørrelsen beskrevet situationen for virksomheder, der har ud-

stedt erhvervsobligationer tidligere. Dog er situationen en anden for virksomheder, der er førstegangsud-

stedere. Welltec A/S, som blev nævnt ovenfor, udstedte erhvervsobligationer for første gang i februar 2012. 

Om deres valg af udstedelsesstørrelse udtaler selskabets CFO, Jesper Helmuth Larsen: 

”Som førstegangsudsteder handler udstedelsesstørrelsen om at vække investeringsbankernes opmærk-

somhed, specielt for high yield obligationer (red: speculative-grade obligationer).” 

– Jesper Helmuth Larsen, CFO for Welltec A/S 

Hvis du, som udsteder, ikke ”fanger” de institutionelle investorers opmærksomhed, er der en risiko for at 

blive overset i mængden af andre udstedere. Selvfølgelig er der andre faktorer, der spiller ind på at få disse 

investorers opmærksomhed. Welltecs overvejelser omkring udstedelsesstørrelsen gik på at finde en stør-

relse, der kunne få de største institutionelle investorer til at købe deres 7-årige erhvervsobligation. Det ske-

te i erkendelse af, at virksomheden ikke har brands, der bl.a. kan tiltrække deres opmærksomhed. I samar-

bejde med Goldman Sachs International og Credit Suisse fandt man frem til udstedelsesstørrelse på de ca. 

DKK 1,9 mia. (USD 325 mio.). 
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9.1.5. Minimum for udstedelsesstørrelsen fører større belåning end nødvendigt 

Figur 9.1 

 

Figur 9.1 viser, hvordan provenuet fra Welltecs obligationsudstedelse blev brugt efter kurstab ved udste-

delse til kurs 97,402. Fratrukket stiftelsesomkostninger på DKK 66 mio. (USD12 mio.), endte selskabet 

med et nettoprovenu på DKK 1,830 mia. (USD 305 mio.). Nettoprovenuet blev brugt til at indfri eksisteren-

de kreditfaciliteter på DKK 804 mio. (USD 140 mio.) samt mezzaninlån på DKK 190 mio. (USD 33 mio.). 

Derudover gik DKK 482 mio. (USD 84 mio.) af provenuet til at udbetale dividende til ejerne og tilbagekøbe 

aktier fra deres nuværende egenkapitalpartner, kapitalfonden Summit Partners. De resterende midler skal, 

som det udtrykkes i prospektet, anvendes til ”general corporate purposes”.  

Som det fremgår ovenfor, blev 54 % af bruttoprovenuet brugt til at erstatte de daværende kreditfaciliteter, 

mens 4 % var stiftelsesomkostninger. De resterende 42 % af bruttoprovenuet blev anvendt til formål, der 

for udenforstående ikke virker tvingende nødvendige. Prospektet kunne hermed indikere, at Welltec lånte 

flere penge end nødvendigt for at opnå en udstedelsesstørrelse, der var ”tilstrækkelig” stor til at fange op-

mærksomheden fra institutionelle investorer. 

  

$140,0 
44% 

$33,1 
10% 

$84,0 
26% 

$11,5 
4% 

$51,0 
16% 

Welltec A/S: Anvendelse af provenue fra 
obligationsudstedelse d. 25 januar 2012 

Indfrielse eksisterende 
kreditfaciliteter 

Indfrielse mazzaninlån 

Dividender/aktietilbagekøb 

Stiftelsesomkostninger 

Til brug for generelle formål 

Note: Beløb er angivet i USD mio. Låneprovenuet udgør USD 316,6 mio. efter kurstab USD8.4 mio.  
Kilde: Welltec (2012), Informationen  er hentet fra prospekt udstedt af Welltec A/S i forbindelse med 
udstedelsen af deres  8 % erhvervsobligation med udløb i 2019. Ved egen tilblivelse. 
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”For os var det afgørende, at udstedelsesstørrelsen ramte deres (red: investorernes) sweet spot” 

– Jesper Helmuth Larsen, CFO for Welltec A/S 

Offentlige tilkendegivelser fra Welltecs ejer og CEO, Jørgen Hallundbæk, fra tidspunktet omkring udstedel-

sen indikerer også en højere belåning end nødvendig. Han udtalte bl.a. til Børsen, at man brugte aktietilba-

gekøbet til at få en pris på virksomhedens aktier.
149

 Det kunne man have opnået på en billigere måde. Der-

udover er svært at forrente de ca. DKK 280 mio. (USD 47 mio.), som man lånte til ”generelle forretnings-

mæssige formål”, til en højere rente end den effektive rente, der betales på disse obligationer.  

Virksomheder har, til en vis grænse, stor indflydelse på, hvor meget de vil udstede. Dog er der en risiko for, 

at danske virksomheder ”tvinges” til at låne mere, end de reelt har behov for, hvis de bruger obligations-

markederne til at skaffe fremmedkapital. Alternativet til at ramme de institutionelle investorers ”sweet spot”, 

er signifikant lavere efterspørgsel efter obligationerne og dermed en højere låneomkostning. Konsekven-

sen af denne udstedelsesstørrelse er dog også, at det udelukker små- og mellemstore danske virksomhe-

der fra at bruge denne form for fremmedkapital. Erhvervsobligationer, som selvstændig udstedelse
150

, er 

kun en mulighed for de største danske virksomheder.  

9.2. Udstedelsesmarked: Tilgængelighed for ikke-professionelle investorer har 

marginal positiv indflydelse på låneomkostningerne 

I vores globale verden kan udstedere af erhvervsobligationer frit vælge hvilket marked, de vil udstede er-

hvervsobligationer på. Valget afhænger dog af omkostningerne ved at udstede på et givent marked, samt 

hvilke typer af investorer man ønsker at tiltrække. I EU øger man efterspørgslen efter sine obligationer 

marginalt ved at udstede på markedet for ikke-professionelle investorer, fremfor markedet udelukkende 

bestående af professionelle investorer. Det kan betyde en reduktion af den effektive rente på mellem 0-10 

basispoint. I USA kan SG obligationer tiltrække flere potentielle investorer på ”Rule 144A”-markedet. Sam-

tidig slipper man for, som udsteder, at skulle leve op til de mest restriktive SEC-regler vedrørende oplys-

ningspligter.  

9.2.1. Markeder for ikke-professionelle investorer er mere reguleret end markedet for profes-

sionelle 

Som dansk virksomhed er det mest oplagt at udstede sine obligationer på de europæiske markeder eller i 

USA. Både Europa og USA har stærkt regulerede markeder samt markeder, der er knap så reguleret. I de 
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følgende afsnit vil vi gennemgå disse markeder, samt vurdere deres effekt på udstedernes låneomkostnin-

ger.  

9.2.1.1. EU: Den effektive rente forøges ved udelukkende at udstede til professionelle 

investorer 

Som led i at beskytte private investorer har EU vedtaget Prospektdirektivet og Direktivet om gennemsigtig-

hed. Disse direktiver stiller forskellige krav til udsteders oplysningspligt alt efter, hvilken investor man til-

tænker at sælge sine værdipapirer til. Reguleringerne gælder også erhvervsobligationer. Markedet for ikke-

professionelle investorer, også kaldet detail-markedet
151

, består udelukkende af erhvervsobligationer, der 

har én stykstørrelse mindre end EUR 50.000 (ca. DKK 375.000). For at udstede på detail-markedet, skal 

man opfylde strengere oplysningskrav i forhold til markedet for institutionelle investorer. Dette marked be-

står af erhvervsobligationer med én stykstørrelse på over EUR 50.000 (ca. DKK 375.000).
152

 Ved udeluk-

kende at udstede obligationer til én stykstørrelse over DKK 375.000 falder interessen fra private investorer, 

og derfor er EU‟s oplysningskrav mere lempelige. Det antages implicit, at professionelle investorer er bedre 

til at vurdere informationen fra obligationsudstederne. 

Differentierede oplysningskrav  

Forskellen i oplysningskravene gør sig for det første gældende i kravet til prospektet ved udstedelse af 

erhvervsobligationer. Fx skal revisorer ikke godkende budgetter ved udstedelser til professionelle investo-

rer, som de skal til ikke-professionelle. Den største forskel mellem de to markeder er dog de strengere op-

lysningskrav i den løbende finansielle rapportering. Virksomheder, der udsteder erhvervsobligationer til 

ikke-professionelle investorer, skal offentliggøre både hel- og halvårsregnskaber, hvorimod der udelukken-

de stiles krav om helårsregnskaber for virksomheder, der udsteder erhvervsobligationer tilegnet professio-

nelle investorer.
153

 

”Udstedelse på retail-markedet (red: ikke-professionelle investorer) kan potentielt reducere den effektive 

rente med 0-10 bp i forhold til at udstede på wholesale-markedet(red: professionelle investorer) qua den 

øgede interesse fra retail-segmentet, hvor Carlsberg brand‟et har stor anerkendelse” 

– Lars Cordi, Vice President Treasury i Carlsberg 

Årsagen til, at erhvervsobligationer for ikke-professionelle investorer handler til en højere kurs og dermed 

lavere effektive rente, er handlen på det sekundære marked. Ved at have en lavere stykstørrelse vil obliga-
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 Visse medlemsstater, heriblandt Storbritannien, overvejer at hæve denne grænse for stykstørrelsen til EUR 100.000 (ca. 
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tionerne kunne markedsføres til en række nye investorer især velhavende privatkunder (Private Banking). I 

første omgang vil det den øgede interesse vise sig i form af forøgede bud fra en række banker/finansielle 

institutioner, som efterfølgende markedsfører obligationerne til deres Private Banking kunder. Selv om 

stykstørrelsen er lille, har ikke-professionelle investorer en mulighed for at påvirke prisen i det sekundære 

marked på obligationerne. Det skyldes bl.a. at likviditeten i erhvervsobligationer som er mere end 12 må-

neder gamle er begrænset, hvorfor prisen drives af et relativt lille antal obligationer som skifter hænder. 

Man kan undre sig over, hvorfor alle udstedere ikke benytter markedet for ikke-professionelle investorer. 

Svaret kan findes i de strengere oplysningskrav.
154

 

Eksempelvis har Carlsberg, af historiske årsager, valgt at lade deres driftsselskab Carlsberg Breweries A/S 

kreditvurdere og efterfølgende udstede erhvervsobligationerne fremfor det børsnoterede moderselskab 

Carlsberg A/S. Aktierne i Carlsberg A/S handles på fondsbørsen i København, så dette selskab lever op til 

de mest restriktive regler i EU's Prospektdirektiv og Direktivet om gennemsigtighed. Det indebærer regn-

skabsaflæggelser i forbindelse med hel- og halvår samt fondsbørsmeddelelser ved væsentlige ændringer i 

selskabet. Hvis Carlsbergs obligationer skulle handle på markedet for ikke-professionelle investorer, så 

skulle driftsselskabet for det første aflægge samme antal regnskaber. For det andet skulle Carlsberg A/S 

og Carlsberg Breweries A/S udsende hver deres fondsbørsmeddelelse ved de samme ændringer. Fx et 

opkøb af nyt bryggeri. Man har derfor vurderet, at omkostninger til revisorer, advokater o. lign. ved udste-

delse af obligationer til ikke-professionelle investorer er større end den besparelse i rentespændet, som 

Carlsberg kunne opnå ved en retail-denominering (udstede på markedet for ikke-professionelle investo-

rer).
155

 Eksemplet viser, at udstedere er nødt til at opveje omkostninger ved strengere oplysningskrav med 

de forventede besparelser i låneomkostningerne, før de beslutter sig for at udstede til private investorer. 

9.2.1.2. USA: Rule 144A har skabt et attraktivt marked for ikke-amerikanske udstedere  

Hvis en virksomhed vælger at udstede erhvervsobligationer i USA, som er tilgængelige for ikke-

professionelle investorer, stiller det krav om efterlevelse af de restriktive SEC-regler (The U.S. Securities 

and Exchange Commission). Krav som medfører signifikante omkostninger for udstederne.
156

 

Privat placering 

Markedet for privat placering (private placement) stiller ikke de samme oplysningskrav til udstedere, som 

hvis man ønsker at udstede på det offentlige marked i USA. Til gengæld bliver obligationerne kun solgt til 

en mindre kreds af store professionelle investorer, der er forhåndsgodkendte af SEC, og har til hensigt at 
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beholde obligationerne som langsigtede investeringer. Disse investorer stiller som oftest ikke krav om kre-

ditvurdering. Udstederne slipper altså for omkostningerne til ratinginstitutter (jf. afsnit 7.5) ved at udstede 

på privat placeringsmarkedet i USA.  

Den store ulempe på privat placeringsmarkedet er dog, at obligationerne ikke handles på det sekundære 

marked, hvilket medfører betydelige likviditetspræmier og en højere effektiv rente. Danske virksomheder, 

som fx Coloplast og Danish Crown, har tidligere udstedt erhvervsobligationer på dette marked.
157

 

Rule 144A 

I April 1990 blev et nyt marked for erhvervsobligationer skabt i USA. Rule 144A skabte et likvidt marked for 

erhvervsobligationer samtidig med, at oplysningskravene ikke var så restriktive som SECs krav på det of-

fentlige marked. I forhold til markedet for privat placering, muliggør Rule 144A handel med disse obligatio-

ner, så længe det foregår mellem QIBs (Qualified Institutional Buyers). Disse investorer er bl.a. klassificeret 

som institutionelle investorer med minimum USD 100 mio. i investeringsaktiver. NASDAQ (National Asso-

ciation of Securities Dealers Automated Quotations) har oprettet et elektronisk handelssystem PORTAL, 

hvor QIBs kan handle med 144A obligationer. Rule 144A har gjort det mere attraktivt for ikke-amerikanske 

selskaber at udstede obligationer i USA. De slipper nemlig for at leve op til SECs oplysningskrav, og samti-

dig er det uden at få tillagt en signifikant likviditetspræmie, som det var tilfældet før april 1990.
158

 

Det er flere grunde til, at det er attraktivt for ikke-amerikanske virksomheder at udstede erhvervsobligatio-

ner på markedet for Rule 144A. For det første kan udstederne slippe for at efterleve SECs mest restriktive 

oplysningskrav. Derudover er der tradition for markant flere udstedelser af erhvervsobligationer med specu-

lative-grade kreditvurdering i USA end Europa. Det gør, at en ikke-amerikansk virksomhed højst sandsyn-

ligt vil kunne opnå større efterspørgsel og lavere effektiv rente på sin obligation på dette marked end uden-

for USA. Endda uden at skulle efterleve de mest restriktive SEC krav. Welltec A/S udstedte i februar 2012 

sine erhvervsobligationer på Rule 144A markedet.
159

 

Som afrunding på dette afsnit om udstedelsesmarked, vurderer vi at udstederne vælger marked efter, hvor 

omkostningerne er lavest, og hvor investorinteressen formodes at være størst. I Europa kan virksomheder 

opnå en marginal lavere effektiv rente ved at udstede til private investorer, men man er nødt til at overveje 

omkostningerne ved de strengere oplysningskrav. For udstedere med lav kreditvurdering er Rule 144A-

markedet i USA et attraktivt marked at udstede på. 
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9.3. De institutionelle investorers investeringspolitikker og – mandater er sty-

rende for handlen med erhvervsobligationer. 

 

De institutionelle investorer står for hovedparten af handlen med erhvervsobligationer. Disse investorer er 

styret af investeringspolitikker, og i mange tilfælde har de outsourcet investeringen til eksterne partnere via 

et restriktivt mandat. Som udsteder, heriblandt danske virksomheder, er man derfor afhængig af, hvordan 

disse politikker og mandater er udformet, da det har betydning for antallet af potentielle investorer. Den 

potentielle effekt på låneomkostningen er stor, men virksomhederne har ingen mulighed for at influere på 

mandaternes sammensætning,  

9.3.1. 50 % af danske erhvervsobligationer er ejet af institutionelle investorer 

Som virksomhed, der ønsker at optage lån via erhvervsobligationsmarkederne, afhænger de forventede 

låneomkostningerne i høj grad af investorernes efterspørgsel på de udstedte obligationer. En stor efter-

spørgsel fører, alt andet lige, til lavere effektiv rente på obligationerne, og derfor er det vigtigt at man som 

udsteder er opmærksom på investorernes præferencer og de vilkår de opererer under. 
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Figur 9.2 

 

I Danmark er de største aktører på markedet for erhvervsobligationer institutionelle investorer. De inden-

landske institutionelle investorer besidder 50 % af den samlede markedsværdi af noterede danske er-

hvervsobligationer, og langt hovedparten af handlen med erhvervsobligationer foregår også mellem institu-

tionelle investorer. 25 % ejes af udenlandske investorer, hvoraf institutionelle investorer også må forventes 

at eje en væsentlig del. 

9.3.1.1. Institutionelle investorer i Danmark 

I Danmark består institutionelle investorer af følgende typer af aktører: 

 Pensionskasser – fx ATP og PFA 

 Forsikringsselskaber – fx Tryg  

 Privatejede fonde/- investeringsselskaber – fx Kirkbi A/S (familien bag Lego) 

 Investeringsforeninger – fx Danske Invest 

Erhvervsmæssige 
virksomheder 11% 

Lønmodtagere, 
pensionister mv 12% 

Udland 25% 

Ufordelt 2% 

Nationalbanken og 
pengeinstitutter 14% 

Investerings-
foreninger 12% 

Realkreditinstitutter 
1% 

Forsikringsselskaber 
17% 

Pensionsforsikring 
3% 

Øvrige finansielle 
virksomheder 3% 

Institutionelle 
investorer 50% 

50 % af noterede danske erhvervsobligationer er ejet af 
institutionelle investorer 

Note: Ejerfordeling på brancheniveau af noterede erhvervsobligationer, kursværdi. 
Kilde: Danmarks Nationalbank (2012), Værdipapirstatistik, Juni 2012. Ved egen tilblivelse 
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 Hedgeforeninger – fx Hedgeforeningen Sydinvest 

 Pengeinstitutter – fx Sydbank  

Begrebet omfatter generelt investorer, der forvalter og investerer meget store summer - ofte på vegne af 

individuelle investorer som fx pensionsopsparer og private investorer. Grundet deres størrelse opnår insti-

tutionelle investorer ”economies of scale” gennem deres store handelsvolumener og ”economies of scope” 

i at vurdere og overvåge risikoen forbundet med deres investeringer.
160

 De individuelle investorer opnår 

derigennem en diversifikation i investeringerne, som ellers ville være for omkostningsfuld og besværlig at 

opnå for den enkelte grundet transaktionsomkostninger og den indirekte omkostning forbundet med selv at 

forvalte midlerne. 

9.3.2. Investeringspolitikker og – mandater styrer de institutionelle investorer 

En succesfuld udstedelse af erhvervsobligationer afhænger af, om de institutionelle investorer er interesse-

rede i at investere i de pågældende obligationer. Fx gælder det for forsikringsselskaber, at speculative-

grade obligationer ikke er specielt attraktive. På trods af, at de som regel giver en høj forrentning, påkræver 

NAIC
161

 en højere likviditetsprocent for at dets medlemmer ved investeringer i speculative-grade obligatio-

ner. En investering i BBB obligationer kræver 2 % i likviditetsprocent, mens BB obligationer kræver 5 %. 

Derfor har disse institutionelle investorer i nogle tilfælde ikke mandat til at investere i speculative-grade 

obligationer.
162

 

Det er derfor vigtigt for udstederne at forstå de processer, der ligger til grund for disse investorers investe-

ringsbeslutninger, da de har stor betydning for efterspørgslen og de forventede låneomkostninger. 

9.3.2.1. Aktivallokering og udvælgelse af værdipapirer  

Diversificeringseffekten opnås ved at sprede investeringerne over mange forskellige aktivklasser, herunder 

aktier, stats-, erhvervsobligationer, valuta, råvarer osv.
163

 Den nøjagtige allokering mellem aktivklasserne 

styres af investeringspolitikker fastsat centralt hos de institutionelle investorer. Kriterier til den efterfølgende 

udvælgelse af enkeltaktiver og indeks i de pågældende aktivklasser er også fastsat af investeringspolitik-

ker. Selvom processerne i investeringsbeslutningen grundlæggende er ens for de institutionelle investorer, 

så er måden de forvalter deres formuer er meget forskellige i forhold til fleksibiliteten i investeringsbeslut-
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ningen, hvilket har betydning for potentielle udstedere. En grundlæggende forskel ligger i hvorvidt investo-

rerne foretager porteføljeforvaltningen in-house eller om den er outsourcet.
 164

 

”In-house” investering giver fleksibilitet i valget af erhvervsobligationer 

Porteføljeforvaltningen består i at udvælge de rette enkeltaktiver (her erhvervsobligationer) til porteføljen 

under hensyn til risiko og afkast. Denne udvælgelse er ressourcekrævende, også for institutionelle investo-

rer. På trods af deres stordriftsfordele, som blev nævnt tidligere, kræver det et korps af kreditanalytikker for 

at kunne investere selvstændigt. For det første skal potentielle investeringsmuligheder screenes, men ef-

terfølgende er en betydelig overvågning af udstederne også nødvendigt. De senere år, er det derfor blevet 

mere og mere udbredt at institutionelle investorer outsourcer investeringerne til eksterne porteføljeforvalte-

re, der specialiserer sig i fx screening af investeringskandidater. Eksempler fra Danmark er bankernes 

markedsfunktioner – såsom Danske Markets og Nordea Markets.. I det efterfølgende afsnit vil vi komme 

tilbage til, hvad outsourcing har af betydning. PFA er én af få tilbageværende institutionelle investorer i 

Danmark, der fortsat foretager sine investeringer, herunder også erhvervsobligationer, ”in-house”. Derud-

over foretager de privatejede fonde/-investeringsselskaber også typisk sine investeringer internt.
165

 

Varetages alle processer af investeringsbeslutningerne in-house er resultatet en større fleksibilitet i forhold 

til, hvilke investeringskandidater der kan komme i betragtning. Udstedere kan gennem roadshows og andre 

kommunikationsmuligheder overbevise de institutionelle investorer om, at deres obligation er en ”god og 

sikker” investering. Det kan være på trods af, at obligationen har én speculative-grade obligationer kredit-

vurdering og måske er udstedt i danske kroner. Investorer med et selvstændigt investeringsmandat kan 

købe obligationer på ”den gode historie” (dvs. en attraktiv forretningsmodel, lovende fremtidsudsigter eller 

lignende).
166

 

Outsourcing af investeringsbeslutningen varetages via restriktive investeringsmandater 

Hvis man har outsourcet investeringsbeslutningen til ekstern porteføljeforvalter, er man nødt til at kontrolle-

re sin eksterne porteføljeforvalter, så denne ikke foretager uønskede risikobehæftede dispositioner. Dvs. 

de er bemyndiget til at foretage investeringer inden for et i forvejen fastsat investeringsområde. Dette kal-

des et investeringsmandat.  

ATP er den største institutionelle investorer herhjemme, som ikke selv foretager investeringer i erhvervsob-

ligationer. De har derfor udstukket et investeringsmandat til deres eksterne porteføljeforvalter(e), hvori det 

er beskrevet hvilke typer erhvervsobligationer, som ATP ønsker i deres portefølje. Et pensionsselskab, som 
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ATP, har en forpligtigelse til at udbetale pensioner i fremtiden. Derfor kan de ikke risikere at investere ude-

lukkende i speculative-grade obligationer. Konsekvensen af dette er, at mandatet bliver forholdsvis restrik-

tivt.
167

 

”Mandaterne er så restriktive, at det er sværere for udstederne at slippe igennem nåleøjet”  

– Jan Lund Sørensen, Director i Nordea Debt Capital Market 

De fleste institutionelle investorer i Danmark, specielt pensions- og forsikringsselskaber, outsourcer deres 

investeringsbeslutning. Betydningen for udstederne er, at hovedparten af de institutionelle investorer ikke 

vil købe din obligation, hvis du ikke lever op til kriterierne i deres mandat. Fx hvis man er vurderet som spe-

culative-grade obligationer, og investorerne kun vil købe investment-grade obligationer, så kan man ikke 

bare drage på roadshows og tro, at ”den gode historie” får investorer overbevist. De kan ikke fravige deres 

mandat.
168

 

Investorernes investeringspolitikker og – mandater er i meget høj grad faktorer, der ligger uden for virk-

somhedernes indflydelse og må tages for givet. Det gælder især for de institutionelle investorer, der har 

outsourcet processerne i investeringsbeslutningerne. 

9.4. Brandgenkendelse påvirker låneomkostningerne positivt – dog svært at 

kvantificere 

Brandgenkendelsen påvirker én udsteders effektive rente positivt, hvilket vil sige, at låneomkostningerne 

falder. Det skyldes, at obligationer udstedt af virksomheder med et velkendt internationalt brand oplever en 

større efterspørgsel fra private investorer i kraft af deres produkters brand, og dermed stiger kursen. På-

virkningen er dog svær at kvantificere, men som dette afsnit beskriver, så mener aktører i obligationsmar-

kedet, at brandgenkendelse har betydning.  

Brandgenkendelse kendes bedst fra situationen, hvor vi som forbrugere står og skal vælge mellem produk-

ter, der dækker de samme behov. Ét produkts brandgenkendelse gør dog, at vi foretrækker lige netop det 

fremfor lignende produkter. Brandgenkendelse gør sig også gældende i investorernes valg af værdipapirer. 

Denne faktor har især betydning i private investorers investeringsbeslutninger fx private banking investorer. 

”Navnegenkendelse har specielt en væsentlig indflydelse på, hvordan en obligation handler i de 

sekundære markeder, da det ofte er på det tidspunkt, at retail / private banking kunder indtræder.” – Jan 

Lund Sørensen, Director, Debt Capital Market i Nordea 
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Navnegenkendelse eller brandgenkendelse
169

 er, ifølge Jan Lund Sørensen, en vigtig faktor for at tiltrække 

investorernes opmærksomhed i det sekundære marked. Udstederne med internationalt anerkendte brands, 

som bl.a. Nike, BMW, Pepsi og Carlsberg har lettere ved at tiltrække investorernes opmærksomhed end 

virksomheder, hvis brand er mere lokalt eller nationalt funderet. Effekten af stærke internationale brands er 

en større efterspørgsel efter disse virksomheders obligationer. Det får kursen til at stige og medfører en 

lavere effektive rente i forhold til obligationer udstedt af sammenlignelige virksomheder, der ikke har sam-

me grad af international anerkendelse. Set med udsteders perspektiv påvirker det låneomkostningerne 

positivt, men det er svært at kvantificere.
170

 

9.4.1. Udfordringer med at kvantificere betydningen af brandgenkendelse skyldes sammenlig-

nelighed 

Hvis man alligevel skulle prøve at kvantificere brandgenkendelsens effekt på den effektive rente, kan man 

sammenligne rentespændene for obligationer udstedt af virksomheder, der er sammenlignelige i forhold til 

branche, kreditvurdering, volatilitet, indtjening osv., men adskiller sig i forhold til genkendeligheden af deres 

brands. Desuden skal der kontrolleres for obligationernes sammenlignelighed i forhold afdragsprofil, pante-

sikkerhed og øvrige særlige obligationskarakteristika (jf.afsnit 5).  

Problemerne med denne fremgangsmåde, er for det første det samme som i alle andre peers-analyser. 

Hvornår er to virksomheder i sandhed sammenlignelige? For det andet, er det praktisk talt umuligt at sige, 

hvor meget af forskellen i rentespændet mellem to virksomheder skyldes brandgenkendelighed, og hvor 

meget der kan tilskrives andre faktorer, som det i praksis ikke er mulig at korrigere for. 

9.4.2. Afledt effekt, der ikke kan påvirkes på kort sigt 

Selvom international brandgenkendelse har betydning for de låneomkostninger, virksomheder vil kunne 

opnå i obligationsmarkedet, er det nok begrænset, hvor meget virksomhederne kan påvirke denne faktor 

på kort sigt. Opbygning af stærke brands tager ofte lang tid og er ekstremt omkostningsfuldt. Desuden vil 

beslutningen om at opbygge brands nok næppe blive truffet på baggrund af et hensyn til en forventning om 

lavere låneomkostninger alene. Betydningen af internationale brands har sandsynligvis en langt større og 

mere direkte effekt på virksomhedernes fremtidige driftsindtjening end på låneomkostningerne, der må 

betragtes som en afledt effekt. 
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9.5. Kreditvurdering – har udsteder en rating? 

En af de faktorer, der har stor betydning for låneomkostningerne for danske, såvel som udenlandske, virk-

somheder, der funder sig ved erhvervsobligationer er, hvorvidt selskabet har en kreditvurdering eller ej. 

Investorernes præferencer medfører, at den effektive rente for obligationer udstedt af virksomheder med 

kreditvurderinger er markant lavere end for virksomheder uden rating – selv når omkostningerne til ratin-

ginstitutter indregnes. 

9.5.1. Kreditvurderinger er dyre 

 De specifikke omkostninger associeret med at blive kreditvurderet er høje men svære at opgøre nøjagtigt. 

Det skyldes i høj grad, at honorarerne til ratinginstitutterne anvender forskellige afregningsprincipper over-

for forskellige kunder, udstedelsestyper og kompleksitet. Nedenfor har vi med udgangspunkt i information 

fra Standard & Poor‟s og Carlsberg forsøgt at skitsere den mest almindelige afregningsmetode. 

Honoraret til ratinginstitutterne er oftest sammensat af en transaktionsbaseret del og en fast årlig del. Det 

transaktionsbaserede honorar er et engangsbeløb, der knytter sig til den enkelte obligationsudstedelse, og 

udgør en fast andel af obligationens udstedelsesstørrelse – typisk i omegnen af 5,5 bp eller mindst USD 

85.000
171

 for amerikanske udstedelser. Komplekse udstedelser pålægges yderligere gebyrer. Herudover vil 

ratinginstitutterne ofte forlange et fast årligt honorar i tillæg for at holde kreditvurderingen opdateret.  

De årlige omkostninger varierer fra virksomhed til virksomhed, men for at give et indtryk af størrelsesorden, 

har vi fået oplyst, at Carlsberg årligt betaler i omegnen af EUR 50.000 (DKK 375.000) til hver af deres ra-

tinginstitutter. Hertil kommer et særskilt honorar ved hver enkel obligationsudstedelse i omegnen af 5-7 

basispoint. Der er således tale om anseelige omkostninger forbundet med at blive kreditvurderet. Særligt 

taget i betragtning af, at langt de fleste obligationsudstedelser altid kreditvurderes af mindst to ratinginstitut-

ter.
172

 

Ydermere har omkostningerne til kreditvurderinger i de senere år udvist en stærkt stigende tendens, der 

ikke har udsigt til at aftage foreløbigt bl.a. på grund af ratinginstitutternes fordelagtige konkurrencevilkår.
173

  

9.5.2. Økonomiske gevinster ved at være kreditvurdering 

Virksomheder, der overvejer at udstede obligationer, bør dog være påpasselige med at lade sig friste til at 

spare omkostninger til kreditvurderinger væk. Selvom de absolutte omkostninger forbundet med at få fore-
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taget løbende kreditvurderinger af de internationale ratinginstitutter er høje, vil det oftest være fordelagtigt 

for virksomhederne at lade sig kreditvurdere, hvis de overvejer at benytte sig af erhvervsobligationer som 

finansieringskilde. 

”Rating er, alt andet lige, en fordel rent prismæssigt”,  

Jan Lund Sørensen, Director, Nordea Debt Capital Markets 

Den prismæssige fordel ved at være kreditvurderet, skyldes i høj grad, at obligationer uden rating er for-

bundet med markante indirekte omkostninger, der reflekteres i virksomhedernes låneomkostninger. 

”Det er vigtigt, at virksomhederne forstår alternativomkostningen ved ikke at være rated”,  

Jan Lund Sørensen, Director for Debt Capital Markets hos Nordea i København 

Alternativomkostningen består i denne sammenhæng af en øget risikopræmie, der afspejles i erhvervsobli-

gationernes effektive rente, og i høj grad skyldes, at potentielle investorer er tilbageholdende overfor at 

investere i obligationer uden rating.  

9.5.2.1. Hvorfor er en kreditvurdering så vigtig?  

Argumentet for eksistensen af denne risikopræmie kan betragtes fra to perspektiver, der begge er relateret 

til obligationernes omsættelighed. Fraværet af en kreditvurdering betyder, at nogle institutionelle investorer 

er afskåret fra at købe obligationer uden rating. Det mindsker omsætteligheden og øger likviditetspræmien 

for disse obligationer. (jf. afsnit 9.3).  

“If I don‟t have two ratings on a bond, I cannot sell it (…) No money manager is going to buy it” - Timothy 

Cox, executive director of debt capital markets at Mizuho Securities USA Inc. in New York
174

 

Som det fremgår af citatet, er det tydeligt, at investorer foretrækker kreditvurderet obligationer frem for obli-

gationer uden rating, og mange investorer kræver faktisk mindst to uafhængige vurderinger. Betydningen 

af en rating skal især ses i lyset af de relativt begrænsede ressourcer som investorerne har til rådighed til 

screening af obligationer set i forhold til de store erhvervsobligationer, der cirkulerer på verdensplan. 

Investorpræferencerne medfører, at obligationer uden kreditvurderinger ofte slet ikke vil blive taget i be-

tragtning, idet porteføljemanagerne ikke har ressourcer til selv at skulle foretage kreditvurderinger for alle 

obligationer, der screenes. Det vil ganske enkelt være alt for omkostningsfuldt. Et andet vigtigt aspekt ved 

kreditvurderingerne er, at rating-skalaerne gør det let at sammenligne den relative kreditrisiko på tværs af 

mange virksomheder samtidigt.  
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En yderligere forklaring på, hvorfor investorerne foretrækker obligationer fra udstedere med kreditvurde-

ring, er at ratinginstitutternes rolle, i et vist omfang, kan sammenlignes med den rolle, der varetages af re-

visionsselskaber. Begge er uafhængige parter, der på vegne af virksomheden, har til opgave at berigtige 

forhold omkring virksomhedens finansielle anliggender. Hvor revisionsselskabernes opgave er at give til-

sagn for, at virksomhedens finansielle forhold er i overensstemmelse med lovgivningen, så er ratinginstitut-

ternes opgave at give en objektiv vurdering af virksomhedens betalingsevne på kort – og lang sigt. En kre-

ditvurdering kan derfor i noget omfang sammenlignes med en revisorpåtegning
175

, og fungerer som en 

blåstempling overfor investorerne, der på baggrund af vurderingen kan danne sig et indtryk af den relative 

kreditrisiko forbundet med en given erhvervsobligation i forhold til andre obligationer. 

Samlet set er konsekvensen, at en kreditvurdering øger likviditeten i den pågældende obligation, idet flere 

institutionelle investorer vil og kan investere i obligationer med en kreditvurdering. Det forhold kommer til 

udtryk i obligationernes effektive renter, der er lavere for obligationer udstedt af virksomheder med kredit-

vurderinger. 

9.5.2.2. Heineken case: Den effektive rente faldt 36 bp efter selskabet blev kreditvurderet 

For at illustrere, hvor stor betydning en kreditvurdering kan have for virksomheders låneomkostninger, har 

vi i nedenstående afsnit taget udgangspunkt i en case, der viser forløbet omkring Heinekens beslutning om 

at lade sig kreditvurdere i foråret 2012. 
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Figur 9.3 

 

Figur 9.3 viser udviklingen i den effektive rente i bp (venstre akse) og de daglige ændringer i basis point 

(højre akse) i perioden fra januar 2012 til august 2012 for en erhvervsobligation udstedt af Heineken tilbage 

i 2009. Den 7. marts 2012 offentliggjorde Heineken, at selskabets kreditværdighed af både Standard & 

Poor‟s og Moody‟s var blevet vurderet som investment-grade. Annonceringen resulterede i et øjeblikkeligt 

fald i den effektive rente på Heineken obligationen på 36 basis point, hvilket er den markant største æn-

dring i den effektive rente i observationsperioden. Interessant nok indikerer den efterfølgende kursudvik-

ling, at reduktionen var et resultat af en grundlæggende ændret risikoopfattelse af Heineken blandt investo-

rerne, der har betydet at virksomhedens låneomkostninger efterfølgende har handlet på et markant lavere 

niveau – ca. 36 bp lavere.  

En reduktion i låneomkostningerne på 36 bp opvejer i rigelige mål de 10-14 bp
176

 i ekstraomkostninger 

forbundet med at få foretaget kreditvurderinger af to rating institutioner. 

Det skal bemærkes, at resultatet naturligvis skal tolkes med et element af forsigtighed, da der kun er tale 

om et enkelt eksempel og ikke en større stikprøve. Desuden, er der ikke korrigeret for andre effekter (fx 
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 Carlsberg har oplyst, at de typisk betaler mellem 5-7 bp pr. ratinginstitut pr. transaktion (Lars Cordi). Omkostningen på 10 
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nyheder, der har positiv påvirkning på den fremtidige indtjening), der kunne tænkes at have haft indvirkning 

på ændringen i den effektive rente. Ikke desto mindre mener vi, at eksemplet tydeligt understreger, at kre-

ditvurderede obligationer må forventes at handle til markant lavere effektive renter end obligationer uden 

kreditvurdering pga. investorernes præferencer. 

Eksemplet ovenfor viser betydningen af kreditvurderingen for en obligation udstedt af en virksomhed med 

investment-grade rating. Om effekten på den effektive rente ville have helt den samme størrelsesorden, 

hvis kreditvurderingen havde været speculative-grade er nok tvivlsomt, men det må formodes, at reduktio-

nen i låneomkostningerne ville være stor nok til at opveje omkostningerne til kreditvurderingerne. Estime-

ring af den nøjagtige betydning af kreditvurdering for virksomhederne med speculative-grade kræver natur-

ligvis yderligere undersøgelser, hvilket dog ikke har været muligt i dette speciale. 

I kraft af de stærke investorpræferencer, der favoriserer kreditvurderede obligationer, må anbefalingen til 

virksomheder, der overvejer at benytte erhvervsobligationer som finansieringskilde, være klar - få en rating. 
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10. Opsamling og perspektivering 

 Med udgangspunkt i analyserne af de forskellige faktorer i kapitel II og III vil vi i dette kapitel først opsum-

mere deres effekt på virksomhedernes forventede låneomkostninger. Dernæst vil vi, som en del af en per-

spektivering, se på udsteders mulighed for at influere på disse faktorer. Resultatet er opsamlet i den ne-

denstående matrix i figur 10.1. 

 

 

Matricen er tænkt som en anvisning til danske virksomheder, der enten står overfor eller overvejer at ud-

stede erhvervsobligationer. Ud fra faktorernes placering i matricen kan virksomhederne danne sig et over-
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blik, over hvilke faktorer, der må forventes at bidrage mest til deres samlede låneomkostninger, og samti-

digt se om der er noget, de vil kunne gøre for at opnå lavere låneomkostninger. 

Den lodrette akse i matricen angiver den forventede effekt på låneomkostningerne af de enkelte faktorer 

dvs. faktorens forventede bidrag til det samlede rentespænd. Den vandrette akse angiver, hvorvidt det vur-

deres, om en virksomhed reelt set har mulighed for at påvirke den enkelte faktor, og derigennem influere 

på de samlede låneomkostninger. Jo større forventet effekt og jo mere virksomhederne selv kan influere på 

en faktor, desto mere opmærksomme bør virksomhederne være, idet virksomhederne potentielt kan opnå 

lavere låneomkostninger, hvis de iværksætter de rette tiltag. 

10.1. Placering af de 9 faktorer 

 De fire første faktorer stammer fra den empiriske analyse af det amerikanske marked i kapitel II. 

Placeringen er primært foretaget ud fra en kvalitativ vurdering under hensyntagen til de enkelte fak-

torers økonomiske signifikans. Analysen i kapitel II indeholdt en del flere end de fire faktorer, men 

af hensyn til overskueligheden i matricen har vi valgt kun at se på den overordnede klassificering af 

faktorerne (jf. afsnit 7). Dvs. at ‟makroøkonomiske forhold‟ i matricen er placeret ud fra en samlet 

vurdering af den økonomiske signifikans for de underliggende faktorer (renteniveau, hældning på 

rentekurven, afkast på aktiemarkedet og volatilitet på aktiemarkedet). Undtagelsen er aktievolatili-

tet, der var en del af de aktierelaterede variabler. 

 De øvrige fem faktorer er hentet fra kapitel III og beskriver de forhold, der har betydning for obliga-

tionernes likviditet på det sekundære marked, og derigennem påvirker de forventede låneomkost-

ninger. 

I nedenstående tabel (tabel 10.1) har vi kort argumenteret for placeringen af hver faktor. Kolonnen ‟Effekt‟ 

opsummerer hovedpointerne fra de to foregående kapitler. Kolonnen ‟virksomhedernes indflydelse‟ er nye 

overvejelser, der er en del af perspektiveringen. 
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Faktor Effekt Virksomhedernes indflydelse 

1) Makroøkonomiske forhold Generelle forhold relateret til kon-

junkturudviklingen, som samlet set 

har stor effekt på låneomkostnin-

gerne. Det gælder især niveauet for 

den risikofri rente, men udviklingen 

på aktiemarkedet spiller også ind. 

Makroøkonomiske forhold er i høj 

grad udtryk for de markedsvilkår 

alle virksomheder opererer under, 

som i sagens natur er ens for alle 

virksomheder. Derfor har den 

enkelte virksomhed naturligvis 

ingen mulighed for at influere 

herpå. 

2) Aktierelaterede forhold 

 

I den kvantitative analyse fandt vi, 

at låneomkostningerne er særdeles 

afhængige af den totale risiko på 

virksomhedernes aktier, målt ved 

virksomhedens implicitte aktievola-

tilitet. 

I teorien kan virksomheder redu-

cere deres risiko ved at sprede 

virksomhedens aktiviteter og fo-

kusere på nye forretningsområ-

der, der kan skabe en diversifika-

tionseffekt. I praksis er dette ikke 

en vej man bør overveje, da det 

sjældent er i aktionærernes inte-

resse
177

. 

3) Regnskabsmæssige nøgletal 

for indtjening samt kort – og 

langfristet likviditetsrisiko 

Vi vurderer, at den samlede effekt 

på låneomkostningerne af de regn-

skabsmæssige forhold er lav. 

Påvirkningsmuligheden er mellem 

til høj, idet virksomheden kan 

iværksætte konkrete tiltag, der 

kan forbedre de underliggende 

regnskabsmæssige nøgletal. Alle 

tiltag har potentielt afledte effek-

ter, der må evalueres nøje inden 

tiltag iværksættes og vil typisk 

tage tid at implementere.  

4) Kreditvurdering (hvilken 

vurdering?) 

Kreditvurdering har meget stor ef-

fekt på låneomkostningerne. Analy-

sen viste, at forskellen mellem de 

dårligst ratede investment-grade 

selskaber og de bedst ratede spe-

culative-grade selskaber var ca. 

Virksomhedernes mulighed for at 

forbedre kreditvurderingen vurde-

res som værende lav, da det er 

uklart, hvilke parametre, ratin-

ginstitutterne helt nøjagtigt ligger 

til grund for deres ratinger. 
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180 bp. 

5) Udstedelsesstørrelse Udstedelsesstørrelsen har betyd-

ning for obligationens likviditet. 

Denne faktor har derfor stor effekt 

på låneomkostningerne.  

På trods af virksomhederne ikke 

kan låne ubegrænsede beløb, har 

de i høj grad indflydelse på, hvor 

store serier der udstedes. 

6) Udstedelsesmarked Effekten på rentespændet varierer 

fra stor til begrænset. Fx er der en 

stor effekt på rentespændet, hvis 

man sammenligner udstedelse på 

markedet for privat placering og 

Rule 144A i USA pga. illikviditet i 

førstnævnte. I Europa derimod er 

der en mindre effekt at hente ved at 

udstede på markeder for private 

investorer i forhold til markeder for 

institutionelle investorer. 

Hvilket marked man ønsker at 

udstede på, er helt og holdent op 

til den udstedende virksomhed, 

hvorfor graden af indflydelse er 

meget høj. 

7) Investeringspolitikker Institutionelle investorers investe-

ringspolitikker har stor betydning for 

efterspørgslen af en given er-

hvervsobligation og har dermed 

stor effekt på likviditetspræmien i 

de forventede låneomkostninger. 

Denne faktor er uden for virksom-

hedernes indflydelse. 

8) Brandgenkendelighed Effekten af brandgenkendelighed 

på låneomkostningerne vurderer vi 

som begrænset. 

Opbygning af anerkendte brands 

tager tid, og er meget omkost-

ningsfuldt. 

9) Kreditvurdering eller ej? Effekten af at have en kreditvurde-

ring i forhold til ikke at være kredit-

vurderet er forholdsvis høj (estime-

ret til 36 basispoint for investment-

grade, jf. afsnit 9.5.2). 

Virksomheder kan frit vælge om 

de ønsker at være kreditvurderet 

eller ej, og indflydelsesgraden er 

derfor meget høj. 

Anmærkning til tabellen: Effekten af de faktorer, der blev identificeret i den kvantitative analyse (nr. 1 - 4) er vur-

deret på baggrund af den økonomiske signifikans. Effekten af de faktorer, der blev identificeret i den kvalitative 

analyse (nr. 5 - 9) er vurderet ud fra en subjektiv betragtning.  
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10.2. Er erhvervsobligationer en mulighed for flere danske virksomheder? 

Som afslutning på dette speciale vil vi nu, på baggrund af vores resultater, vurdere danske virksomheders 

muligheder for at benytte erhvervsobligationer som alternativ til andre måder at skaffe fremmedkapital. 

Matricen der netop er blevet gennemgået, er udgangspunktet for denne anbefaling. 

Fire ud af ni faktorer befinder sig i anden kvadrant, hvor udstederne blot må acceptere, at disse faktorer har 

stor effekt på låneomkostningerne. Danske virksomheder kan forvente højere låneomkostninger som følge 

af specielt kreditvurdering og institutionelle investorers investeringspolitikker. Da få danske virksomheder 

har spredt deres indtjening globalt og er små sammenlignet med størrelsen på globale virksomheder, må 

de forvente en lav kreditvurdering. Ratinginstitutterne vil højst sandsynlig placere de fleste danske virk-

somheder i den lavere ende af investment-grade eller speculative-grade. De institutionelle investorers in-

vesteringspolitikker, forventer vi også, vil påvirke danske virksomheders låneomkostninger negativt. Speci-

elt hvis der udstedes i danske kroner, som udenlandske investorer kan være tvunget til at omgå pga. re-

striktive mandater. Faktorerne i anden kvadrant, mener vi, er en mulig forklaring på, at vi endnu ikke har set 

flere udstedelser af erhvervsobligationer blandt danske virksomheder. 

Første kvadrant indeholder to faktorer, som danske virksomheder forholdsvis let kan iværksætte, hvis de 

udsteder erhvervsobligationer. At have en kreditvurdering kan give en besparelse på 36 bp i forhold til ikke 

at have en kreditvurdering (jf. Heineken eksempel fra afsnit 9.5.2.2). Vores anbefaling til potentielle danske 

udstedere er derfor at blive kreditvurderet. Helst af to ratinginstitutter. Derudover skal udstedere vælge én 

udstedelsesstørrelse, der giver den nødvendige likviditet i obligationsserien. Vi mener, at større danske 

virksomheder i praksis kan låne nok til at opnå den nødvendige udstedelsesstørrelse, der skaber tilfreds-

stillende likviditet. Dog kan danske virksomheder ende med et provenu fra erhvervsobligationer, der langt 

overgår deres lånebehov. Det er naturligvis ikke optimalt. 

Potentielle danske udstedere bør også overveje at udstede på ét af Euro-markederne, fx Luxembourg. 

Dette valg af udstedelsesmarked kan tilføre obligationerne yderligere likviditet, da efterspørgslen på disse 

markeder er større end i Danmark. En anden fordel ved Euro-markederne er den minimale valutarisiko ved 

at udstede i Euro, da den danske krone følger denne valuta tæt. Har man som virksomhed en betydelig 

indtjening i USA, kan Rule144a også være et attraktivt udstedelsesmarked. Det er Welltec A/S ét eksempel 

på. 

Omkostninger til prospekt, investeringsbanker og ratinginstitutter er høje ved udstedelse af erhvervsobliga-

tioner. Derfor bør virksomheder ikke udstede erhvervsobligationer som en ”engangsforestilling”. Det kan 
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anbefales, at virksomhederne udsteder flere obligations-trancher, da prospektet fx kan genbruges ved ef-

terfølgende udstedelser. 

Generelt er vores anbefaling, at erhvervsobligationer kun er et alternativ for de største danske virksomhe-

der. På baggrund af matricen, må man dog som dansk virksomhed forvente likviditetsfaktorer, der øger 

låneomkostningerne så meget, at erhvervsobligationer fremstår mindre attraktivt. I bund og grund stammer 

denne illikviditet fra det faktum, at investorbasen ikke er stor nok i Danmark. Skulle man foretage yderligere 

studier af erhvervsobligationer, ville det være oplagt at undersøge, hvor stor den kritiske masse er for er-

hvervsobligationer. 

  



Erhvervsobligationer i et dansk perspektiv 

Side 120 

 

11. Konklusion 

Set fra virksomhedernes perspektiv er der flere forhold der indikerer, at den økonomiske udvikling siden 

2008/2009 har betydet, at de overordnede kreditmuligheder for særligt de større danske virksomheder er 

blevet indskrænket. En situation som mange kalder ”kredittørke”. Det har medført øget funding- og refinan-

sieringsrisiko for de største danske virksomheder. Situationen er forårsaget af lavere risikovillighed blandt 

kreditgivere, øget regulering af banksektoren (især Basel III) og lavere kreditværdighed blandt finansielle 

institutioner.  

Situationen giver i høj grad anledning til at overveje, om der findes alternative måder at fremskaffe frem-

medkapital. Inspireret af USA, hvor virksomhederne har en større tradition for at benytte erhvervsobligatio-

ner, har vi derfor undersøgt, hvilke faktorer, der har betydning for låneomkostningerne på amerikanske 

erhvervsobligationer.  

På den baggrund opstillede vi en multipel lineær regressionsmodel, der havde til formål at forklare niveauet 

for rentespændet over tid og på tværs af virksomheder. Modellen bygger på et omfattende empirisk grund-

lag, bestående af 18735 ugentlige observationer i perioden januar 2007 til april 2012. Disse er fordelt på 99 

obligationer udstedt af ligeså mange forskellige virksomheder. Af hensyn til pålideligheden af modellens 

resultater lever obligationerne i stikprøven alle op til en række restriktive udvælgelseskriterier, der har til 

formål at sikre, at rentespændet er sammenligneligt på tværs af virksomheder og over tid.  

Den endelige model blev som følger: 

                                     
                                     

                          
   

 

                                                                
 

    
 

                                                             

Overordnet set vurderer vi modellen som succesfuld i forhold til sit formål, idet modellen præsterede at 

forklare ca. 72 % af niveauet for rentespændet i perioden. I stor udstrækning betragter vi modellens forud-

sætninger som opfyldt, selvom vi ikke kan afvise tilstedeværelsen af autokorrelation. I værste fald kan au-

tokorrelation betyde, at modellens parameterestimater er utilstrækkelige og føre til, at der drages misvisen-

de konklusioner. Målt på forklaringskraft er modellen robust både før, under og efter finanskrisen, dog æn-

drer nogle variabler fortegn pga. få observationer i perioden før og under krisen. 
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Modellens afhængige variabel, rentespændet, forklarer den idiosynkratiske del af den nominelle effektive 

rente, der er den relevante låneomkostning for virksomheder, som overvejer at udstede erhvervsobligatio-

ner. En af udfordringerne ved denne fremgangsmåde var, at vi var nødsaget til at estimere et risikofrit 

benchmark, som fratrækkes obligationernes nominelle effektive rente. Det blev gjort ved at benytte en mo-

delleret nulkuponrentestruktur baseret på amerikanske statsobligationer. Interessant nok viste modellen, at 

et risikofrit benchmark med obligationernes varighed, som det tidsmæssige sammenligningsgrundlag, var i 

stand til at forklare mere af niveauet for rentespændet end løbetiden. Et oplagt alternativ til statsobligatio-

ner havde været at benytte swaprenter, men disse viste sig at være et misvisende mål for det risikofri 

benchmark i vores analyseperiode grundet indbyrdes mistillid mellem bankerne under finanskrisen. 

Modellens forklarende variabler blev inddelt i fire overordnede kategorier, som er: makroøkonomiske -, 

aktierelaterede -, regnskabsmæssige - og kreditvurderingsvariabler. Målt på økonomisk signifikans viste 

analysen, at især virksomhedernes aktievolatilitet havde stor betydning for niveauet for rentespændet. Ana-

lysen viste således, at aktievolatiliteten i perioden bidrager med ca. 141 bp af det gennemsnitlige rente-

spænd på 273 bp. Tilsvarende fandt vi, at der var stor forskel i det forventede rentespænd for virksomheder 

med forskellige kreditvurderinger. Eksempelvis var det forventede rentespænd for virksomheder med ratin-

gen BB ca. 180 bp højere end for virksomheder med ratingen BBB. Også makroøkonomiske variabler som 

renteniveauet og volatiliteten på aktiemarkedet viste sig at have betydning for rentespændets niveau. 

I tillæg til den kvantitative analyse undersøgte vi, hvilke yderligere faktorer, der har betydning for låneom-

kostningen, hvis man som dansk virksomhed vælger at udstede erhvervsobligationer. Ud fra en kvalitativ 

analyse baseret på interviews med markedsaktører fandt vi frem til, at især likviditetspræmien har betyd-

ning for de forventede låneomkostninger. Faktorer som udstedelsesstørrelsen og de institutionelle investo-

rers investeringspolitikker påvirker hovedsageligt obligationernes likviditet og har dermed stor betydning for 

låneomkostningerne ved erhvervsobligationer. Derudover fandt vi, at valget af udstedelsesmarked, virk-

somhedens brandgenkendelighed, og om virksomhederne er kreditvurderede eller ej, også har betydning. 

Disse effekter på låneomkostningerne er dog svære at kvantificere.  

Endeligt sluttede vi af med at opsamle faktorerne fra både den kvantitative – og kvalitative analyse i en 

matrix, hvor de blev prioriteret efter effekt på låneomkostningerne, og i hvor stort omfang virksomhederne 

selv kunne influere på dem. Konklusionen var, at flere af de mest betydningsfulde faktorer, som aktierelate-

rede forhold og de institutionelle investorers investeringspolitikker reelt var uden for virksomhedens indfly-

delse. I stor udstrækning betyder det, at virksomhederne blot må acceptere, at det er vilkårene, hvis de 

ønsker at hente fremmedkapital ved udstedelse af erhvervsobligationer. 
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Generelt er vores anbefaling, at erhvervsobligationer kun er et alternativ for de største danske virksomhe-

der. Det skyldes, at kun de største virksomheder i Danmark kan udstede tilpas store serier, opnå invest-

ment-grade rating og leve op til institutionelle investorers krav til investeringer. Alle faktorer, der øger efter-

spørgslen på obligationerne og gør dem likvide. De fleste danske virksomheder må dog forvente likviditets-

faktorer, der øger låneomkostningerne så meget, at erhvervsobligationer fremstår som et mindre attraktivt 

alternativ til banklån. I bund og grund stammer denne illikviditet fra det faktum, at investorbasen i Danmark 

ikke er tilstrækkelig stor. Skulle man ønske at foretage yderligere studier af erhvervsobligationer, så vil det 

være oplagt at undersøge, hvor stor en kritiske masse man som dansk virksomhed skal opnå for at er-

hvervsobligationer er et reelt alternativ.  
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Liste over obligationer og udstedende selskaber i stikprøven
Id Udstedende selskab Forkortelse 

(bloomberg ticker)

Industry (BIC) S&P 500 Kreditvurdering Obligationsnavn Marked Kuponrente % pr år Restløbetid Seriestørrelse 

(mUSD)

Antal 

observationer

1 Air Products & Chemicals Inc APD Basic Materials S&P500 A APD 7.25 04/15/2016 Corp DOMESTIC MTN 7,250 4,00 125 173

2 Baker Hughes Inc BHI Energy S&P500 A BHI 8.55 06/15/2024 Corp US DOMESTIC 8,550 12,17 150 192

3 Allergan Inc/United States AGN Consumer, Non-cyclical S&P500 A+ AGN 7.47 04/17/2012 Corp DOMESTIC MTN 7,470 0,01 25 171

4 Boeing Co/The BA Industrial S&P500 A BA 8.75 08/15/2021 Corp US DOMESTIC 8,750 9,34 400 192

5 American States Water Co AWR Utilities Udenfor S&P500 A+ AWR 7.23 12/15/2031 Corp US DOMESTIC 7,230 19,67 50 29

6 ConocoPhillips COP Energy S&P500 A COP 7.625 04/15/2013 Corp US DOMESTIC 7,625 1,00 100 192

7 Becton Dickinson and Co BDX Consumer, Non-cyclical S&P500 A+ BDX 7 08/01/2027 Corp US DOMESTIC 7,000 15,30 200 192

8 Deere & Co DE Industrial S&P500 A DE 6.95 04/25/2014 Corp GLOBAL 6,950 2,03 700 261

9 Bristol-Myers Squibb Co BMY Consumer, Non-cyclical S&P500 A+ BMY 7.15 06/15/2023 Corp US DOMESTIC 7,150 11,17 350 192

10 Dover Corp DOV Industrial S&P500 A DOV 6.65 06/01/2028 Corp US DOMESTIC 6,650 16,13 200 192

11 International Business Machines CorpIBM Technology S&P500 A+ IBM 8.375 11/01/2019 Corp US DOMESTIC 8,375 7,55 750 264

12 Hershey Co/The HSY Consumer, Non-cyclical S&P500 A HSY 7.2 08/15/2027 Corp US DOMESTIC 7,200 15,33 250 192

13 NIKE Inc NKE Consumer, Cyclical S&P500 A+ NKE 5.66 07/23/2012 Corp DOMESTIC MTN 5,660 0,27 25 162

14 Honeywell International Inc HON Industrial S&P500 A HON 6.625 06/15/2028 Corp US DOMESTIC 6,625 16,17 250 192

15 Target Corp TGT Consumer, Cyclical S&P500 A+ TGT 6.65 08/01/2028 Corp US DOMESTIC 6,650 16,30 200 192

16 Kimberly-Clark Corp KMB Consumer, Non-cyclical S&P500 A KMB 6.875 02/15/2014 Corp US DOMESTIC 6,875 1,84 100 192

17 WGL Holdings Inc WGL Utilities Udenfor S&P500 A+ WGL 4.83 08/09/2015 Corp DOMESTIC MTN 4,830 3,32 20 161

18 Occidental Petroleum Corp OXY Energy S&P500 A OXY 8.75 01/15/2023 Corp US DOMESTIC 8,750 10,75 100 192

19 SUPERVALU Inc SVU Consumer, Non-cyclical S&P500 B SVU 8 06/01/2026 Corp US DOMESTIC 8,000 14,13 350 163

20 Questar Corp STR Utilities Udenfor S&P500 A STR 6.91 08/06/2012 Corp DOMESTIC MTN 6,910 0,31 20 168

21 HCA Holdings Inc HCA Consumer, Non-cyclical Udenfor S&P500 B- HCA 7.69 06/15/2025 Corp US DOMESTIC 7,690 13,17 291 39

22 Southern Co/The SO Utilities S&P500 A SO 4.9 09/15/2013 Corp US DOMESTIC 4,900 1,42 100 192

23 Hertz Global Holdings Inc HTZ Consumer, Non-cyclical Udenfor S&P500 B+ HTZ 7 01/15/2028 Corp US DOMESTIC 7,000 15,75 250 169

24 United Technologies Corp UTX Industrial S&P500 A UTX 6.7 08/01/2028 Corp US DOMESTIC 6,700 16,30 400 192

25 Cablevision Systems Corp CVC Communications S&P500 BB CVC 7.625 07/15/2018 Corp US DOMESTIC 7,625 6,25 500 264

26 Apache Corp APA Energy S&P500 A- APA 7.95 04/15/2026 Corp US DOMESTIC 7,950 14,00 180 192

27 Dillard's Inc DDS Consumer, Cyclical Udenfor S&P500 BB DDS 7.13 08/01/2018 Corp US DOMESTIC 7,130 6,30 200 137

28 Cardinal Health Inc CAH Consumer, Non-cyclical S&P500 A- CAH 7.8 10/15/2016 Corp US DOMESTIC 7,800 4,50 150 176

29 El Paso Corp EP Energy S&P500 BB EP 7.625 04/01/2037 Corp Other 7,625 24,96 300 165

30 Consolidated Edison Inc ED Utilities S&P500 A- ED 5.625 07/01/2012 Corp US DOMESTIC 5,625 0,21 300 260

31 Foot Locker Inc FL Consumer, Cyclical Udenfor S&P500 BB FL 8.5 01/15/2022 Corp US DOMESTIC 8,500 9,75 200 164

32 Dominion Resources Inc/VA D Utilities S&P500 A- D 6.625 12/01/2013 Corp US DOMESTIC 6,625 1,63 150 192

33 Liberty Interactive Corp LINTA Communications Udenfor S&P500 BB LINTA 8.25 02/01/2030 Corp GLOBAL 8,250 17,80 1.000 189

34 EOG Resources Inc EOG Energy S&P500 A- EOG 6.65 04/01/2028 Corp US DOMESTIC 6,650 15,96 150 190

35 Smithfield Foods Inc SFD Consumer, Non-cyclical Udenfor S&P500 BB SFD 7.75 07/01/2017 Corp US DOMESTIC 7,750 5,21 500 208

36 Lockheed Martin Corp LMT Industrial S&P500 A- LMT 7.375 04/15/2013 Corp US DOMESTIC 7,375 1,00 150 192

37 Brunswick Corp/DE BC Consumer, Cyclical Udenfor S&P500 BB- BC 7.375 09/01/2023 Corp US DOMESTIC 7,375 11,38 125 131

38 Lowe's Cos Inc LOW Consumer, Cyclical S&P500 A- LOW 7.61 06/17/2027 Corp DOMESTIC MTN 7,610 15,17 15 169

39 Ford Motor Co F Consumer, Cyclical S&P500 BB+ F 7 10/01/2013 Corp GLOBAL 7,000 1,46 3.000 218

40 PepsiCo Inc PEP Consumer, Non-cyclical S&P500 A- PEP 5 06/01/2018 Corp GLOBAL 5,000 6,13 1.750 193

41 Leucadia National Corp LUK Diversified S&P500 BB+ LUK 7 08/15/2013 Corp GLOBAL 7,000 1,34 375 161

42 UGI Corp UGI Utilities Udenfor S&P500 A- UGI 5.64 12/01/2015 Corp DOMESTIC MTN 5,640 3,63 50 168

43 RR Donnelley & Sons Co RRD Consumer, Non-cyclical S&P500 BB+ RRD 8.82 04/15/2031 Corp US DOMESTIC 8,820 19,00 69 191

44 Vectren Corp VVC Utilities Udenfor S&P500 A- VVC 6.55 06/30/2028 Corp DOMESTIC MTN 6,550 16,21 20 147

45 Sunoco Inc SUN Energy S&P500 BB+ SUN 9 11/01/2024 Corp US DOMESTIC 9,000 12,55 100 175

46 Verizon Communications Inc VZ Communications S&P500 A- VZ 7 05/01/2013 Corp US DOMESTIC 7,000 1,05 100 192

47 Tyson Foods Inc TSN Consumer, Non-cyclical S&P500 BB+ TSN 7 05/01/2018 Corp US DOMESTIC 7,000 6,05 240 260

48 WellPoint Inc WLP Consumer, Non-cyclical S&P500 A- WLP 6.8 08/01/2012 Corp US DOMESTIC 6,800 0,30 800 264

49 Altria Group Inc MO Consumer, Non-cyclical S&P500 BBB MO 7 11/04/2013 Corp US DOMESTIC 7,000 1,56 1.000 263

50 Wisconsin Energy Corp WEC Utilities S&P500 A- WEC 6.5 06/01/2028 Corp US DOMESTIC 6,500 16,13 150 184

51 Carpenter Technology Corp CRS Basic Materials Udenfor S&P500 BBB CRS 6.99 04/20/2018 Corp DOMESTIC MTN 6,990 6,02 24 168

52 Cigna Corp CI Consumer, Non-cyclical S&P500 BBB CI 8.3 01/15/2023 Corp US DOMESTIC 8,300 10,75 100 192

53 Covidien PLC COV Consumer, Non-cyclical S&P500 BBB COV 8 03/01/2023 Corp YANKEE 8,000 10,88 50 169

54 CSX Corp CSX Industrial S&P500 BBB CSX 7.875 05/15/2043 Corp US DOMESTIC 7,875 31,08 100 192

55 Dow Chemical Co/The DOW Basic Materials S&P500 BBB DOW 7.375 11/01/2029 Corp US DOMESTIC 7,375 17,55 1.000 192

56 Eastman Chemical Co EMN Basic Materials S&P500 BBB EMN 7.25 01/15/2024 Corp US DOMESTIC 7,250 11,75 500 192

57 EQT Corp EQT Energy S&P500 BBB EQT 7.75 07/15/2026 Corp US DOMESTIC 7,750 14,25 150 192

58 Hill-Rom Holdings Inc HRC Consumer, Non-cyclical Udenfor S&P500 BBB HRC 7 02/15/2024 Corp US DOMESTIC 7,000 11,84 100 191

59 International Paper Co IP Basic Materials S&P500 BBB IP 6.875 11/01/2023 Corp US DOMESTIC 6,875 11,55 200 192

60 Marathon Oil Corp MRO Energy S&P500 BBB MRO 8.5 03/01/2023 Corp US DOMESTIC 8,500 10,88 150 192

61 Motorola Solutions Inc MSI Communications S&P500 BBB MSI 7.5 05/15/2025 Corp US DOMESTIC 7,500 13,08 400 249

62 Noble Energy Inc NBL Energy S&P500 BBB NBL 8 04/01/2027 Corp US DOMESTIC 8,000 14,96 250 192

63 UIL Holdings Corp UIL Utilities Udenfor S&P500 BBB UIL 8.12 08/25/2014 Corp PRIV PLACEMENT 8,120 2,36 10 147

64 Valero Energy Corp VLO Energy S&P500 BBB VLO 8.75 06/15/2015 Corp US DOMESTIC 8,750 3,17 75 192

65 Williams Partners LP WPZ Energy Udenfor S&P500 BBB WPZ 7.125 12/01/2025 Corp US DOMESTIC 7,125 13,63 85 219

66 Anadarko Petroleum Corp APC Energy S&P500 BBB- APC 6.625 01/15/2028 Corp GLOBAL 6,625 15,75 100 192

67 Arrow Electronics Inc ARW Consumer, Cyclical Udenfor S&P500 BBB- ARW 7.5 01/15/2027 Corp GLOBAL 7,500 14,75 200 264

68 Energy Transfer Equity LP ETE Energy Udenfor S&P500 BBB- ETE 7.6 02/01/2024 Corp US DOMESTIC 7,600 11,80 475 262

69 Hawaiian Electric Industries Inc HE Utilities Udenfor S&P500 BBB- HE 5.25 03/07/2013 Corp DOMESTIC MTN 5,250 0,90 50 151

70 Kraft Foods Inc KFT Consumer, Non-cyclical S&P500 BBB- KFT 6.25 06/01/2012 Corp GLOBAL 6,250 0,13 1.500 258

71 Masco Corp MAS Industrial S&P500 BBB- MAS 7.125 08/15/2013 Corp US DOMESTIC 7,125 1,34 200 169

72 NiSource Inc NI Utilities S&P500 BBB- NI 7.69 06/07/2027 Corp DOMESTIC MTN 7,690 15,15 53 166

73 Reynolds American Inc RAI Consumer, Non-cyclical S&P500 BBB- RAI 9.25 08/15/2013 Corp US DOMESTIC 9,250 1,34 500 213

74 Timken Co TKR Industrial Udenfor S&P500 BBB- TKR 6.875 05/08/2028 Corp DOMESTIC MTN 6,875 16,07 100 168

75 Universal Corp/VA UVV Consumer, Non-cyclical Udenfor S&P500 BBB- UVV 5.2 10/15/2013 Corp DOMESTIC MTN 5,200 1,50 200 124

76 Whirlpool Corp WHR Consumer, Cyclical S&P500 BBB- WHR 5.5 03/01/2013 Corp DOMESTIC MTN 5,500 0,88 500 204

77 Williams Cos Inc/The WMB Energy S&P500 BBB- WMB 10.25 07/15/2020 Corp US DOMESTIC 10,250 8,25 150 153

78 Xerox Corp XRX Technology S&P500 BBB- XRX 7.2 04/01/2016 Corp DOMESTIC MTN 7,200 3,96 250 264

79 Cabot Corp CBT Basic Materials Udenfor S&P500 BBB+ CBT 7.42 12/11/2018 Corp DOMESTIC MTN 7,420 6,66 30 108

80 Comcast Corp CMCSA Communications S&P500 BBB+ CMCSA 8.75 08/01/2015 CorpUS DOMESTIC 8,750 3,30 750 192

81 Corning Inc GLW Communications S&P500 BBB+ GLW 6.75 09/15/2013 Corp US DOMESTIC 6,750 1,42 100 192

82 Devon Energy Corp DVN Energy S&P500 BBB+ DVN 7.5 09/15/2027 Corp US DOMESTIC 7,500 15,42 150 192

83 Goodrich Corp GR Industrial S&P500 BBB+ GR 7 04/15/2038 Corp US DOMESTIC 7,000 26,00 200 192

84 Harris Corp HRS Communications S&P500 BBB+ HRS 7 01/15/2026 Corp US DOMESTIC 7,000 13,75 100 192

85 HJ Heinz Co HNZ Consumer, Non-cyclical S&P500 BBB+ HNZ 6.049 12/01/2014 Corp PRIV PLACEMENT 6,049 2,63 800 77

86 Martin Marietta Materials Inc MLM Industrial Udenfor S&P500 BBB+ MLM 7 12/01/2025 Corp US DOMESTIC 7,000 13,63 125 260

87 Mattel Inc MAT Consumer, Cyclical S&P500 BBB+ MAT 7.25 07/09/2012 Corp DOMESTIC MTN 7,250 0,24 50 173

88 Norfolk Southern Corp NSC Industrial S&P500 BBB+ NSC 5.257 09/17/2014 Corp US DOMESTIC 5,257 2,43 441 264

89 PPG Industries Inc PPG Basic Materials S&P500 BBB+ PPG 9 05/01/2021 Corp US DOMESTIC 9,000 9,05 150 192

90 Ryder System Inc R Industrial S&P500 BBB+ R 5 02/25/2021 Corp DOMESTIC MTN 5,000 8,87 20 167

91 SCANA Corp SCG Utilities S&P500 BBB+ SCG 7.45 12/15/2026 Corp US DOMESTIC 7,450 14,67 50 192

92 Union Pacific Corp UNP Industrial S&P500 BBB+ UNP 7.125 02/01/2028 Corp US DOMESTIC 7,125 15,80 250 192

93 Merck & Co Inc MRK Consumer, Non-cyclical S&P500 AA MRK 4.375 02/15/2013 Corp US DOMESTIC 4,375 0,84 500 241

94 Pfizer Inc PFE Consumer, Non-cyclical S&P500 AA PFE 4.5 02/15/2014 Corp US DOMESTIC 4,500 1,84 750 110

95 Wal-Mart Stores Inc WMT Consumer, Cyclical S&P500 AA WMT 5.25 09/01/2035 Corp GLOBAL 5,250 23,38 2.500 264

96 Colgate-Palmolive Co CL Consumer, Non-cyclical S&P500 AA- CL 5.98 04/25/2012 Corp DOMESTIC MTN 5,980 0,03 330 220

97 Procter & Gamble Co/The PG Consumer, Non-cyclical S&P500 AA- PG 8.75 06/01/2022 Corp US DOMESTIC 8,750 10,13 100 192

98 United Parcel Service Inc UPS Industrial S&P500 AA- UPS 8.375 04/01/2020 Corp US DOMESTIC 8,375 7,96 700 212

99 General Electric Co GE Industrial S&P500 AA+ GE 5 02/01/2013 Corp GLOBAL 5,000 0,80 5.000 151

Note: Kreditvurdering og restløbetid er opgjort pr. 13-04-2012.
 Industrier er opgjort ved Bloomberg Industry Classification (BIC) Total 18735

Kilde: Bloomberg. Ved egen tilblivelse

Bilag A 
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Hældningen på rentekurven 

Hældning på rentekurven 

10-årige amerikanske statsobl. 

2-årige amerikanske statsobl. 

Note: Hældningen på rentekurven er her defineret 
som forskellen  mellem 10- og 2-årige 
nulkuponrenterne på amerikanske statsobligationer. 
Kilde: Federal Reserve Board 
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Bilag C 

 

  

Resultater for univariate regressioner
Antal observationer er n = 18735. Signifikansniveauet er α = 0.05.

Estimat T-Værdi Root-MSE R2

VIXi,t 0,0600 53,50 1,7258 0,1325

rS&P500 i,t -0,0313 -59,77 1,6981 0,1602

r10Y, i,t -0,2158 -11,23 1,8468 0,0067

Slopei,t -0,1503 -6,81 1,8507 0,0025

ri, t -0,0078 -26,45 1,8193 0,0360

σimp, i,t 0,0746 119,49 1,3958 0,4325

σ30D, i,t 0,0531 101,20 1,4899 0,3535

σ60D, i,t 0,0583 113,12 1,4283 0,4058

σ90D, i,t 0,0613 118,80 1,3993 0,4297

EBITDAi,t -0,0217 -25,00 1,8228 0,0323

Currenti,t 0,0010 5,70 1,8514 0,0017

CFO/CLi,t -0,0025 -5,25 1,8516 0,0015

Quicki,t -0,0034 -13,88 1,8435 0,0102

Interesti,t -0,0034 -14,12 1,8432 0,0105

D/Ei,t 0,0079 59,51 1,6993 0,1590

Rating* - - 1,3901 0,4372

Note:

Kilde: 

*Estimater for rating dummies er ikke tilgængelige, da 

der er tale om en multivariate regression, hvor alle 4 

dummy variabler indgår samtidigt. Af samme årsag er Output fra regressioner foretaget i SAS Enterprise 

Guide 4.3. Ved egen tilblivelse.
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Bilag D 

 

Resultater for multivariate regressioner

M1 M2

Estimeringsmetode A 

(restløbetid)

Estimeringsmetode B 

(varighed)

-0,00020 -0,00617

(-0,2) (-5,73)

-0,02058 -0,02154

(-42,01) (-41,42)

-0,07806 -0,12346

(-7,83) (-11,67)

0,05101 0,18873

(4,31) (15,03)

0,00029 0,00011

(1,4) (0,5)

0,03494 0,04032

(50,12) (54,5)

-0,01190 -0,01125

(-26,74) (-23,82)

-0,00147 -0,00163

(-11,11) (-11,57)

0,00047 0,00004

(3,82) (0,31)

0,00180 0,00144

(20,69) (15,63)

0,06669 0,10865

(2,6) (3,99)

0,87170 1,01708

(33,97) (37,34)

2,59667 2,87532

(73,99) (77,18)

3,29225 3,69985

(66,46) (70,36)

0,74731 0,96965

(13,51) (16,52)

Middelværdi 2,24308 2,73389

Adj. R
2 0,7191 0,7228

Root MSE 0,91905 0,97557

# obs. 18735 18735

Note:

Kilde: 

Interesti,t

D/Ei,t

Output fra regressioner foretaget i SAS Enterprise Guide 4.3. 

Ved egen tilblivelse.

Regressionerne M1 og M2 er baseret på rentespænd (afhængig 

variabel) bestemt ved hhv. estimeringsmetode A og B.

BBi,t

Bi,t

Skæring

For hver parameter er modellernes estimater, i procent, angivet i i 

øverste linje. T-værdier er angivet i parenteser. 

Ai,t

BBBi,t

VIXi,t

rS&P500i,t

r10Y i,t

Slopei,t

ri, t

σimp i,t

EBITDAi,t

Quicki,t
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Bilag E 

 

 

  

Resultater for multivariate regressioner

M2 M2.01 M2.02 M2.03 M2.04 M2.05 M2.06 M2.07 M2.08 M2.09 M2.10 M2.11

-0,00617 - 0,01036 -0,00387 -0,00445 -0,00612 0,02840 -0,00624 -0,00437 -0,00615 -0,00679 -0,03873

(-5,73) - (9,92) (-3,64) (-4,13) (-5,71) (30,35) (-5,71) (-4,09) (-5,72) (-6,27) (-29,89)

-0,02154 -0,02044 - -0,02179 -0,01945 -0,02140 -0,02639 -0,02141 -0,02207 -0,02154 -0,02109 -0,01993

(-41,42) (-42,27) - (-41,79) (-38,58) (-48,44) (-47,85) (-40,57) (-42,46) (-41,44) (-40,35) (-30,36)

-0,12346 -0,11233 -0,14164 - -0,13781 -0,12319 -0,03390 -0,10802 -0,11243 -0,12343 -0,11711 -0,25261

(-11,67) (-10,79) (-12,82) - (-13) (-11,66) (-3,01) (-10,08) (-10,63) (-11,67) (-11,01) (-19,07)

0,18873 0,18109 0,04989 0,20195 - 0,18892 0,22010 0,18126 0,17962 0,18864 0,17979 0,16432

(15,03) (14,49) (3,95) (16,09) - (15,06) (16,31) (14,23) (14,29) (15,03) (14,24) (10,37)

0,00011 0,00000 -0,00464 -0,00002 0,00021 - -0,00051 -0,00003 0,00015 0,00011 -0,00035 0,00429

(0,5) (-0,01) (-24,05) (-0,09) (0,95) - (-2,17) (-0,13) (0,69) (0,51) (-1,6) (16,12)

0,04032 0,03782 0,04557 0,03898 0,04083 0,04030 - 0,04044 0,03829 0,04031 0,04151 0,07479

(54,5) (63,22) (59,83) (53,14) (54,92) (54,55) - (53,85) (53,09) (54,64) (56,04) (90,88)

-0,01125 -0,01126 -0,01105 -0,01091 -0,01107 -0,01124 -0,01142 - -0,01126 -0,01125 -0,01149 -0,01516

(-23,82) (-23,81) (-22,39) (-23,06) (-23,31) (-23,81) (-22,46) - (-23,75) (-23,82) (-24,18) (-25,53)

-0,00163 -0,00151 -0,00214 -0,00148 -0,00149 -0,00163 0,00019 -0,00163 - -0,00162 -0,00207 -0,00298

(-11,57) (-10,85) (-14,64) (-10,52) (-10,58) (-11,58) (1,32) (-11,44) - (-11,67) (-14,89) (-16,89)

0,00004 0,00000 0,00015 0,00003 -0,00001 0,00004 -0,00051 -0,00004 -0,00021 - -0,00005 -0,00037

(0,31) (0,03) (1,13) (0,22) (-0,07) (0,32) (-3,66) (-0,27) (-1,59) - (-0,39) (-2,26)

0,00144 0,00146 0,00123 0,00140 0,00138 0,00143 0,00196 0,00151 0,00165 0,00144 - 0,00446

(15,63) (15,84) (12,78) (15,14) (14,87) (15,71) (19,84) (16,17) (18,24) (15,64) - (42,52)

0,10865 0,12068 0,10917 0,13130 0,11734 0,10900 0,29909 0,09600 0,11922 0,10911 0,09110 -

(3,99) (4,44) (3,84) (4,82) (4,28) (4) (10,29) (3,47) (4,36) (4,01) (3,33) -

1,01708 1,04536 0,99699 1,04510 1,02219 1,01790 1,45625 1,01130 1,02436 1,01704 1,01703 -

(37,34) (38,99) (35,04) (38,38) (37,3) (37,44) (51,99) (36,58) (37,48) (37,34) (37,1) -

2,87532 2,92336 2,83498 2,92786 2,87220 2,87701 3,57778 2,90505 2,91727 2,87538 2,93920 -

(77,18) (80,47) (72,86) (78,89) (76,64) (77,54) (95,1) (76,87) (78,4) (77,19) (78,86) -

3,69985 3,77342 3,68684 3,76686 3,70281 3,70586 4,80579 3,78652 3,73810 3,70026 3,99500 -

(70,36) (73,94) (67,11) (71,81) (70) (72,37) (92,04) (71,12) (70,98) (70,4) (80,88) -

0,96965 0,83674 0,73887 0,49447 1,32909 0,96806 0,58978 0,68985 0,81264 0,96980 1,06852 1,95802

(16,52) (15,5) (12,1) (11,65) (24,64) (16,52) (9,4) (11,82) (14,18) (16,52) (18,19) (29,09)

Middelværdi 2,73389 2,73389 2,73389 2,73389 2,73389 2,73389 2,73389 2,73389 2,73389 2,73389 2,73389 2,73389

Adj. R2 0,7228 0,7223 0,6974 0,7208 0,7195 0,7228 0,6788 0,7144 0,7208 0,7228 0,7192 0,5577

Root MSE 0,97557 0,9764 1,01927 0,97909 0,98142 0,97556 1,05009 0,99022 0,97903 0,97555 0,9819 1,23232

# obs. 18.735 18.735 18.735 18.735 18.735 18.735 18.735 18.735 18.735 18.735 18.735 18.735

Note:

Kilde: Output fra regressioner foretaget i SAS Enterprise Guide 4.3. Ved egen tilblivelse.

For hver parameter er modellernes estimater angivet i i øverste linje. T-værdier er angivet i parenteser. Signifikansniveauet er α = 0.05 

EBITDAi,t

Quicki,t

Interesti,t

D/Ei,t

Ai,t

BBBi,t

Regressionerne M2.01 - M2.11 er variationer af M2, hvor modellens uafhængige variabler sk iftevis udelades for at undersøge de enkelte 

parametres bidrag til modellens samlede fork laringsgrad.

BBi,t

Bi,t

Skæring

VIXi,t

rS&P500i,t

r10Y i,t

Slopei,t

ri, t

σimp i,t
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Bilag F 

 

Værdierne i korrelationsmatricen er bestemt ved følgende formel: 

     
      

     
 

       
 

 
                

 

   

 

 

  

Pearson korrelationsmatrix

VIXi,t rS&P500, i,t r10Y, i,t Slope i,t ri, t σimp i,t EBITDA i,t Quick i,t Interest i,t D/E i,t

VIXi,t 1,00

rS&P500, i,t -0,66 1,00

r10Y, i,t -0,18 0,13 1,00

Slope i,t -0,07 0,30 -0,07 1,00

ri, t -0,40 0,66 0,10 0,23 1,00

σimp i,t 0,68 -0,54 -0,05 -0,06 -0,31 1,00

EBITDAi,t 0,01 0,00 -0,07 0,04 0,00 -0,05 1,00

Quicki,t -0,05 0,09 -0,07 0,12 0,05 0,06 0,03 1,00

Interesti,t 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,01 -0,07 0,04 0,16 1,00

D/Ei,t 0,03 -0,05 0,06 -0,08 -0,05 0,22 -0,11 -0,23 -0,12 1,00

Note: Korrelation mellem de uafhængige variabler på tværs af virksomheder og over tid

Kilde: Egne beregninger
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Bilag G 
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Bilag H 

 

  

Deskriptiv statistik for forklarende variabler

VIXi,t rS&P500, i,t r10Y, i,t Slope i,t ri, t σimp i,t EBITDA i,t Quick i,t Interest i,t D/E i,t

Middelværdi 26,44 4,30 3,16 2,14 12,90 34,91 21,71 89,89 15,29 60,25

Median 23,40 9,68 3,28 2,30 10,60 31,40 18,43 76,94 6,14 34,18

Minimum 10,02 -45,79 1,84 -0,15 -88,25 3,30 -30,41 6,77 -79,10 0,72

Maksimum 79,13 70,28 5,19 2,91 664,71 180,96 75,44 446,04 655,00 1515,47

Std. Afvigelse 11,25 23,72 0,70 0,61 45,23 16,34 15,31 54,88 56,37 93,60

Skævhed 1,81 -0,33 -0,03 -1,43 3,05 1,67 1,01 1,71 9,33 7,20

Kurtosis 3,93 -0,35 -0,34 2,50 23,87 4,92 1,49 4,49 95,15 74,83

Kilde: Egne beregninger
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Bilag I - Statiske størrelser anvendt i specialet178 

Den justerede forklaringsgrad (Adjusted R
2
): 

    

   
     

   
   

 

SSR = Uforklaret ‟sum of squares‟ 

SST = Total „sum of squares‟ 

n = antal observationer i stikprøven 

k = antal parametre i modellen 

Den justerede forklaringsgrad måler hvor meget modellens forklarende forklarer af den afhængige variabel 

når der tages højde for antallet af frihedsgrader. Jo højere R
2
 , jo mere forklarer modellens parametre. 

F-statistikken 

H0: x1, x2, ..., xk forklarer ikke y 

  
 
  

 
 

 
    

     
 
 

F-statistikken anvendes til at afgøre modellens overordnede signifikans. Den kritiske F-værdi for en to-sidet 

95 % signifikansniveau er: 1,96. 

T- statistikken 

        

  
  

      

 
 

j= en tilfældig af de k parametre 

T- statistikken anvendes til at afgøre signifikansen for hver af modellens uafhængige variabler. Den kritiske 

T-værdi for en to-sidet 95 % signifikansniveau er: 1,96. 

P-værdi 

P-værdien anvendes til at teste det to-sidede alternativ i både F- og T- statistikken: 

                            

                                                
178

 Alle formler er opstillet på baggrund af Carlson og Thorne (2009) 
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P-værdi bør tolkes som sandsynligheden for at observere en t-statistik, der er mindst ligeså ekstrem som 

den estimerede. Med et 95 % signifikansniveau betyder det, at en P-værdi ≥ 5 % medfører at H0-hypotesen 

accepteres. P-værdien er en sandsynlighed, så 0 ≥ P ≥ 1.  
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Bilag J - Bloomberg definitioner 

 

Bond yields etc. 

 

YLD_YTM_ASK: 

"Also available as Historical field 

The yield of a bond calculated to maturity (Ask)" 

 

YLD_YTM_BID: 

"Also available as Historical field 

The yield of a bond calculated to maturity (Bid)" 

 

PX_Last: 

"Also available as Historical field 

Last price for the security. 

 

Fixed Income: 

Returns the last price received from the current pricing source. Value returned will be a discount if Pricing 

Source Quote Type (DS962, PCS_QUOTE_TYP) is 2 (Discount Quoted). 

 

 

Volatilitet  
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Volatility_30D 

"Also available as Historical field 

A measure of the risk of price moves for a security calculated from the standard deviation of day to day 

logarithmic historical price changes. The 30-day price volatility equals the annualized standard deviation of 

the relative price change for the 30 most recent trading days closing price, expressed as a percentage." 

 

Volatility_60D 

"Also available as Historical field 

A measure of the risk of price moves for a security calculated from the standard deviation of day to day 

logarithmic historical price changes. The 60-day price volatility equals the annualized standard deviation of 

the relative price change for the 60 most recent trading days closing price, expressed as a percentage. 

 

Currencies: 

Non-CDS (Credit Default Swap) currency securities are not supported for historical data." 

 

Volatility_90D 

"Also available as Historical field 

Measure of the risk of price moves for a security calculated from the standard deviation of day to day loga-

rithmic historical price changes. The 90-day price volatility equals the annualized standard deviation of the 

relative price change for the 90 most recent trading days closing price, expressed as a percentage. 

 

Currencies: 

Non-CDS (Credit Default Swap) currency securities are not supported for historical data." 
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Hist_Call_Imp_Vol (ATM-Options) 

"Also available as Historical field 

Implied volatility for underlying securities calculated from a weighted average of the volatilities of the two 

closest options. For all securities, the contract used is the closest pricing contract month that is expiring at 

least 20 business days out from today. 

 

Warrants: 

 

This is the most recent historical value available for Implied Volatility Using Best Price (OP005, 

OPT_IMPLIED_VOLATILITY_BEST). 

 

US-Equity/Index: 

 

Calculated from a weighted average of the volatilities of the closest out-of-the-money call option and the 

closest out-of-the-money put option. Note that this value is the same as RK075. 

 

Non US-Equity/Index: 

 

Calculated from a weighted average of the volatilities of the two call options closest to the at-the-money 

strike." 

 

 

 

Regnskabsmæssige nøgletal 
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Ebitda_Margin 

"Also available as Historical field 

Calculated as trailing twelve month EBITDA divided by trailing twelve month sales, times 100. 

 

 Fields: ( T12(RR009) / T12(IS010) ) * 100  

 

 Available for industrial, utility and real estate formats. 

 

For Muni Revenues calculated as: 

 

annual EBITDA / annual revenues 

 

Where: 

EBITDA is RR009, EBITDA 

Revenues is IS010, SALES_REV_TURN" 

 

Interest_coverage_ratio 

"Also available as Historical field 

* Earnings before Interest and Taxes (EBIT) divided by total interest expense. EBIT is defined as operating 

income. 

 Total interest expense includes capitalized interest expense. 
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Available for Industrials and Utilities formats." 

 

 

CF_Cash_From_Oper 

"Also available as Historical field 

Total amount of cash a company generates from its operation. The effect of Changes in Non-cash Working 

Capital on Cash from Operations can be either positive or negative. Decrease in current assets or increase 

in current liabilities, increases Cash from Operations; while an increase in current assets or decrease in 

current liabilities, decreases Cash from Operations. 

 

Generally calculated as: 

Net Income + Depreciation & Amortization + Other Noncash Adjustments + Changes in Non-cash Working 

Capital 

 

Where: 

Net Income is CF010, CF_NET_INC 

Depreciation & Amortization is CF011, CF_DEPR_AMORT 

Other Non-cash Adjustments is CF012, CF_OTHER_NON_CASH_ADJUST 

Changes in Non-cash Working Capital is CF013, CF_CHNG_NON_CASH_WORK_CAP 

 

INDUSTRIALS 

 

Cash from Operations: 
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Total cash from operating activities. 

Sum of Net Income, Depreciation and Amortization, Other Non-Cash Adjustments, and Changes in Non-

cash Working Capital. 

 

BANKS 

 

Cash from Operations: 

Sum of Net Income, Depreciation & Amortization and Provision for Loan Losses, Other non-cash adjust-

ments, and Changes in non-cash working capital 

 

Japan: 

Due to reconstruction of the Japanese Cash Flow Statement, there are differences between Cash Flows 

from Operating, Investing, and Financing Activities, and the reported data. 

 

FINANCIALS 

 

Cash from Operations: 

Sum of Net Income, Provision for doubtful debts, Depreciation and Amortization, Other non-cash Adjust-

ments, and Changes in non-cash working capital. 

 

INSURANCES 

 

Cash from Operations: 
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Sum of Net Income, Depreciation & Amortization, Other non-cash adjustments, and Changes in non-cash 

working capital. 

 

UTILITIES 

 

Cash from Operations: 

Sum of Net Income, Depreciation & Amortization, Other Non-Cash Adjustments, and Changes in Non-Cash 

Working Capital. 

 

REITS 

 

Cash from Operations: 

The sum of net income (loss), depreciation & amortization, provision for doubtful accounts, other non-cash 

items and changes in operating assets and liabilities." 

 

Is_net_interest_expense 

"Also available as Historical field 

Interest expense minus interest income. May be as disclosed by the company if no detail is provided." 

 

Tot_Int_Exp 

"Also available as Historical field 

INDUSTRIALS 
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 Total interest expenses is calculated using the following formula: 

  

 Interest Expense + Capitalized Interest Expenses" 

 

BS_cur_Asset_Report 

"Also available as Historical field 

INDUSTRIALS 

 

Current Assets Reported: 

The total of all Current Assets as reported. This is the summation of Cash & Cash Equivalents, Marketable 

Securities & Other Short-term Investments, Accounts & Notes Receivable, Inventories, and Other Current 

Assets. 

Includes accrued income. 

 

UTILITIES 

 

Current Assets Reported: 

Includes cash, marketable securities, restricted bond proceeds, net receivables and unbilled revenue, fossil 

fuel inventory, materials + supplies and gas in storage, prepayments and other current assets. 

 

MUNICIPAL G.O. 
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The total of all current assets as reported excluding restricted assets. Includes cash & cash equivalents, 

short term investments, accounts receivable, notes receivable, government receivables, inventories, and 

other current assets." 

 

BS_Cur_Liab 

"Also available as Historical field 

INDUSTRIALS 

 

Current Liabilities: 

The summation of Accounts Payable, Short-term Borrowings, and Other Short-term Liabilities. 

 

UTILITIES 

 

Current Liabilities: 

The sum of Short-term borrowings, Accounts Payable, Accruals, and Other Current Liabilities. 

 

MUNICIPAL G.O. 

 

The summation of accounts payable, current portion of debt, accruals and other current liabilities." 

 

Cur_Ratio 

"Also available as Historical field 

INDUSTRIALS 
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 Current ratio is calculated using the following formula: 

  

 Current Assets 

 ------------------- 

 Current Liabilities 

  

  

 UTILITIES 

  

 Current ratio is calculated using the following formula: 

  

 Current Assets 

 ---------------- 

 Current Liabilities" 

 

Tot_Debt_To_Tot_Eqy 

"Also available as Historical field 

* Total Debt to Total Equity is calculated as the sum of ST and LT Borrowings divided by Total Share-

holder's Equity, multiplied by 100.  

 

Total Shareholders' equity is calculated using the following formula: 
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Preferred Equity 

+ Minority Interest 

+ Total Common Equity 

 

Total common equity must exist and is not equal to zero." 

 

Debt_To_Mkt_Cap 

"Also available as Historical field 

* Calculated as (Short Term Debt + Long Term Debt)/Market Capitalization. 

 

Calcrout fields: RR251 / RR250 

 

Available for Industrial, Banking, Financial, Insurance, Utility and REIT formats." 

 

 

Quick_Ratio 

"Also available as Historical field 

INDUSTRIALS 

  

 Quick ratio is calculated using the following formula: 

  

 Liquid Assets 
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 ------------------- 

 Current Liabilities 

  

 Liquid Assets = Cash and Near Cash Items 

 + Marketable Securities and ST Investments 

 + Accounts Receivable and Notes Receivable 

  

  

 UTILITIES 

  

 Quick ratio is calculated using the following formula: 

  

 Liquid Assets 

 ------------------- 

 Current Liabilities 

  

 Liquid Assets = Cash and Near Cash Items 

 + Marketable Securities and ST Investments 

 + Accounts Receivable and Notes Receivable 

 + Restricted Bond Proceeds" 
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Bilag L - Datasæt 
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Bilag K - Interviews 




