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Executive summary 

Real option analysis is a refinement of the discounted cash flow model, which gives important insight 

into the value creation and timing of future business decisions. The discounted cash flow method is 

one of the most widely recognized and applied models to value projects and companies, but unfortu-

nately it has a number of weaknesses especially with regard to uncertainty and the possibility of later 

alterations by management. Real option analysis improves the static valuation from the discounted 

cash flow model by combining it with the financial option pricing models, in a way that takes into 

account the probabilistic nature of the projects cash flow and management’s flexibility to act upon 

changes in the business environment.  

Real options can be valued using multiple financial option pricing models, but since the binomial 

model is the most flexible of the bunch, it is has become the most applied. Real options appear in 

uncertain projects, where the uncertainty can somehow be solved over time, and management has the 

ability to react on any new information concerning the project. The most common simple real options 

include the option to abandon, expand, contract, wait and of course choose between two or more of 

the aforementioned. The simple options is however not always advanced enough to replicate the com-

plexity of most projects, and thus real option analysis uses compounded options instead.  

Strategic planning and investment is an explicit recognition, development and management of its 

portfolio of real options. A big part managing the portfolio correctly is to restrain from exercising the 

real options prematurely, even though it might be tempting from time to time. There is six different 

regions real options can be in, and depending on the region it can be determined how best to address 

them. Real options in region 1 and 6 are the easiest to manage because they have little or no time left 

to expiration, and therefore they should be exercised “now” and “never” respectively. It is a lot harder 

to determine what to do in region 2 to 5, since the real options still have time and uncertainty left 

before management must make a final investment decision. Thus in region 2 and 3 management are 

to invest “maybe now” and “probably later”, and in region 4 and 5 they will only “maybe later” and 

“probably never” exercise the real options. One of the big advantages of evaluating real options in 

relation to the six regions is that it makes it easier to illustrate the effect real options has on each other, 

and how they react on changes in the business environment. Management should have a holistic ap-

proach to handling synergies between projects, in order to create a strategy, which creates an optimal 

balance between strategic and operational activities, so the company benefits now and generates 

enough growth options to profit in the future as well. 
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1. Indledning 

Verden har ændret sig meget over de sidste tyve år. Informationsteknologi, globalisering samt udvik-

lingen inden for elektronik og lægevidenskaben har resulteret i, at de fleste vækstorienterede projekter 

ikke længere er så forudsigelige, som de var engang. Mange selskaber opererer på et globalt marked, 

hvor aftagerne af deres produkter eller serviceydelser lige så godt kan komme fra Kina eller Brasilien, 

som de kan komme fra Danmark. Det er utroligt svært at estimere den fremtidige efterspørgsel, lige-

som det i mange brancher også er svært definere præcist, hvem man konkurrerer imod. Den usikker-

hed og risiko der forbindes med nye projekter har ændret sig, og udfaldsrummet af deres afkast er 

blevet væsentligt forstørret. Problemet er at de traditionelle værdiansættelsesmetoder, ikke formår at 

gengive fordelene ved et bredere udfaldsrum, og i stedet reagerer de ved at diskontere projektets 

betalingsstrømme endnu hårdere. Det leder let til situationer, hvor ledelsen varigt afviser potentielt 

gode projekter, fordi den traditionelle værdiansættelse indikerer, at de ikke er rentable. For at forhin-

dre fejl i afgørende investeringsbeslutninger er det derfor nødvendigt at afsøge alternative og nytæn-

kende metoder, der inkorporerer projektets usikkerhed i andet end blot kalkulationsrenten. 

Kritikere har påpeget, at der kan opstå en kløft imellem selskabets strategiske planlægning og de 

traditionelle værdiansættelsesmetoder1. Det er i praksis ikke unormalt, at ledelser begrunder investe-

ringen i projekter med lav eller negativ nettonutidsværdi (NPV) ved at ligge vægt på deres strategiske 

værdi for selskabet. Omvendt risikerer projekter med høj NPV at blive passeret, hvis de ikke falder 

ind i selskabets strategiske profil. Selvom disse investeringsbeslutninger er inkonsistente med tradi-

tionel finansieringsteori, kan de stadig være værdimaksimerende på langt sigt. I den traditionelle fi-

nansieringsteori er værdien af et selskab lig summen af alle dets individuelle dele, og den værdimak-

simerende investeringsstrategi er derfor at investere i de projekter med højeste akkumulerede NPV 

inden for de gældende kapitalrestriktioner. En implicit antagelse ved denne tilgang er, at projekternes 

værdi er uafhængige af hinanden, og der ikke opnås synergier imellem projekterne. I praksis er pro-

jekter imidlertid sjældent uafhængige størrelser, og synergieffekter imellem overlappende projekter 

kan godt være udslagsgivende for, at suboptimale konstellationer ud fra en NPV-betragtning danner 

en værdimaksimerende symbiose i praksis. Den traditionelle finansieringsteori mangler en holistisk 

dimension, der bringer den tættere på den strategiske analyse, og derved sikrer, at strategiske inve-

steringsbeslutninger ikke kun baseres på kvalitative men også kvantitative indikatorer. Realoptions-

analyse (ROA) gør det muligt at kvantificere de strategiske nuancer, der ellers risikerer at gå tabt i de 

                                                           
1 Stewart C. Myers (1984), afsnit: The gap between finance theory and strategic planning 
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traditionelle modeller. I stedet for at se et selskab som uafhængige divisioner ser ROA det som en 

portefølje af projekter, hvor kombinationen af projekter er altafgørende for den samlede værdi. Yder-

mere er værdien af realoptioner sandsynlighedsbaseret, så potentialet i meget usikre projekter bliver 

retmæssigt fremhævet. 

 

1.1 Problemfelt, Problemstilling og Problemformulering 

Afhandlingens problemfelt er anvendelsen af ROA til at forbedre selskabers strategiske investerings-

beslutninger. ROA er en videreudvikling af den traditionelle Discounted Cash Flow-model (DCF), 

hvor den finansielle optionsteori kombineres med den statiske værdiansættelse og sættes i et strate-

gisk perspektiv. Afhandlingen inkluderer derfor elementer fra både den traditionelle finansieringste-

ori og den finansielle optionsteori. Oprindeligt var ROA primært tiltænkt og anvendt i medicinal-, 

olie og mineindustrien, da der forekommer mange naturlige realoptioner i disse brancher. Opfattelsen 

af ROAs anvendelsesområder har ændret sig sidenhen, og i dag bliver den anvendt i mange forskellige 

brancher. Det eneste krav for at ROA kan anvendes er, at der er tale om usikre projekter, hvor ledelsen 

har fleksibiliteten til at påvirke dets senere skæbne. 

 

DCF-modellen er god til at værdiansætte projekter med relativt sikre betalingsstrømme, men den har 

seriøse udfordringer, hvis det ikke er tilfældet. Problemerne er specielt tydelige i projekter med opti-

onsliggende kvaliteter eller substantielle vækstmuligheder, hvor ledelsen har fleksibiliteten til at æn-

dre hændelsesforløbet senere i projektet. ROA er et alternativ til DCF-modellen, men kan de finan-

sielle optionsmodeller overhovedet anvendes uden for kapitalmarkedernes sterile verden? Er det nød-

vendigt at modificere de finansielle optionsmodeller, så de passer bedre til den virkelige verdens 

brogede udbud af projekter? Selv hvis det er forsvarligt at anvende de finansielle optionsmodeller, så 

kan det stadig være svært at bestemme, hvilke projekter der indeholder realoptioner. Det er selvsagt 

ikke alle projekter, der indbefatter en realoption, men hvis et projekt først har en realoption, er det 

ikke ualmindeligt, at det også har flere. Generelt er de finansielle optioner uafhængige af hinanden. 

Det er selvfølgelig muligt at konstruere optionsstrategier, hvor investoren ved at kombinere forskel-

lige optioner kan udforme et hav af forskellige afkaststrukturer, men værdien af den enkelte option 

bliver ikke påvirket af de andre optioner. Realoptioner er anderledes. De kan både være afhængige 

og uafhængige af hinanden alt efter omstændighederne, og den type option der er tale om. Det rejser 

naturligt spørgsmålet om, hvilke typer realoptioner der findes, og hvordan de harmonerer med hinan-

den? Findes der forbundne optioner, der påvirker hinanden ned igennem rækkerne? I sidste ende er 
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formålet med ROA at forbedre ledelsens investeringsbeslutninger, i håbet om at det hjælper med at 

definere en værdimaksimerende strategi for hele selskabet. En vigtig dimension at få afklaret er, hvor-

dan ROA hjælper med at pleje og udvikle selskabets portefølje af projekter? 

 

Ovenstående problemstilling har udmøntet sig i nedenstående problemformulering: 

 Hvad er realoptionsanalyse, og hvilken betydning har den for selskabets strategi og investe-

ringsbeslutninger? 

For at besvare ovenstående hovedspørgsmål er der yderligere formuleret følgende erkendelsesspørgs-

mål, der hver især er tiltænkt at belyse essentielle områder af problematikken. Erkendelsesspørgsmå-

lene er nummereret med reference til de afsnit hvori de besvares. 

2. Hvilke udfordringer har DCF-modellen med at værdiansætte usikre projekter? 

3. Hvorledes kan binomialmodellen anvendes til at værdiansætte realoptioner? 

4. Hvordan forbedrer realoptionsanalysen den statiske værdiansættelse, og hvordan værdiansæt-

tes simple realoptioner? 

5. Hvad er de forbundne realoptioner, og hvordan forbedrer de realoptionsanalysen? 

6. Hvordan administrerer ledelsen bedst selskabets portefølje af realoptioner? 

Alle erkendelsesspørgsmålene er ikke prioriteret ens, og de indgår således ikke ligeligt i afhandlin-

gens omfang. Visse afsnit er vigtigere end andre for at besvare den overordnede problemformulering, 

og disse er følgelig vægtet højere, men selvom der er forskel i detaljeringgraden, er de alle vigtige for 

den samlede løsning. 

 

1.2 Afgrænsning 

ROA er så stort og omfangsrigt et emne, at det er umuligt at beskrive alle dets facetter retmæssigt i 

en afhandling med så begrænset omfang. Det har derfor været nødvendigt at afgrænse emnet på be-

kostning at interessante og betydningsfulde områder. For at kunne gå i dybden med realoptioner og 

deres betydning for selskabers investeringsbeslutninger, fokuseres der primært på de interne faktorer 

i selskabet, der har betydning for realoptionerne. Det betyder at eksterne faktorer, der kan påvirke 

projekternes udfald kun er nævnt i begrænset omfang. Den væsentligste konsekvens ved denne af-

grænsning er, at spilteori ikke bliver berørt i afhandlingen. Spilteori er godt redskab til at analysere 

situationer, hvor to eller flere aktører konkurrerer på det samme marked med hver deres incitamenter 

for at opføre sig på en bestemt måde. Emnet giver et detaljeret indblik i, hvad der er konkurrenternes 

optimale strategi, og hvordan selskabet kan anvende denne viden til at formulere deres egen strategi. 
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Det er derfor et tab, at spilteori ikke er en del af afhandlingen, men emnet er i sig selv så stort, at det 

umuligt kunne indgå uden at gå ud over kvaliteten i de øvrige afsnit. 

Både Monte Carlo simulation og Black-Scholes-Mertons optionsmodel indgår ikke som en del af 

selve afhandlingen. Black-Scholes-Mertons model er muligvis den mest anvendte model til at værdi-

ansætte finansielle optioner, så det er bestemt et tab, at der ikke er blevet plads til den, men for en 

dybdegående gennemgang af den og dens anvendelsesmuligheder i ROA henvises der til bilag 9.1. 

Monte Carlo simulation er et godt værktøj til at analysere stiafhængige optioner, men da der ikke er 

nogle af realoptionerne beskrevet i nærværende afhandling, der er stiafhængige, så er metoden ude-

ladt. Det er dermed ikke sagt, at Monte Carlo simulering er irrelevant til værdiansættelse af realopti-

oner. Udeladelsen bunder udelukkende i, at metoden er kompleks at benytte og beskrive, og mervær-

dien ved at medtage den ikke kompenserer for den plads, den kræver. Udgangspunktet i afhandlingen 

er, at den naturlige logaritme af projekters afkast følger en normalfordeling, og der tages ikke hensyn 

til andre mere eksotiske fordelinger. I projekter hvor afkastet følger en alternativ fordeling, er Monte 

Carlo simulation meget anvendelig, da den tilbyder mere alsidighed i modellering af afkastet. Udover 

at begrænse sig til normalfordelingen tages der heller ikke hensyn til hverken kurtosis eller skævhed 

i afhandlingen, og alle binomialmodeller er genforbindende. 

Multipler, EVA og andre prominente værdiansættelsesmodeller er udeladt, og de statiske værdian-

sættelsesmetoder er således kun repræsenteret ved DCF-modellen. Det formodes at læseren er be-

kendt med DCF-modellens grundprincipper, men hvis det ikke er tilfældet, kan de genopfriskes i 

bilag 9.2. 

Beslutningstræer er ikke medtaget som en del af afhandlingen, da de er dårlige til at værdisætte real-

optioner uden hjælp fra en af optionsmodellerne. Beslutningstræer alene er ikke den optimale metode 

til at løse realoptions problemstillinger, da de er afhængige af subjektive sandsynligheder og forskel-

lige kalkulationsrenter i hver node. Er der fejl i de formodede sandsynligheder og kalkulationsrenter, 

vil fejlen forstøres som funktion af tid. Binomialmodellen er derfor bedre til at løse realoptionspro-

blemer end beslutningstræer2, men de kan dog med fordel integreres i komplekse tilfælde3. Usikker-

hed forbundet med R&D eller anden ny teknologi er privat usikkerhed, hvorimod usikkerhed forbun-

det med råvarepriser eller den fremtidige efterspørgsel er markedsrisiko. Beslutningstræer kan hjælpe 

med at forholde sig til både privat- og markedsrisiko4. 

 

                                                           
2 Johnathan Mun (2002), side 242-243 
3 Johnathan Mun (2002), side 256 
4 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 174-187 
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1.3 Metode 

Metodevalget i denne afhandling bygger på det neopositivistiske paradigme, men med elementer der 

trækker i retning af det positivistiske paradigme. Skellet imellem brugen af de to paradigmer kan 

bedst forklares ud fra forskellen i de valgte teorier. De traditionelle finansielle modeller, og beskri-

velsen af dem i denne afhandling, er inspireret af den positivistiske tilgang, hvis ontologiske og epi-

stemologiske verdensopfattelse traditionelt har været realistisk og objektiv. Der findes en objektiv 

virkelighed, hvis sandhed og eksakte viden kan erkendes, hvis blot undersøgeren konstruerer sin un-

dersøgelse korrekt5. Viden er individuafhængig, og ligesom i den mekaniske fysik er helheden lig 

summen af de enkelte dele. Kendes hele populationen er det muligt at deducere den sande viden fra 

datagrundlaget, og anomalier og usikkerhed skyldes derfor udelukkende mangler i empirien. I både 

DCF-modellen og de finansielle optionsteorier opereres der med hypotesen om, at det er muligt at 

finde den sande værdi for et projekt, selskab eller en finansiel option. Hvilket på sin vis også er rigtigt 

for alle børshandlede instrumenter, hvor det er muligt at determinere en objektiv markedsværdi.  

Det positivistiske paradigme er dog svært at forsvare, når diskussionen bevæger sig hen til realopti-

onsteorien, hvorfor det neopositivistiske paradigme er valgt som det overordnede paradigme i denne 

afhandling. Ontologien og epistemologien i det neopositivistiske paradigme er kritisk realisme og 

modificeret objektivisme6, og det adskiller sig derved fra det positivistiske paradigme, i måden den 

opfatter og erkender virkeligheden. I paradigmet eksisterer der en virkelighed, men den kan aldrig 

fuldstændig afdækkes, og objektiviteten bliver således et styrende ideal, der kun kan tilnærmes. Me-

todisk følger paradigmet den systembaserede tankegang7, der har sit afsæt i biologien, og fokuserer 

mere sammenhængen imellem elementer, end det er tilfældet i den analytiske tankegang kendt fra 

positivismen. Den holistiske tilgang harmonerer bedre med ROA, der netop ønsker at kvantificere 

værdien af usikkerhed og samspillet imellem projekter. Der tages hensyn til synergier imellem pro-

jekter, og værdien af helheden er oftest forskellig fra summen af dets dele. Afhandling undersøger 

ROA som et alternativ til at finde den sande værdi af et projekt, men anerkender at denne ikke findes, 

da der altid vil være usikkerhed forbundet med nyskabelser og forandringer. I stedet bliver formålet 

at forbedre ledelsens investeringsbeslutninger, ved at belyse værdier og muligheder de traditionelle 

                                                           
5 Claus Nygaard (2005), side 26 
6 Grethe Heldbjerg (1997), side 34-36 
7 Grethe Heldbjerg (1997), side 43-45 
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værdiansættelsesmetoder overser. Der er ikke en forventning om, at projektets sande værdi kan de-

termineres, men blot en forhåbning om at komme så tæt på at det påvirker beslutningsprocessen i en 

værdiskabende retning. 

Undersøgelsens kvalitet sikres ved at studere materiale fra en bred vifte af forskellige kilder som 

teoretisk grundlag for hvert af afhandlingens afsnit, og undersøgelsens robusthed funderes ved at 

indhente flere ekspertudsagn om hvert teoretisk delelement. De inkluderede teoriers troværdighed og 

gyldighed understøttes af den kritiske proces, som de underkastes af teoretikernes kollegaer, efter de 

teoretiske påstande er blevet udgivet i et af de førende finansielle tidsskrifter. Teorier der overlever 

denne proces og udvikler sig til grundpiller i deres respektive felt, må i bred forstand regnes for påli-

delige. 

 

1.4 Empiri 

I afhandlingen er der udelukkende anvendt sekundært litteratur i form af videnskabelige artikler og 

relevant faglitteratur begge fra de førende eksperter og professorer inden for området. Igennem af-

handlingen beskrives de gennemgåede realoptionstyper med opdigtede eksempler, hvor nogle dog er 

inspireret af virkelige produkter eller omstændigheder. Eksemplet med Suka Pharmaceuticals og de-

res præparat Suka13 er således inspireret af et lignende produkt fra Novo Nordisk. På samme måde 

udfolder eksemplet med Beason Mines sig i Peru, fordi landet er en af de største kobberproducenter 

i verden. Det er fravalgt at arbejde med virkelige eksempler, da de sjældent er sterile nok. 
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1.5 Afhandlingens opbygning og anvendte teorier 

 

Figur 1 

I Figur 1 ses afhandlingens struktur i forhold til dens afsnit og anvendte teorier. Afsnit 2 indledes med 

en gennemgang af DCF-modellen svagheder, med det formål at klarlægge hvorfor den statiske vær-

diansættelse er utilstrækkelig for korrekt beslutningstagning i mange usikre projekter. I afsnit 3 følger 

en diskussion af binomialmodellen, og med hvilke forbehold den kan anvendes til realoptioner. ROA 

introduceres i afsnit 4 med en kort gennemgang af teorien, hvorefter der følger tre delafsnit med hver 

deres eksempel og forklaring på forskellige simple realoptioner. Efter grundprincipperne i ROA er 

klarlagt, ledes opmærksomheden i afsnit 5 over på de mere avancerede forbundne optioner. Afhand-

lingen afsluttes i afsnit 6 med en diskussion af, hvordan selskabets ledelse kan optimere dets strategi 

med en holistisk integration af ROA, hvor der ligges vægt på synergierne imellem selskabets projek-

ter. Afsnit 6 adskiller sig fra de øvrige afsnit ved ikke kun at fokusere på et enkelt projekt men sam-

spillet imellem alle selskabets projekter, som det ses i den højre side af figuren. 

 

2. DCF-modellens svagheder 

DCF-modellen er utvivlsomt blandt de mest benyttede og anerkendte værdiansættelsesmetoder i mo-

derne finansieringsteori. Årsagen til dens store popularitet er, at den både er intuitiv at forstå og teo-

retisk velfunderet. Nutidsværdien af et projekt findes med DCF-modellen ved at tilbagediskontere 

alle fremtidige frie betalingsstrømme med en kalkulationsrente, der er korrigeret for tidsværdien af 

penge og projektets anslåede risiko. DCF-modellen klarer sig godt, når den skal værdiansætte passive 

Strategisk 
Investering

Projekt 
B

Projekt 
C

Projekt 
D

Projekt 
E

Projekt 
A

DCF-modellen
↓

Binomialmodellen
↓

Realoptionsanalyse
↙          ↘

Simple 
Realoptioner

Forbundne 
Realoptioner

Projekt A Selskabet
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investeringer i eksempelvis obligationer, eller hvis det er nødvendigt, at vurdere om gammelt pro-

duktionsudstyr skal vedligeholdes eller erstattes. Modellen er god i stabile milijøer, hvor aktivets 

fremtidige betalingsstrømme kan prognosticeres med høj præcision 8, men den har problemer, når der 

er usikkerhed ved de fremtidige betalingsstrømme. I DCF-modellen kompenseres der for høj usik-

kerhed ved at tilbagediskontere de fremtidige betalingsstrømme med en høj kalkulationsrente, men 

denne løsning leder ikke nødvendigvis til bedre estimater for projektets sande værdi. Modellens 

grundlæggende problem er, at den er statisk, og ikke tager hensyn til den probabilistiske side af de 

faktiske udfald. Problemet kan imødekommes med følsomhedsanalyser, hvor der afprøves flere sce-

nerier, men selv disse er deterministiske og fanger ikke alle sandsynlige udfald. Følsomhedsanalyser 

kan hjælpe med at give et billede af, hvilke omstændigheder der skal til, for projektet bliver en succes 

eller fiasko, men da de typisk tilskrives subjektive sandsynligheder, mindskes deres værdi som sty-

ringsmiddel betragteligt9. I resten af dette afsnit adresseres nogle af problemerne ved, at DCF-model-

len baserer værdien på en enkelt sti af mulige fremtidige betalingsstrømme og kompenserer for risiko 

ved at højne kalkulationsrenten. 

 

Det er vigtigt at forstå, at det forventede afkast fra en investering i mange tilfælde kun er det mest 

sandsynlig udfald og ikke en garanti. Markedet kræver et højere afkast, fordi de forventede betalings-

strømme er mere usikre, og selvom det gennemsnitlige forventede afkast fra investeringen er højt, vil 

udfaldsrummet, og dermed dets volatilitet, også være tilsvarende stort. En 2-årig statsobligation med 

et forventet afkast på 2% bliver betragtet som en risikofri investering, fordi dens afkast er garanteret 

af den danske stat. Udfaldet for denne type investering vises i Figur 210 11. 

                                                           
8 Han T.J. Smit, Lenos Trigeorgis (2004) , side xxiv 
9 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 47-48 
10 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 36-37 
11 Denne og alle senere figurer og tabeller er egen tilvirkning 
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Figur 2 

I Figur 2 fremgår det, at der er sammenfald imellem det forventede og det faktiske afkast, da der ikke 

er nogen usikkerhed ved afkastet. Købes der i stedet en aktie i offentligt handlet selskab, er afkastet 

langt fra ligeså sikkert, og fordelingen af de mulig udfald ser nærmere således ud: 

  

Figur 3 

I Figur 3 ses det, at det faktiske afkast højst sandsynligt bliver enten højere eller lavere end det for-

ventede afkast, og rent statistisk er punktsandsynligheden for at opnå præcis det samme faktiske og 

forventede afkast næsten lig nul. Om det forventede afkast ender tæt på det faktiske afkast afhænger 

yderligere meget af fordelingens volatilitet, kurtosis og om den har enten negativ eller positiv skæv-

hed. Volatiliteten er et udtryk for bredden på fordelingen, og fortæller således noget om, hvor langt 

der er fra det gennemsnitlige forventede afkast til de øvrige punkter i fordelingen. Volatiliteten bliver 

udtrykt i standardafvigelser, og i en normalfordeling som den der er afbilledet i Figur 3, ligger 68% 

af de faktiske udfald indenfor 1 standardafvigelse, 95% indenfor 2 standardafvigelser og 99,7% in-

denfor 3 standardafvigelser af det forventede gennemsnitlige afkast. For projekter med lav volatilitet 

kan det derfor med relativt stor sandsynlighed forventes, at det faktiske afkast ligger meget tæt på det 

forventede afkast, og usikkerheden ved denne type projekter er således meget lav. Omvendt hvis 
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volatiliteten er meget høj, er det forventede afkast sjældent ligeså sigende, da chancen for at det fati-

ske afkast ligger bare nogenlunde i nærheden af det forventede afkast er tilsvarende lav. Normalfor-

delinger kan ligeledes have enten positiv eller negativ skævhed samt høj eller lav kurtosis: 

    

Figur 4 

I fordelinger med negativ skævhed er medianværdien for udfaldene højere end gennemsnittet, og der 

ligger derfor en implicit downside risiko forbundet heri. I fordelinger med positiv skævhed er det lige 

omvendt. Her er gennemsnittet højere end medianen, og der ligger en anseelige upside i disse forde-

linger. I både de positivt og negativt skæve fordelinger er det forventede gennemsnitlige afkast en 

dårlig indikator for det faktiske udfald, da udfaldet enten bliver over- eller undervurderet. Kurtosis er 

et mål for fordelingens højde og form, og den indikerer, hvor stor en del af de potentielle afkast der 

ligger i halerne, og hvor meget der ligger inde omkring gennemsnittet. I fordelinger med fede haler 

ligger mere af sandsynlighedsmassen i halerne og mindre inde omkring gennemsnittet, end det er 

tilfældet i en normalfordeling, hvilket øger risikoen for at det faktiske afkast ikke ligger nærheden af 

det forventede afkast12. 

Kurtosis, skævhed og volatilitet er alle faktorer, der tilføjer usikkerhed til afkastet i en DCF-model. 

DCF-modellen er meget stærk til at værdiansætte projekter, hvor usikkerheden forbundet med de 

fremtidige betalingsstrømme er lav. Problemet opstår, når der ikke er sikkerhed om de fremtidige 

betalingsstrømme. Udvikling af ny medicin og andre forsknings- og udviklingstunge projekter er 

gode eksempler på projekter, hvis fremtidige betalingsstrømme er næsten umulige at forudsige. Med 

overvejende sandsynlighed udvikler disse projekter sig ikke efter planen, og i stedet for en kæmpe 

succes står selskabet kun tilbage med en regning, der skal betales. DCF-modellen har store problemer 

med at værdiansætte sådanne projekter, da deres værdi ikke afspejles i en gennemsnitsbetragtning. 

Mange udviklingsprojekter kan derfor let blive afvist på grund af negative NPV værdier, også selvom 

de har potentialet til at blive store succeser. 

                                                           
12 Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus (2011), side 165 
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Tilføjelse af en alt for høj risikopræmie til kalkulationsrenten er et andet stort problem ved DCF-

modellen13. For at kompensere for høj formodet usikkerhed i et projekt tilføjes der en tilsvarende høj 

risikopræmie til kapitalomkostningerne. Risikopræmiens størrelse påvirker imidlertid ikke det mulige 

udfaldsrum, og kalkulationsrenten risikerer derfor meget let at blive biased ved kun at tage hensyn til 

den negative og ikke den positive side af volatiliteten. 

  

Figur 5 

Når der tilføjes en stor risikopræmie til kalkulationsrenten, påvirkes NPV estimatet negativ, hvilket 

øger risikoen for at afvise et grundlæggende godt projekt på grund af høj usikkerhed om dets udfald. 

I Figur 5 ses resultatet af at tilføje en for høj kalkulationsrente til et godt projekt med høj volatilitet. 

I stedet for at godkende projektet, bliver det afvist på grund af en teknikalitet, da dets NPV går fra 

positiv til negativ. Fordelingen af projektets faktiske afkast er ikke afhængigt af, hvilken kalkulati-

onsrente der benyttes. Så selvom man kan retfærdiggøre tilføjelsen af en høj risikopræmie ud fra 

projektets markedsrisiko, er det ikke ensbetydende med, at det leder til den bedste og mest værdiska-

bende beslutning for selskabet. 

 

Det sidste store problem med DCF-modellen er, at den er statisk af natur og ikke ligger nogen værdi 

i ledelsens fleksibilitet til at træffe nye eller ændre gamle beslutninger. I praksis har det meget værdi, 

at ledelsen kan foretage de nødvendige ændringer, når omstændighederne ændrer sig14. Ledelsen kan 

eksempelvis vælge at udvide eller afvikle projekter, når de modtager information om deres udvikling, 

i stedet for at fortsætte med den oprindelige plan. Projekter i medicinalindustrien er endnu engang 

gode eksempler på situationer, hvor DCF-modellen kommer til kort, fordi den ikke formår at med-

                                                           
13 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 48 
14 Johnathan Mun (2002), side 58 
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regne værdien af ledelsens fleksibilitet. Før et medikament introduceres på markedet, skal det igen-

nem en række kliniske forsøg, hvis resultat hver især kræver en vigtig beslutning fra ledelsen. Er der 

ikke efter fase-1 forsøget store forhåbninger til lægemidlets virkning, kan ledelsen beslutte at afvikle 

projektet og derved spare selskabet for dyre fase-2 og -3 forsøg. Omvendt kan det også vise sig efter 

de første to faser, at projektet har så gode muligheder for at blive en succes, at det giver mening at 

allokere flere penge til det, så det kan komme hurtigere igennem de tidskrævende fase 3 forsøg. Mu-

ligheden for at enten afvikle eller udvide projektet kan dårligt inkorporeres i en DCF-model, og der-

ved mistes der vigtig information i værdiansættelsen. 

 

Delkonklusion 

Generelt er DCF-modellen stærk til at kvantificere værdien af stabile projekter, men den har en række 

svagheder, når den anvendes til at værdiansætte usikre projekter. Modellens hovedudfordring er, at 

den er statisk, i den forstand at den hverken tager hensyn til betalingsstrømmene eller afkastets pro-

babilistiske karakter, samt ledelsens mulighed for at påvirke projektets skæbne ved at træffe nye be-

slutninger senere i forløbet. Det er vigtigt at påpege, at et projekts forventede afkast og budgetterede 

betalingsstrømme er et gennemsnit af forskellige mulige udfald. Det er således sjældent, at det for-

ventede og det faktiske afkast i et risikofyldt projekt er det samme. Udfordringen med at håndtere 

usikkerhed kan nogle gange føre til, at der påligges en for stor risikopræmie til kalkulationsrenten, så 

gode projekter bliver fravalgt, fordi de bliver diskonteret så voldsomt, at deres NPV bliver negativ. 

Kvaliteten af DCF-modellens værdiansættelse afhænger i høj grad af, hvor forudsigelig de fremtidige 

betalingsstrømme og begivenheder er på værdiansættelsestidspunktet. Projekter i brancher der er me-

get forsknings- og udviklingstunge, er ofte forbundet med stor usikkerhed, og det er umuligt at for-

udsige om, projektet udvikler sig til en succes eller en kæmpe fiasko. De prognosticerede gennem-

snitlige betalingsstrømme fra disse projekter fortæller ikke meget om den store spredning, der er i det 

forventede afkast, samt den værdi der opnås ved ledelsen har fleksibiliteten til at reagere på gode og 

dårlig nyheder. I det følgende afsnit undersøges det, hvordan de binomialmodellen kan anvendes til 

at værdiansætte realoptioner. 
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3. Binomialmodellen 15 

I ROA anvendes de finansielle optionsteorier til at værdiansætte realoptioner, men da disse er udviklet 

til at prissætte finansielle optioner, er deres anvendelse ikke uden forbehold. Black-Scholes-Mertons 

model til værdiansættelse af europæiske optioner er den mest anvendte model på de internationale 

finansmarkeder, og selvom den godt kan bruges til at værdiansætte nogle realoptioner, er den des-

værre for rigid i sin opsætning til at bruges på alle realoptioner. Binomialmodellen er derfor valgt 

som den primære optionsmodel i denne afhandling, men for mere om de mange interessante aspekter 

ved Black-Scholes-Mertons model refereres der til bilag 9.1. 

 

John C. Cox, Stephen A. Ross og Mark Rubinstein beskrev som de første i deres artikel ”Option 

Pricing: A Simplified Approach” fra 1979, hvordan man med relativt få antagelser kan prissætte en 

option, hvis underliggende aktiv følger en multiplikativ binomial proces over diskrete tidsperioder. 

Den model de kreerede var selvfølgelig udtryk for en simplificeret verden, da aktivers prissætning i 

den virkelige verden sker kontinuert, men modellen er ikke desto mindre en af de bedste til at give en 

intuitiv forståelse af processen. Deres oprindelige artikel gav inspiration til en hel familie af gitter-

modeller, der alle kan illustreres som et træ, hvis forgreninger repræsenterer stier, som aktivets værdi 

kan følge i løbet af optionens løbetid. De forskellige gittermodeller adskiller sig fra hinanden ved 

antallet af grene, hver node i træet leder ud til. I binomialmodellen leder hver node ud til to nye noder, 

og i trinomialmodellen leder hver node ikke overaskende ud til tre nye noder. Binomialmodellen er 

den mest anvendte af alle gittermodellerne, og den er også udgangspunktet for resten af denne af-

handling. 

 

Værdiansættelse af en option tager udgangspunkt i optionens afledte værdi i hvert af de fremtidige 

scenarier. Teorien bag værdiansættelse af optioner i binomialmodellen bygger på to forskellige bevi-

ser, der begge leder til den samme metode. Det ene bevis fokuserer på risikoneutrale sandsynligheder 

og det andet på en markedsreplikerende portefølje16. Begge beviser antager, at markedet har en kon-

stant risikofri rente, til hvilken markedets agenter kan låne og udlåne, så meget de har behov for. 

Derudover antages det, at der ikke er nogle skatter, transaktionsomkostninger eller marginkrav, så 

investorerne kan handle markedets instrumenter friktionsløst17. 

                                                           
15 Det følgende afsnit er meget inspireret af kapitel 12 og 18 fra John C. Hulls bog; Fundamentals of futures and opti-
ons markets. Alle formler i afsnittet er således taget fra denne bog. 
16 Johnathan Mun (2002), 143 
17 John C. Cox, Stephen A. Ross og Mark Rubinstein (1979), afsnit; The Binomial Option Pricing Formula 
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Den markedsreplikerende bevis tager udgangspunkt i et arbitrage frit marked, hvor optionens værdi 

udledes ved at skabe en portefølje af det underliggende aktiv og optionen, der har et risikofrit afkast 

ved udløb. Metoden kan forklares ved brug af et simpelt eksempel: 

På et offentligt marked findes der et handlet aktiv, hvis nuværende værdi er 100 kroner, og det vides 

med absolut sikkerhed, at det samme aktiv om et halvt år er enten 120 eller 80 kroner værd. På det 

samme marked handles der en call option med aktivet som det underliggende gode. Optionen løber i 

et halvt år, og giver ejeren retten, men ikke pligten, til at købe aktivet ved udløb for 105 kroner. Hvis 

aktivets værdi ved optionens udløb er 120 kroner, er optionen 15 kroner værd, da den giver ejeren 

muligheden for at købe aktivet 15 kroner under den gældende markedskurs. Omvendt hvis aktivet 

ved udløb er 80 kroner værd, så indløser ejeren ikke optionen, da den giver mulighed for at købe 

aktivet til en dårligere kurs end markedskursen, og optionen er derfor værdiløs. 

 

Figur 6 

Optionens værdi kan deduceres ved at skabe en vægtet portefølje bestående af aktivet og den afledte 

option, hvor porteføljevægtene sikrer, at der ikke er nogen usikkerhed ved porteføljens værdi om et 

halvt år. Eftersom der kun er to handlede instrumenter med to fremtidige udfald, og værdien af det 

ene instrument er afledt af det andet, så er det altid muligt at skabe en risikofri portefølje. Når der 

ikke er nogen risiko forbundet med at investere i porteføljen, kræver markedet ikke en risikopræmie, 

og porteføljens nutidsværdi kan beregnes ved at bruge den risikofrie rente. 

Den risikofrie portefølje består af en lang position i Δ andele af aktivet og en kort position i 1 call 

option, hvor Δ er den porteføljevægt, der gør porteføljen risikofri. Hvis værdien af aktivet stiger til 

120, er værdien af porteføljen 120Δ minus den korte position i optionen. Falder aktivets værdi i stedet 

til 80 kroner, så udløber optionen værdiløs, og porteføljens værdi er kun 80Δ fra andelen i aktivet. Da 

porteføljens værdi skal være den samme i begge scenarier for, at udfaldet er risikofrit, kan porteføl-

jevægten udledes fra følgende sammenhæng: 

120Δ − 15 = 80Δ   →    Δ = 0,3750 

De risikofrie portefølje består således af en lang position på 0,375 andele af aktivet og en kort position 

på 1 call option. Den nye porteføljevægt bør sikre, at porteføljen har den samme værdi i begge frem-

tidige scenarier: 

120 ∙ 0,3750 − 15 = 30      ↔       80 ∙ 0,3750 = 30 

120,0        15,0          

100,0        ?

80,0          -            

Aktiv Option
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Uafhængigt af om værdien af aktivet stiger eller falder, er værdien af porteføljen om et halvt år 30 

kroner. Risikofrie porteføljer kræver i en arbitragefri verden kun et afkast lig den risikofrie rente, 

hvilket i dette marked er 5 procent årligt. Porteføljens nutidsværdi kan med kontinuert rentetilskriv-

ning beregnes til: 

30 ∙ 𝑒−5%∙0,5 = 29,2593 

Med viden om både porteføljevægtene og porteføljens nutidsværdi kan optionens værdi udeledes som 

den sidste ubekendte i nedenstående ligning. 

100 ∙ 0,3750 − 𝑓 = 29,2593   →    𝑓 = 8,2407 

Optionens værdi i et arbitragefrit marked er således 8,2407 kroner. Hvis optionens værdi var mere 

end 8,2407 kr., så ville det koste mindre end 29,2593 kr. at sammensætte porteføljen, og det ville 

være muligt at tjene et afkast, der er højere end den risikofrie rente. Omvendt hvis optionen kostede 

mindre end 8,2407 kr., så ville det værre dyrere at skabe porteføljen, og man kunne med en kort 

position i porteføljen låne penge til en rente, der er lavere end den risikofrie rente. 

 

Figur 7 

 

Eksemplet kan induceres til en metode, der er alment brugbar til prisfastsættelse af optioner på arbi-

tragefrie markeder. Det underliggende aktiv kan i optionens løbetid (𝑇) bevæge sig enten op (𝑆0𝑢) 

eller ned (𝑆0𝑑) fra sit nuværende niveau (𝑆0). Den faktor hvormed aktivet bevæger sig op (𝑢) vil altid 

være større end 1, og dens proportionelle påvirkning på aktivets værdi er opfaktoren minus 1, (𝑢 −

1). Ved brug af et lignende ræsonnement er nedfaktorens (𝑑) relative indflydelse på aktivets værdi 

svarende til 1 minus nedfaktoren, (1 − 𝑑). Hvis aktivet stiger i værdi er optionens værdi 𝑓𝑢, og hvis 

aktivet falder i værdi er optionens værdi 𝑓𝑑. 

  

Figur 8 

Før optionens værdi kan beregnes, er det ligesom i eksemplet nødvendigt at beregne den portefølje-

vægt, der sikrer, at en portefølje bestående af en kort position i optionen og en lang position i Δ andele 

120,0        15,0          

100,0        8,2            

80,0          -            

Aktiv Option

OptionAktiv
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af aktivet er risikofri. Porteføljen skal konstrueres så dens værdi er den samme, uafhængigt af om 

aktivet har en positiv eller negativ værdiudvikling: 

𝑆0𝑢 ∙ 𝛥 − 𝑓𝑢 = 𝑆0𝑑 ∙ 𝛥 − 𝑓𝑑  (3.1) 

Isoleres Δ i ligning 3.1 fås følgende sammenhæng: 

Δ =
𝑓𝑢 − 𝑓𝑑

𝑆0𝑢 − 𝑆0𝑑
   (3.2)  

Da der ikke er nogen usikkerhed forbundet med porteføljens fremtidige værdi, og der ikke er nogle 

arbitrage muligheder i markedet, kan porteføljens afkast kun være lig den risikofrie rente (𝑟𝑓). For 

der ikke er arbitrage på markedet, må nutidsværdien af porteføljens fremtidige afkast være lig de 

omkostninger, der er forbundet med at konstruere porteføljen i dag: 

(𝑆0𝑢 ∙ ∆ − 𝑓𝑢) ∙ 𝑒
−𝑟𝑓∙𝑇 = 𝑆0 ∙ ∆ − 𝑓 

Denne indsigt kan benyttes til at isolere 𝑓: 

𝑓 = 𝑆0 ∙ ∆ ∙ (1 − 𝑢 ∙ 𝑒−𝑟𝑓∙𝑇) + 𝑓𝑢 ∙ 𝑒
−𝑟𝑓∙𝑇 (3.3) 

Ved at indsætte Δ fra formel 3.2 i formel 3.3 og herefter reducere udtrykket fås til sidst den følgende 

sammenhæng, der beskriver optionens værdi i tidspunkt nul: 

𝑓 = (𝑝 ∙ 𝑓𝑢 + (1 − 𝑝) ∙ 𝑓𝑑) ∙ 𝑒
−𝑟𝑓∙𝑇    (3.4) 

Hvor 𝑝 kan beskrives ved følgende: 

𝑝 =
𝑒𝑟𝑓∙𝑇 − 𝑑

𝑢 − 𝑑
 (3.5) 

Formel 3.4 og 3.5 gør det muligt at beregne prisen på en option, når det underliggende aktiv følger 

en prisudvikling som den i en et-skridts binomialmodel. 

 

Det markedsreplikerende bevis er ikke den eneste indgangsvinkel til prisfastsættelse af optioner. Et 

andet ledende bevis inden for området er baseret på risikoneutral prisfastsættelse, og selvom de to 

teorier kommer frem til den samme metode, kan deres individuelle forskelle bidrage med nyttige 

facetter til forståelse af variablenes betydning. I den risikoneutrale tilgang udnyttes det, at man kan 

prisfastsætte optioner, som om markedets investorer er risikoneutrale. Umiddelbart kan det lyde ulo-

gisk og en smule abstrakt ikke at tage højde for investorernes risikopræferencer, når man vil prisfast-

sætte en option på et risikabelt aktiv, men det kan alligevel lade sig gøre, da investorernes individuelle 

risikopræferencer ikke behøver at have nogen betydning for den sandsynlige sammenhæng imellem 

aktivets værdiudvikling og optionens afledte værdi. 
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Figur 9 

Figur 9 er et opstillet eksempel på værdiudviklingen for et aktiv som en funktion af tid, hvor begge 

kurver deler samme forudsætninger og volatilitet. Den eneste forskel på de to kurver er, at den øverste 

er fremskrevet med en risikojusteret kalkulationsrente, og den nederste er fremskrevet med den risi-

kofrie rente. Bemærk at begge kurver deler samme oprindelsespunkt, og selvom afstanden bliver 

større med tiden, følger begge kurver et identisk bevægelsesmønster. Binomialmodellen er grundlæg-

gende konstrueret på samme måde med hensyn til fremskrivning af værdien på det underliggende 

aktiv. Frem og tilbagediskontering med den risikofrie rente i stedet for en risikojusterede kalkulati-

onsrente kan således godt forsvares, da vejen godt nok ikke er identisk, men udgangspunktet og der-

med resultatet er det samme. 

Den risikoneutrale teori bidrager med en intuitiv fortolkning af variablen 𝑝 fra formel 3.5. I formel 

3.5 er tælleren altid mindre end nævneren, da disses relative forskel kun afhænger af forholdet imel-

lem opfaktoren og vækstfaktoren (𝑒𝑟𝑓∙𝑇). Opfaktoren må altid være større en vækstfaktoren, da en 

investorer ellers vil investere i det risikofrie aktiv. 𝑝 er således altid større end nul og mindre end 1, 

hvilket giver den sandsynlighedslignende karakteristika18. Teorien fortolker 𝑝 som den risikoneutrale 

sandsynlighed for at aktivet oplever en opadgående bevægelse, og modsatvis er (1 − 𝑝) den risiko-

neutrale sandsynlighed for, at aktivet falder i værdi. I et risikabelt projektet er der to måder at korri-

gere de fremtidige betalingsstrømme for risiko. Den ene måde er at benytte en risikojusteret rente i 

tilbagediskonteringen af betalingsstrømmene, og den anden måde er at beholde betalingsstrømmene 

i deres oprindelige størrelse, men risikojustere sandsynlighed for at de indtræffer19. Man skal dog 

                                                           
18 John C. Cox, Stephen A. Ross og Mark Rubinstein (1979), afsnit; The Binomial Option Pricing Formula 
19 Johnathan Mun (2002), side 164, figur 6.19 
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passe på med at læse for meget ind i de risikoneutrale sandsynligheder, da de kun indikerer sandsyn-

ligheden for bevægelser i en strengt risikoneutral verden. Der er således ikke nogen mening forbundet 

med de risikoneutrale sandsynligheder i relation til den virkelige verden20. 

 

Afsnittet har indtil videre kun inkluderet en et-skridts binomialmodel, hvor aktivets fremtidige bevæ-

gelser har været givet på forhånd. Denne stærkt forsimplede model er god til at forklare de grundlig-

gende principper, men den er ikke tiltrækkelig til at analysere et virkeligt scenarie. En af de vigtigste 

forudsætninger for at få et godt estimat af optionens værdi er, at værdiudviklingen for det underlig-

gende aktiv er velbeskrevet. Det er dog yderst sjældent, at man på forhånd kender aktivets præcise 

værdiudvikling, så i stedet benyttes aktivets volatilitet til at beregne op- og nedfaktorer, som benyttes 

til at fremskrive aktivets værdi (se Figur 10). 

𝑢 = 𝑒𝜎∙√𝛿𝑡  (3.6) 

𝑑 = 𝑒−𝜎∙√𝛿𝑡 =
1

𝑢
 (3.7) 

Op- og nedfaktorerne beregnes ved at tage eksponentialfunktionen af volatiliteten (𝜎) og gange det 

med kvadratroden af hver tidssekvens (𝛿𝑡). Formlerne sikrer, at stierne i binomialtræet er genforbin-

dende, da værdien af aktivet er den samme, hvis værdien først bevæger sig op og derefter ned, kontra 

det først bevæger sig ned og derefter op. En fordel ved genforbindende træer er, at de er mere over-

skuelige og lette at konstruere, eftersom den genforbindende egenskab reducerer det samlede antal af 

stier. I visse scenarier er det nødvendigt at konstruere binomialtræer hvor stierne ikke genforbindes, 

eksempelvis hvis modellen bygger på to eller flere underliggende stokastiske variable, eller hvis vo-

latiliteten på den underliggende variabel ændrer sig over tid21. Selvom det er muligt, at konstruere en 

binomialmodel hvor stierne ikke genforbindes, er det værd at overveje, om merværdien kompenserer 

for modellens øgede kompleksitet. En alternativ løsning hvis modellen bygger på to eller flere under-

liggende variable er, at undersøge om disse variable har tilstrækkelig høj korrelation til, de kan samles 

i en fælles variabel og ende op i en genforbindende model alligevel. 

                                                           
20 Johnathan Mun (2002), side 145 
21 Johnathan Mun (2002), 142 
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Figur 10 

Metoden til at prognosticere værdiudviklingen på det underliggende aktiv er den samme, uafhængigt 

af hvor mange perioder modellen opdeles i. Værdien af det underliggende aktiv ganges med hen-

holdsvis op- og nedfaktoren for at danne de to mulige fremtidige værdier for den respektive node. 

Det er ikke fordi fremgangsmåden undergår nogle fundamentale ændringer fra et-skridts til fler-

skridts modellen, men det er alligevel værd at uddybe transformationen yderligere. Værdien af opti-

onen i hver terminalnode kan opgøres, som den maksimale værdi imellem hvad ejeren får ud af at 

indløse optionen og 0. Det betyder, at en call options værdi er 𝑀𝑎𝑥(𝑆𝑇 − 𝑋; 0), og værdien af en put 

er 𝑀𝑎𝑥(𝑋 − 𝑆𝑇; 0). Hvor 𝑋 er optionens strike kurs, og 𝑆𝑇 er værdien af det underliggende aktiv i 

terminalnoden. Herefter benyttes en metode, der kaldes baglæns induktion til at arbejde sig tilbage 

igennem binomialtræet en periode ad gangen for at finde værdien af optionen i de bagvedliggende 

noder. Europæiske optioner kan modsat de amerikanske ikke indløses før tid, og deres værdi i hver 

af de følgende noder kan derfor bregnes udelukkende ved brug af ligning 3.4. Er optionen derimod 

amerikansk, skal der i hver node tages højde for, om det bedre kan betale sig at indløse optionen før 

tid eller holde den en periode yderligere. Efterhånden som man regner sig vej tilbage igennem træet, 

ender man til sidst med optionens værdi i tidspunkt nul. 

 

En god måde at forbedre binomialmodellens præcision er ved at øge antallet af perioder og derved 

forgreninger22 i beregningerne. Optionens løbetid er den samme uafhængigt af antallet af perioder i 

modellen, så øges antallet af perioder, bliver tidssekvenserne for de enkelte stier kortere, hvilket på-

virker størrelsen af op- og nedfaktorerne samt den risikoneutrale sandsynlighed. I formel 3.6 og 3.7 

korrigeres volatiliteten for længden af hver periode ved at blive ganget med kvadratroden af tidse-

kvensen (𝛿𝑡). En lignende korrektion foretages i beregningen af den risikoneutrale sandsynlighed, så 

effekten fra den risikofrie rente er konsistent med de øvrige variable. 

                                                           
22 Johnathan Mun (2002), 154 
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𝑝 =
𝑒𝑟𝑓∙𝛿𝑡 − 𝑑

𝑢 − 𝑑
 (3.8) 

Det er vigtigt at pointere, specielt i forhold til realoptioner, at hverken op- og nedfaktorerne samt den 

afledte risikoneutrale sandsynlighed behøver at være konstante i alle perioder23. Der kan være forhold 

så som skiftende volatilitet, der er medvirkende til, at der skal arbejdes med forskellige risikoneutrale 

sandsynligheder samt op- og nedfaktorer over optionens løbetid. Heldigvis er binomialmodellen god 

til at behandle denne type uregelmæssigheder, da de fornødne variable blot kan genberegnes i senere 

perioder. 

  

Figur 11 

I Figur 11 ses det, hvordan optionens værdi langsomt konvergerer ned imod den kontinuerte værdi 

fra Black-Scholes-Mertons model (se bilag 9.1), i takt med antallet af perioder øges. Research har 

vist, at en inddelingen af optionens løbetid i 1.000 perioder er passende for at opnå et tilstrækkeligt 

godt estimat til prissætning af optioner24. I praksis er det derfor ikke nok at forhøje antallet af forgre-

ninger til fire som i Figur 10, men af grafiske hensyn må man nogle gange gå på kompromis med 

granuleringen for illustrationens skyld. 

 

Binomialmodellen blev skabt til at prissætte finansielle optioner og ikke realoptioner. Kritikkere har 

derfor pointeret, at konceptet med at skabe en replikkerende portefølje kun kan anvendes på realop-

tioner, hvis der findes et handlet instrument med de samme risici og afkast som investeringsprojektet. 

Fortalere for realoptionsteorien mener dog, at det er nok at anvende handlede aktiver, som korrelerer 

tilstrækkeligt med realoptionen25. Grundlæggende er problemet dog ikke så stort, som kritikkerne 

                                                           
23 Marion A. Branch (2003), side 59 
24 Johnathan Mun (2002), 140 
25 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 84-85 
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gerne vil have det til at fremstå, da realoptioner i mange aspekter minder om finansielle optioner på 

en børsnoteret virksomhed, og selvom de ikke har samme likviditet, så er grundpræmissen identisk. 

Begge optioner er således afledte instrumenter med en risikabel forretning som underliggende aktiv, 

og forskelle i likviditeten bør ikke have betydning på værdiansættelsesmetoden. 

 

Binomialmodellen har en række styrker, der gør den til den foretrukne model at anvende i ROA. En 

af de åbenlyse fordele ved binomialmodellen kommer fra et meget praktisk udgangspunkt, og relate-

rer sig til formidling af modellen til virksomhedens beslutningstagere. Modellen er utrolig intuitiv og 

transparent, hvilket gør den meget lettere at kommunikere til ledelsen end løsningsmuligheder baseret 

på komplekse partielle differentialligninger26. Det kan fra et strengt teoretisk synspunkt virke som 

manglende bevæggrund til at prioritere binomialmodellen over andre mere komplekse modeller, men 

den praktiske virkelighed åbenbarer, at en korrekt faglig ROA ikke er nok, hvis selskabets ledelse 

ikke har forstået analysen. Binomialmodellen kan opstilles på en måde, hvorpå personer uden en 

finansiel eller matematisk baggrund også kan forstå den, hvilket unægteligt højner værdien af ROA, 

i tilfælde hvor dens publikum har forskellig baggrund. 

 

Binomialmodellens diskrete udgangspunkt passer fint med realoptioner, for selvom ledelsen kan 

træffe beslutninger løbende, bliver de typisk truffet på diskrete tidspunkter, hvor der er kommet ny 

information om projektet, eller det har passeret en milesten27. Desuden tillader binomialmodellen 

simple kontinuerte approksimationer af komplekse værdiansættelser, også for scenarier hvor der ikke 

findes en analytisk løsning. Fordi modellen er diskret og ikke kontinuert i sin tidsinddeling, faciliterer 

den muligheden for trinvist at vurdere optionsholderens reaktion på ændringer i forretningsmiljøet. 

Det gør modellen god til at analysere selskabets konkurrencesituation, specielt når det kommer til 

vurderingen af fundamentale ændringer i markedet. Andre modeller der bygger på en stokastisk pro-

ces, er nødsaget til at implementere hop for at afspejle eksogene faktorer, der ændrer de gældende 

forudsætninger for måden, markedet hidtil har været struktureret28. Binomialmodellen kan håndtere 

både værdilækage og værdihop uden større besvær ved enten at korrigere for det i de enkelte noder 

eller i den risikoneutrale sandsynlighed. Formel 3.9 viser, hvordan den risikoneutrale sandsynlighed 

kan korrigeres for konstant værdilækage (𝑏): 

                                                           
26 Marion A. Branch (2003), side 28 
27 Marion A. Branch (2003), side 52 
28 Marion A. Branch (2003), side 58 
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𝑝 =
𝑒(𝑟𝑓−𝑏)∙𝛿𝑡 − 𝑑

𝑢 − 𝑑
 (3.9) 

Binomialmodellen tilbyder ligeledes muligheden for at analysere sekventielle optioner eller optioner, 

der har flere risikofaktorer. Nogle kritikere vil påpege, at en begrænsning ved binomialmodellen er, 

at det er besværligt at konstruere store træer med mange forgreninger29, hvilket er aktuelt i komplekse 

scenerier med flere afhængige variable. Det er dog værd at påpege, at kompleksiteten kan være et 

nødvendigt onde, hvis man ønsker en fyldestgørende ROA. 

 

Realoptioner er langt fra så standardiserede som finansielle optioner, og der kan opstå komplikationer 

med de underliggende forudsætninger bag binomialmodellen. For at benytte binomialmodellen til 

værdiansættelse af realoptioner er det derfor utrolig vigtigt, at man har en dybgående forståelse for 

de forudsætninger og antagelser den bygger på30. Ligesom mange andre finansielle teorier bygger 

binomialmodellen på en antagelse om et effektivt kapitalmarked, hvor arbitrage muligheder hurtigt 

bliver udnyttet og udlignet, hvis de endelig skulle opstå. Kritikkere har påpeget, at de finansielle 

optionsteorier ikke kan benyttes på realoptioner, da disse ikke er lige så likvide, som de finansielle 

aktiver optionsmodellerne tager udgangspunkt i, og arbitrage muligheder derfor ikke bliver effektivt 

udnyttet. I praksis har brugere af ROA udviklet tre forskellige metoder til at kompensere for den 

manglende arbitrage31. En mulighed er, at benytte en rente der er en smule højere end den risikofrie 

rente til beregning af optionens værdi. Et andet alternativ er, at tilføje en højere risikopræmie til kal-

kulationsrenten der anvendes til værdiansættelsen af det underliggende aktiv i DCF-modellen. Ende-

ligt kan der fratrækkes en likviditetspræmie fra realoptionens endelige værdi. Basalt set kompenserer 

alle tre metoder for den formodede overvurdering, som skabes af den manglende arbitrage ved at 

devaluere optionens værdi. Alle tre justeringer kan dog udvikle sig til et nyt problem, da det er sub-

jektivt hvor stor en korrektion der er nødvendig. 

 

Delkonklusion 

Binomialmodellen er den mest kendte medlem af en hel familie af gittermodeller, hvori det underlig-

gende aktiv følger en multiplikativ proces over diskrete tidsperioder. Der findes to primære beviser 

for, hvordan binomialmodellen kan anvendes til værdiansættelse af optioner, der hver bygger på uaf-

                                                           
29 Marion A. Branch (2003), side 68 
30 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 83-84 
31  Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 84 
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hængige argumenter, men leder frem til den samme metode. Det ene bevis bygger på en markedsre-

plikerende portefølje, hvor optionens værdi udledes ved at skabe en portefølje af aktivet og optionen, 

i hvilken porteføljevægtene sikrer at afkastet er risikofrit ved udløb. I det andet bevis udnyttes det, at 

optioner kan prisfastsættes som om investorerne er risikoneutrale, og optionens pris findes ved at 

anvende risikoneutrale sandsynligheder. 

I begge teorier findes optionens værdi ved først at fremskrive værdien af det underliggende aktiv, så 

der dannes et træ af fremtidige værdier, hvorefter optionens værdi kan udledes med en metode kaldet 

baglæns induktion. Baglæns induktion fungerer ved at optimere værdien af hver node i binomialtræet, 

og afhængigt af om optionen er amerikansk eller europæisk, har optionens ejer forskellige muligheder 

at maksimere imellem. De fleste realoptioner er amerikanske optioner, da de kan indløses i hele op-

tionens løbetid, og i disse maksimeres der således imellem værdien af at beholde optionen en periode 

længere eller indløse den med det samme. I europæiske optioner kan ejeren først indløse optionen til 

sidst, og værdien i hver node er derfor den tilbagediskonterede værdi af de to følgende noder vægtet 

med den risikoneutrale sandsynlighed. 

Præcisionen af binomialmodellens resultater kan forbedres mærkbart ved at øge granuleringen, og 

undersøgelser har således vist, at en inddeling i 1.000 perioder er passende for at opnå gode bereg-

ninger. Binomialmodellen baseres på et nul-arbitrage argument, og kritikkere af ROA er ikke sene til 

at pointere, at denne antagelse ikke holder for realoptioner, men praktikere har udviklet metoder, som 

kompenserer for manglen på arbitrage. I det følgende afsnit om ROA bliver binomialmodellen an-

vendt til at værdiansætte simple realoptioner. 

 

4. Realoptionsanalyse 

Klassisk finansieringsteori opfordrer ledelsen i kapitalbegrænsede selskaber til at rangere projekter 

efter NPV, og investere i den portefølje af projekter der sammen har den højeste akkumulerede værdi. 

I praksis følges logikken med at projekter kan værdiansættes uafhængigt og isoleret fra hinanden dog 

ikke ubetinget. En dygtig ledelse værdsætter synergierne imellem projekter, og forstår at de selv under 

kapitalrestriktioner, skal have en holistisk tilgang til interagerende projekter32. De fleste selskaber der 

anvender ROA, bruger den derfor til at kaste et nyt lys på værdiansættelsesprocessen for at træffe 

bedre investeringsbeslutninger, som kan optimere deres kapitalallokering33. 

                                                           
32 Lenos Trigeorgis (1996), side 257 
33 Alexander Triantis (2001), afsnit: What was the impetus for using real options? 
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ROA bidrager til en mere realistisk værdiansættelse ved at anerkende ledelsens fleksibilitet til at re-

agere på ændringer i projekts markedsbetingelser. I stedet for at antage et enkelt sæt statiske beslut-

ninger bygger ROA på multidimensionale dynamiske serier af beslutninger, hvor ledelsen har fleksi-

biliteten til at tilvende sig ændringer i branchen34. ROA hjælper også med, at behandle nogle af de 

svagheder DCF-modellen har med usikre projekter. I stedet for kun at adressere risikoen som en 

risikopræmie i kalkulationsrenten, så er projektets volatilitet en nøglefaktor, der driver realoptionens 

værdi. Strategiske projekter der ikke producerer nævneværdige betalingsstrømme på den korte bane, 

risikerer let at blive undervurderet i DCF-modellen, men det gør den ikke i ROA. Den langsigtede 

strategiske værdi værdsættes i sådanne projekter, fordi ledelsen har fleksibiliteten til at reagere på nye 

informationer, der afklarer dele af den forbundne usikkerhed35. 

Realoptionstankegangen giver indsigt i effekten af usikkerhed på investeringsobjekters værdi, og re-

sultaterne modstrider ofte den traditionelle tankegang om, at usikkerhed kun har negativ betydning. 

For selskaber der er asymmetrisk positioneret til at kapitalisere på vækstmuligheder, men kan be-

grænse deres tab ved omkostningsreduktioner, er højere usikkerhed faktisk en fordel. Der kan ligele-

des høstes store gevinster ved at positionere projekter i meget volatile markeder, hvor det er muligt 

at udnytte favorable vinde, imens tab kan begrænses ved at annullere planlagte investeringsprogram-

mer36. ROA hjælper med at evaluere alternative beslutninger, så ledelsen afhængigt af markedssitu-

ationen enten kan maksimere projekts afkast eller minimere dets tab. Det er dog ikke i alle projekter, 

hvor ROA er anvendelig, da realoptioner kun har strategisk værdi, hvis projektet er forbundet med 

usikkerhed, som bliver afklaret over tid. Usikkerheden skal påvirke projektets værdi, og ledelsen skal 

have mulighed for at ændre projektets skæbne ved at reagere på ny information. Ydermere skal den 

fleksible strategi være pålidelig, udførlig og det kræves, at ledelsen opfører sig rationelt når de gen-

nemfører den37. 

 

Realoptioner opstår i situationer, hvor selskabet har muligheden for, men ikke pligten til, at efterfølge 

en bestemt strategisk disposition. Blandt de simple realoptioner findes muligheden for af vente, ud-

vide, afvikle eller nedskære et projekt samt muligheden for at vælge imellem flere af de nævnte al-

ternativer. De mest almindelige tilfælde hvor et selskab har muligheden for at vente er, hvis de er 

                                                           
34 Johnathan Mun (2002), side 82 
35 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 56-58 
36 Han T.J. Smit, Lenos Trigeorgis (2004) , side xxvii 
37 Johnathan Mun (2002), side 150 
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indehaver af et patent, licens eller rettighed, som giver dem retten til en bestemt teknologi eller rå-

vare38. Muligheden for at vente er mest aktuel, hvis projektets aktuelle NPV er negativ, da den hjælper 

med at fremhæve dets potentiale, så ledelsen ikke afskriver det for tidligt. Muligheden for at udvide 

kan lede selskaber til at acceptere negativ NPV, hvis projektet åbner for vækstmuligheder i fremtiden. 

Muligheden for at udvide kan give selskabet en konkurrencemæssig fordel i form af adgang til et 

voksende eller stort marked, teknologisk ekspertise, attraktiv branding eller en operationel kapaci-

tetsudvidelse. Hvor mulighederne for at vente og udvide har karakteristika som amerikanske call op-

tioner, så minder muligheden for at afvikle om en amerikansk putoption. Putoptioner bliver ofte brugt 

af finansielle investorer som forsikring imod negative markedsbevægelser, og muligheden for at af-

vikle er også en forsikring imod, at projektet bliver en fiasko. Muligheden for nedskære har ligesom 

muligheden for at afvikle form som en putoption, men den har ikke en helt ligeså drastisk effekt på 

projektet som afviklingsoptionen. Formålet med at nedskære er at mindske omkostningerne, hvilket 

i realoptionsterminologien kan ske ved enten at outsource eller frasælge dele af projektet39. En måde 

at forbedre afviklings- og nedskæringsoption er ved at holde projektets omkostninger så variable som 

muligt eller ved at indgå konditionelle videresalgsaftaler med andre markedsaktører om køb af akti-

ver, rettigheder eller lignende. 

 

ROA kan blandt andet benyttes til at fremhæve vigtige forhold, afdække risiko eller afsløre interes-

sante nye vækstmuligheder40, som DCF-modellen ikke var kommet frem til. Det er dog vigtigt at slå 

fast, at ROA er en videreudvikling og ikke en erstatning for den traditionelle DCF-baserede værdian-

sættelse, og værdien af alle realoptioner har projektets statiske nutidsværdi som det underliggende 

aktiv41. ROA anerkender at ny information om markedet, kan ændre både projektets omkostninger 

og omsætning, og derfor ser projektets værdiansættelse ikke kun bedre ud ved tilføjelsen af realopti-

oner, men den er også mere realistisk end den statiske NPV42. 

 

Der findes som nævnt mange forskellige simple realoptioner, og i stedet for at beskrive dem alle 

fokuseres der i det følgende afsnit på de fire mest almindelige, som er muligheden for at afvikle, 

udvide, vente og ikke mindst vælge imellem de tre alternativer. Derudover indeholder afsnittet også 

                                                           
38 Aswath Damodaran (2000), afsnit; The option to delay, The option to expand og The option to abandon 
39 Se bilag 9.5 for mere om muligheden for at nedskære 
40 Alexander Triantis (2001), afsnit: What was the impetus for using real options? 
41 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 60-61 
42 Marion A. Branch (2003), side 6 
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en barriere call og put som tilføjelser til henholdsvis muligheden for at udvide og muligheden for at 

vente. For at bringe lidt liv til teorien efterfølges beskrivelsen af hver realoption med et eksempel på, 

hvordan ROA kan anvendes for netop den realoption. Formålet med eksemplerne er at vise metoden, 

og for ikke at komplicere dem unødvendigt holdes alle inputvariable konstante over hele realoptio-

nens løbetid. Skal man udføre en ROA i praksis, virker det dog mere troværdigt at lade nogle af 

inputvariablene ændre sig over tid43. 

Inputvariablene i realoptioner er anderledes end i de finansielle optioner. De finansielle optioner er 

meget mere standardiserede end realoptionerne, og deres inputvariable kan enten aflæses eller dedu-

ceres direkte fra markedsdata. Inputvariablene i realoptioner er ikke lige så let tilgængelige, og der er 

derfor udviklet metoder til, hvordan de bedst estimeres. For mere om hvordan inputvariablene i ROA 

estimeres, henvises der til bilag 9.3. 

Endeligt er det nødvendigt at pointere, at en fyldestgørende ROA altid bør inkludere en følsomheds-

analyse, der undersøger hvilke inputvariable, som har størst betydning for realoptionens værdi44. Der 

har desværre ikke været plads til følsomhedsanalyser i afsnittet, men i stedet refereres der til bilag 9.6 

og 9.8 for følsomhedsanalyser på muligheden for at afvikle og muligheden for at udvide. 

 

4.1 Muligheden for at afvikle 

De fleste projekter indeholder helt naturligt muligheden for at afvikle, hvis det ikke forløber som 

forventet, og ledelsen vurderer, at det vil begrænse selskabets tab at afvikle det. En realoptionen der 

giver muligheden for at afvikle, er en put option, og den indbefatter, at selskabet sælger projektet 

videre for at reducere risikoen for tab. I mange tilfælde betragtes realoptionen derfor som afdækning 

imod privat- og markedsrisiko, i form af eksempelvis tekniske vanskeligheder og økonomiske kri-

ser45. Værdien af realoptionen er specielt høj i projekter, som har lille positiv NPV, men hvor risikoen 

for tab er stor46. 

Realoptionen er afhængig af, at projektet har værdi for andre, og dets strike afhænger naturligt af hvor 

mange købere, det appellerer til. Ledelsen kan skabe realoptionen ved at søge efter en potentiel køber 

allerede tidligt i processen, og indgå en aftale med dem om at de overtager projektet for et aftalt beløb 

inden for en bestemt tidsramme. Når tågen letter, og usikkerheden om de fremtidige betalingsstrømme 

forsvinder, kan selskabet afvikle projektet ved at sælge det videre, uden at skulle trækkes med gamle 

                                                           
43 Johnathan Mun (2002), side 194 
44 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 98-99 
45 Marion A. Branch (2003), side 80 
46 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 102 
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udgifter. Alternativ kan projektet etableres som et joint venture, med en partner som er en oplagt 

køber, hvis ledelsen vil ud af projektet igen. Muligheden for at afvikle bliver i det følgende eksem-

plificeret ved Suka Pharmaceuticals. 

 

Suka Pharmaceuticals 

Suka Pharmaceuticals er et nystartet medicinalselskab med speciale i udvikling af lægemidler til hæ-

mofilibehandling. Hæmofili, der også er kendt som blødersyge, er en medfødt og arvelig sygdom, der 

forhindrer blodet i at koagulere normalt. Årsagen til sygdommen er, at patienten lider at en nedsat 

koncentration af en eller flere koagulationsfaktorer, hvoraf nedsatte mængder af faktor 8 og 9 (hæ-

mofili A og B) er de hyppigst forekomne. Suka13 er Suka Pharmaceuticals nye patenterede præparat, 

der er rettet mod patienter, som mangler koagulationsfaktor 13, og selvom patientgruppen for denne 

typer er begrænset til under 1.000 personer på verdensplan, er det en utrolig lukrativ niche med en 

meget omkostningsfuld behandling. Usikkerheden ved dette marked er imidlertid, at køberne fordeler 

sig over ganske få institutioner, og skulle en eller flere af de vigtigste købere beslutte sig for at benytte 

et konkurrerende produkt i stedet, kan en fornuftig business case hurtigt blive til en fiasko. Produktets 

høje markedsusikkerhed har drevet Sukas konservative ledelse til at undersøge muligheder for be-

skyttelse imod potentielle tab. Ledelsen har derfor kontaktet Mita Bio A/S, der gerne vil købe resul-

taterne af deres forskning og de tilhørende patenter for 2 mia. på et vilkårligt tidspunkt inden for de 

næste fem år. Realoptionen er således struktureret som en amerikansk put option, hvor det er muligt 

at sælge det underliggende projekt til strikeprisen på 2 mia. under hele optionens løbetid. 

Økonomiafdelingen hos Suka har ved brug af en passende risikojusteret kalkulationsrente i deres 

DCF-model beregnet nutidsværdien af projektets betalingsstrømme til 3,4 mia. Ledelsen mener, at 

den usikkerhed der er forbundet med projektet, kan udtrykkes som en årlig logaritmisk volatilitet for 

de fremtidige betalingsstrømme på 40%. De forventer ydermere at omkostningerne forbundet med 

udvikling og markedsføring af Suka13 løber op i 3,45 mia., der skal betales, hvis man vælger at bringe 

prædikatet på markedet. Den risikofrie rente over den femårige periode er 4%. 

 

For at finde værdien af realoptionen ved brug af binomialmodellen er det først nødvendigt at udregne 

op- og nedfaktorerne samt den risikoneutrale sandsynlighed. Kontrakten med Mita Bio løber i 5 år, 

og det er derfor også realoptionens løbetid. Som det tidligere er nævnt i afsnit 3 om binomialmodellen, 

vil en højere granulering i beregningerne give et bedre estimat, men da det grafisk ikke giver mening 

at inddele gitteret i 1.000 perioder, bliver der i stedet taget udgangspunkt i en tidssekvens på 1 år: 
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𝑢 = 𝑒40%∙√1 = 1,4918 

𝑑 =
1

1,4918
= 0,6703 

Med op- og nedfaktorerne på plads kan den risikoneutrale sandsynlighed beregnes: 

𝑝 =
𝑒4%∙1 − 0,6703

1,4918 − 0,6703
= 0,4510 

Herefter er det muligt at udregne værdien af det underliggende projekt for hvert af de næste 5 år ved 

at gange værdien af det underligende projekt med henholdsvis op- og nedfaktoren. Værdiudviklin-

gen for det underliggende projekt er sammen med værdiudviklingen på realoptionen afbilledet i Fi-

gur 12: 

  

Figur 12 

I figuren bliver det tydeliggjort, hvor stor usikkerhed der er ved projektet, og hvilken effekt volatili-

teten har på projektets fremtidige værdi. Fremskrivningen af Suka13s værdi prognosticeres således 

til at nå op omkring 25 mia. om 5 år i det allerbedste tilfælde (𝑆0𝑢
5), mens det i det værste tilfælde 

risikerer kun at være 460 mio. værd (𝑆0𝑑
5). 

 

Værdien af realoptionen findes ved brug af baglæns induktion. I terminalnoderne skelnes der imel-

lem den maksimale værdi af at fortsætte projektet eller sælge det videre til Mita Bio, 𝑀𝑎𝑥(𝑆𝑇; 𝑋). I 

øverste node i år 5 er værdien af det underliggende projekt cirka 25 mia., og eftersom ledelsen skal 

maksimere værdien, er den bedste beslutning at etablere projektet i stedet for at sælge det videre for 

2 mia. til Mita Bio. Omvendt når ledelsen i den nederste node i år 5 skal vælge imellem at sælge 

projektet eller fortsætte med det, er det mere attraktivt at sælge det videre for 2 mia., da det kun har 

en værdi på 460 mio. at etablere det. I de efterfølgende noder fra år 4 og tilbage til tidspunkt 0 mak-

simeres værdien i de enkelte noder imellem værdien af realoptionen og videresalgsværdien, 
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𝑀𝑎𝑥(𝑅𝑂𝑡; 𝑋). Værdien af realoptionen i hver node findes ved at bruge formel 3.4, og værdien af 

realoptionen i den midterste node i år 4 kan således beregnes på følgende måde: 

𝑅𝑂 = (𝑝 ∙ 𝑆0𝑢
3𝑑2 + (1 − 𝑝) ∙ 𝑆0𝑢

2𝑑3) ∙ 𝑒−𝑟𝑓∙𝛿𝑡 

= (0,4510 ∙ 5.072 + (1 − 0,4510) ∙ 2.279) ∙ e−4%∙1 = 3.400  

Idet værdien af at holde optionen åben i denne node er højere end videresalgsværdien, vil en ratio-

nel ledelse vælge at beholde realoptionen. Beregnes værdien af realoptionen på samme måde for 

den nederste node i år 4, fås følgende resultat: 

𝑅𝑂 = (𝑝 ∙ 𝑆0𝑢
1𝑑3 + (1 − 𝑝) ∙ 𝑆0𝑑

4) ∙ 𝑒−𝑟𝑓∙𝛿𝑡 

= (0,4510 ∙ 2.000 + (1 − 0,4510) ∙ 2.000) ∙ e−4%∙1 = 1.922  

Her er værdien af aktiverne, hvis optionen holdes åben kun 1.922 mio., og det er derfor den bedste 

beslutning at sælge patenterne og afvikle projektet. Med den logik kan værdien af projektet med re-

aloptionen beregnes helt tilbage til tidspunkt nul, hvor projektet med realoptionen har en nutids-

værdi på 3.641 mia. 

Projektets NPV uden fleksibiliteten fra realoptionen er minus 50 mio., efter omkostningerne til ud-

vikling og markedsføring på 3,45 mia. er fratrukket projektets initiale værdi på 3,4 mia. Projektet 

uden muligheden for at afvikle dets aktiver til Mita Bio er ikke attraktivt vurderet alene på dens ne-

gative NPV. Projektet med realoptionen har derimod en positiv NPV på 191 mio., og det er således 

blevet en acceptabel kandidat for yderligere investeringer og tid. Den tilførte merværdi fra realopti-

onen beregnet med 5 perioder i binomialmodel er således 241,4 mio. Øges granuleringen af model-

len til 1.000 perioder i stedet for 5, stiger estimatet af realoptionens værdi til 252,8 mio.47, men kon-

klusionen forbliver den samme. En af årsagerne til at realoptionen stiger i værdi, er at binomialtræet 

er blevet mere nuanceret, og der skabes derved et mere nuanceret billede af, hvornår det er attraktivt 

at videresælge projektet til Mita Bio. 

 

Et af de vigtigste elementer i ROA er prisen, Suka kan videresælge deres intellektuelle rettigheder 

til, da de selv kan påvirke den i deres forhandlinger med Mita Bio. Det er derfor interessant at ana-

lysere værdien af realoptionen, hvis striken ændrer sig. I den nedenstående Figur & Tabel 1 er vær-

dien af realoptionen afbilledet ved forskellige strike priser48: 

                                                           
47 Se bilag 9.6 for VBA-koden til udregning af realoptionens værdi.  
48 Værdierne er beregnet ved brug af binomialmodellen med 1.000 perioder.  
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     Figur & Tabel 1 

Det bliver hurtigt evident ved at kigge på tabellen, at en stigning i videresalgsprisen har en stor ef-

fekt på værdien af realoptionen. Øges striken med 50% til 3.000, stiger værdien af realoptionen med 

265%. Det er ikke så overaskende, da optionens gamma er stigende i dette område, og værdien af 

optionen derfor stiger mere end en tilsvarende absolut stigning fra et lavere niveau. 

 

Ønsker ledelsen at sætte videresalgsprisen i en anden kontekst, kan de kigge på hvor høj den skal 

være, for projektet med realoptionen opnår bestemte NPV-marginer i forhold til investeringsbelø-

bet. 

   

Tabel 1 

Ønsker ledelsen en NPV-margin på enten 10, 20 eller 30 procent for at være komfortable nok til at 

fortsætte med projektet, skal de forhandle med Mita Bio om at opnå en videresalgspris på henholds-

vis 2.392, 3.135 eller 3.740 mio. Det er vigtig viden, hvis ledelsen har subjektive holdninger til, 

hvor stor en buffer de mener er nødvendig for at modstå projektets risiko. Bortset fra at det er for-

delagtigt i en forhandlingssituation at have en holdning til de forskellige strike niveauer, er en føl-

somhedsanalyse af ændringer i inputvariablene altid brugbar. Der er som tidligere nævnt ikke plads 

til en følsomhedsanalyse i afhandlingen, og der refereres i stedet til bilag 9.6. 

 

Ledelsen har to fremgangsmåder til at behandle projektets usikkerhed: Enten kan de fæstne deres lid 

til passiv læring, og lade tiden afklare de tvivlsspørgsmål der skaber usikkerheden, og ellers kan de 
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involvere sig i aktiv læring, ved selv at forsøge at afklare projektets usikkerhed. For at afklare 

spørgsmål om den fremtidige efterspørgsel kan ledelsen igangsætte en markedsundersøgelse målret-

tet de vigtigste klienter, hvilket kan påvirke både projektets nutidsværdi og volatilitet. Nutidsvær-

dien bliver påvirket ved, at estimaterne for de fremtidige betalingsstrømme forbedres, og volatilite-

ten falder, hvis usikkerheden bliver mindre. Tillige påvirker det også kalkulationsrenten, da projek-

tets lavere usikkerhed ændrer den risikopræmie, markedet kræver. Skulle projektets nutidsværdi 

stige og volatiliteten falde, falder værdien af realoptionen, og derved flyttes der værdi fra realoptio-

nen over til den statiske NPV dog ikke nødvendigvis i forholdet 1:1. Det er vigtigt at huske på, at 

ROA ikke handler om at maksimere værdien af realoptionen men om at træffe den bedste strategi-

ske investeringsbeslutning. Formålet er, at mindske antallet og omfanget af dårlige beslutninger le-

delsen træffer grundet mangelfuldt finansielt forarbejde. Helt specifik er ROA god til hjælpe med at 

forhindre type 1 fejl49, hvor ledelsen afviser et godt projekt. 

 

Ledelsen kan gøre mange ting for at forbedre værdien af en realoption, men ofte er ledelsen selv 

den største forhindring for at realisere værdien af muligheden. Hvis ledelsens aflønning, renommé, 

personlige ambitioner eller søgen efter anerkendelse hviler på udfaldet af et projekt, kan det være 

svært for dem at træffe beslutningen om at afvikle det, også selvom det er den optimale beslut-

ning50. I sådanne situationer kan det være en fordel at implementere en barriere i realoptionen. 

 

4.2 Barriere Put  

En barriere put er en naturlig videreudvikling af muligheden for at afvikle, som implementeres i re-

aloptioner, hvis ledelsen er enten følelsesmæssigt eller politisk knyttet til projektet. Værdien af pro-

jektet kan falde under striken, uden optionen bliver indløst, hvis projektet har udviklet en form for 

klæbrighed i selvskabet51. Til at forhindre problematikken med klæbrige projekter kan ledelsen på 

forhånd aftale en barriere værdi, der ligger under striken, og falder projektets værdien under barrieren, 

afvikles det definitivt52. Denne tilgang imødekommer eventuel irrationel opførsel grundet enkelte 

ledelsesmedlemmers personlige agenda, og i stedet fastsættes en fælles objektiv afviklingskurs, som 

alle kender på forhånd. Når selskabet igangsætter et projekt, skal ledelsen ganske selvfølgeligt tro på, 

at det bliver en succes, og der er ikke noget underligt i at være tøvende, når fiaskoen står for døren. 

                                                           
49 Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne (2010), side 378 
50 Johnathan Mun (2002), side 150 
51 Johnathan Mun (2002), side 245-246 
52 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 131-137 
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Ligger projektets værdi og florerer lige omkring afviklingskursen for en dag at falde under, er det nok 

de færreste, som afskriver projektet på førstedagen. Det er naturligt, at give det en chance til at bevise, 

at skuden kan vendes. Man skal dog være opmærksom på, at muligheden for at afvikle mister værdi, 

hvis der tilføjes en barriere til optionen, da værdien af at indløse den imellem den oprindelige strike 

og barrieren forsvinder. 

 

Suka Pharmaceuticals (forsat) 

Ledelsen hos Suka Pharmaceuticals er bange for, at de kommer til at afskrive projektet for tidligt, 

hvis de sælger det lige så snart, dets værdi er under Mita Bios villige købspris. Medicinalbranchen er 

trods alt meget uforudsigelig, og det ville ikke være første gang, et projekts skæbne var vendt på en 

tallerken, efter de mange havde afskrevet det. Ledelsen beslutter derfor for at medregne en barriere i 

realoptionen på halvdelen af strikens værdi, da de vurderer, at det giver en tilpas stor buffer, så de 

ikke risikerer at sælge for tidligt. I Figur 13 ses det nye binomialtræ: 

  

Figur 13 

Effekten af barriere optionen kan ses i den næstnederste terminalnode (𝑆0𝑑
4𝑢). I modsætning til 

realoptionen uden en barriere sælges projektet i dette scenarie ikke til Mita Bio, da dets værdi over-

stiger barrieren med 24 mio. I stedet for at værdien i den næstnederste terminalnode er 2 mia., er den 

kun 1.024 mio., hvilket har en kaskadeeffekt ned igennem binomialtræet, hvor både node 𝑆0𝑑
3𝑢, 

𝑆0𝑑
3 og 𝑆0𝑑

2 er påvirkes direkte. I node 𝑆0𝑑
4 er værdien af realoptionen 1.499 mio., men eftersom 

værdien af projektet i samme stadie kun er 686 mio., overskrides optionens barriere, og projektet 

videresælges til Mita Bio. 

Den nye værdi af realoptionen med barrieren er 101,69 mio., hvilket er et dramatisk fald fra dens 

værdi uden barrieren. Øges antallet af perioder, så realoptionens værdi beregnes med 1.000 perioder, 
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er den 198,6 mio. værd53, hvilket ikke er helt så dramatisk, men stadig er en forskel på 54,1 mio. fra 

beregning med det samme antal perioder. Prisen for ledelsens manglende villighed til at afvikle pro-

jektet så snart det falder under striken, kan udtrykkes som de 54,1 mio. i tabt værdi, det koster at have 

barrieren. 

 

4.3 Muligheden for at udvide 

Muligheden for at udvide er ligesom muligheden for at afvikle naturligt tilstede i de fleste projekter, 

og den er specielt betydningsfuld i selskaber med høj vækst54. Muligheden for at udvide giver, som 

navnet antyder, selskabet muligheden for at ekspandere deres kapacitet ved enten organisk vækst eller 

opkøb af konkurrenter. I nogle projekter kan den statiske NPV være marginal eller sågar negativ, men 

hvis forretningsmiljøet er meget usikkert, og projektet indeholder store vækstmuligheder, kan mulig-

heden for at udvide være så værdifuld, at den bliver udslagsgivende for, om projektet skal initieres. 

Hvis man ikke benytter ROA i denne type projekter, bliver de undervurderet. Selskabet har en stra-

tegisk mulighed for at ekspandere men ikke en forpligtigelse til at gøre det, og realoptionen indløses 

ikke, medmindre forretningsbetingelserne er til det55. I situationer hvor forretningsbetingelserne er 

gunstige, vil ekspansionen blive medregnet som en mere eller mindre naturlig del af projektets stati-

ske værdiansættelse. Er forretningsbetingelserne derimod ikke gode, ekskluderes ekspansionen fra 

den statiske model, og værdiansættelsen reflekterer derved ikke projektets fulde potentiale. Mulighe-

den for at udvide findes i næsten alle projekter, også selvom den ikke medregnes, men en kvantifice-

ring af realoptionen giver ledelsen et bedre strategisk grundlag at agere ud fra56. Muligheden for at 

udvide er eksemplificeret i det følgende afsnit om Bayu Technology. 

 

Bayu Technology 

Bayu Technology er et teknologiselskab, der har specialiseret sig i at udvikle og producere tavlecom-

putere til det hastigt voksende marked. Deres seneste satsning er en ekstra stor tavlecomputer på 17 

tommer målrettet de ældste medborgere. For at imødekomme aldersgruppens skrantende sansefunk-

tioner har Bayu implementeret ekstra gode højtalere i tavlecomputeren, så selv personer med svag 

hørelse kan høre lydafspilninger fra apparatet. Derudover har de lavet deres egne tilføjelser til Goog-

les Android system, som blandt andet forsimpler det, og gør ikonerne større. I økonomiafdelingen 

                                                           
53 Se bilag 9.7 for VBA-koden til udregning af realoptionens værdi. 
54 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 110-116 
55 Johnathan Mun (2002), 175-178 
56 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 115 
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hos Bayu har man ved brug af en passende risikojusteret kalkulationsrente regnet sig frem til, at nu-

tidsværdien af de fremtidige betalingsstrømme er 9 mia. Ledelsen er meget i tvivl om, hvordan den 

ældre generation vil modtage deres produkt, hvilket har rejst spørgsmål om, hvor stor produktionska-

pacitet der behøves for at tilfredsstille efterspørgslen. Med deres nuværende kapacitet kan Bayu godt 

producere det antal produkter, der er grundlag for den statiske værdiansættelse, men viser markedet 

sig at være betydeligt mere lukrativt end først antaget, kan de nuværende produktionsanlæg ikke følge 

med efterspørgslen. For ikke at risikere at miste omsætning på et overefterspurgt produkt har ledelsen 

kontaktet AG Holdings, der ejer nogle lignende produktionsfaciliteter ikke langt fra Bayus egne fa-

brikker. Ledelsen har aftalt med AG Holdings, at Bayu kan købe deres fabrikker inden for de næste 

3 år for en pris på 11,5 mia. Realoptionen har derfor form som en amerikansk call, der kan indløses i 

hele optionens løbetid. På fabrikkerne producerer AG Holdings også tavlecomputere, og selvom de 

ikke helt har samme dimensioner som Bayus, så vurderer ledelsen, at det ikke vil koste mere end 500 

mio. at konvertere anlæggene til produktion af de store tavlecomputere. Den samlede købspris for at 

ekspandere deres produktion er således 12 mia., men vælger Bayu at købe anlægget, vil det fordoble 

deres produktion af tavlecomputere. Bayu har undersøgt projekter hos andre markedsaktører med 

lignende usikkerhed, og den vægtede gennemsnitlige volatilitet korrigeret for selskabsspecifikke for-

skelle og gæld er beregnet til 35 procent årligt. Den risikofrie rente for de næste 3 år er 3%. 

 

For at beregne værdien af muligheden for at udvide ved brug af binomialmodellen er det først nød-

vendigt at beregne den risikoneutrale sandsynlighed samt op- og nedfaktorerne. Af grafiske hensyn 

benyttes der kun 6 perioder i figuren, hvilket betyder, at hver tidssekvens har en længde på et halvt 

år. Op- og nedfaktorerne samt den risikoneutrale sandsynlighed kan beregnes til henholdsvis 1,2808, 

0,7808 og 0,468757, og binomialtræet kan nu opstilles: 

                                                           
57 Se bilag 9.8 for de nævnte beregninger i dette afsnit. 
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Figur 14 

I venstre side af Figur 14 er det beregnet, hvorledes værdien af de fremtidige betalingsstrømme kan 

udvikle sig over de næste 3 år. Den risikoneutrale værdi af projektet kan spænde fra 39,7 mia. i det 

bedste tilfælde til 2 mia. i det værste tilfælde. Det store spænd i værdiudviklingen påvirker naturligvis 

hvorvidt, det er attraktivt for ledelsen at ekspandere projektet. 

 

I den næst øverste node (𝑆0𝑢
5𝑑) er nutidsværdien af de fremtidige betalingsstrømme 24,2 mia. Le-

delsen står over for valget imellem, at fortsætte med projektet som det er eller investere i yderligere 

kapacitet og derved fordoble afsætningen. Problemet kan opstilles som følgende; 𝑀𝑎𝑥(𝑆𝑇 ; (𝑆𝑇 ∗

𝐸) − 𝐶), hvor 𝐸 er ekspansionsfaktoren, og 𝐶 er en den samlede købspris med modifikationer. Hvis 

de køber AG Holdings fabrikker, bliver værdien af de fremtidige betalingsstrømme fordoblet til 48,4 

mia., men til gengæld skal de betale 12 mia. for deres nyerhvervelse. Nettoværdien af projektet hvis 

de investerer er således 36,4 mia., og da ledelsen skal maksimere værdien af projektet, er deres opti-

male beslutning i dette scenarie at investere. I den midterste terminalnode (𝑆0𝑢
3𝑑3) er værdien af 

projektet 9 mia., og beslutter ledelsen i dette scenarie sig for at udvide projektet, stiger nutidsværdien 

af de fremtidige betalingsstrømme til 18 mia., men efter at have betalt AG Holdings for deres fabrik-

ker falder den samlede værdi til 6 mia. Det er derfor inferiørt at investere, og en rationel ledelse 

udvider i denne situation ikke projektet. 

 

Efter værdien af projektet med realoptionen er bestemt i terminalnoderne, er det muligt at benytte 

baglæns induktion til at afgøre værdien i de følgende noder fra 2,5 år og tilbage til udgangspunktet. I 

den øverste node efter 2,5 år (𝑆0𝑢
5) er værdien af det underliggende projekt 31 mia., værdien af 

realoptionen er 50,2 mia., og værdien af at udvide projektet er 50 mia. For at maksimere værdien bør 

39,7      67,5      

31,0      50,2      

24,2      24,2      36,4      36,8      

18,9      18,9      26,0      26,8      

14,8      14,8      14,8      17,5      18,7      19,5      

11,5      11,5      11,5      12,8      13,7      14,3      

9,0        9,0        9,0        9,0        9,0        9,6        10,1      10,6      

7,0        7,0        7,0        7,0        7,3        7,6        

5,5        5,5        5,5        5,5        5,5        5,6        

4,3        4,3        4,3        4,3        

3,3        3,3        3,3        3,3        

2,6        2,6        

2,0        2,0        

Værdiudviklingen for projektet med realoptionenVærdiudviklingen for det underliggende projekt



38 | S i d e  
 

en rationel ledelse holde realoptionen åben og fortsætte uden at investere i yderligere kapacitet, på 

trods af at denne løsning også er meget attraktiv. En tilsvarende logik kan benyttes i de øvrige noder, 

hvor muligheden for at udvide dog mister sin appel, i takt med at nutidsværdien af projektet falder. 

Projektet med realoptionen ender op med at have en værdi på 10,59 mia., hvilket betyder, at værdien 

af realoptionen er 1,59 mia. Øges antallet af perioder fra 6 til 1.000, falder værdien af realoptionen til 

1,52 mia.58 

 

Værdien af realoptionen bliver endnu mere signifikant når den sammenlignes med NPV af udvidel-

sen, såfremt udvidelsen blev igangsat i tidspunkt 0. Merværdien af at udvide forretningen i tidspunkt 

0 er nutidsværdien af de fremtidige betalingsstrømme ganget med ekspansionsfaktoren minus nutids-

værdien af de nuværende betalingsstrømme. De samlede betalingsstrømme efter investeringen bliver 

således 18 mia., men da 9 mia. af disse stammer fra de gamle fabrikker, er merværdien af investerin-

gen kun 9 mia. Fratrækkes investeringsomkostningerne ved køb af de nye produktionsanlæg fra AG 

Holdings, bliver NPV af beslutningen om at udvide minus 3 mia. I en statisk værdiansættelsesmodel 

resulterer en negativ NPV i afvisning af udvidelsen, så selskabet ville fortsætte med deres nuværende 

kapacitet i al fremtid, og derved gå glip af den latente værdi fra muligheden for at udvide. ROA 

ændrer fuldstædigt billedet af investeringen, og sammenlignes resultatet fra ROA med den statiske 

NPV, øger ROA den samlede værdi med 4,52 mia., hvilket formentlig er nok til, at ledelsen holder 

projektet i live, imens de indsamler information, der kan afklare noget af dets usikkerhed59. 

 

Ekspansionsfaktoren og den samlede købspris for AGs fabrikker er to af de inputvariable, der har 

størst betydning for realoptionens værdi, og en analyse af deres indbyrdes forhold, kan være nyttig i 

en senere genforhandling med AG. Hvis AG har foretaget markante forbedringer på fabrikkerne, der 

gør dem i stand til at producere mere, er det sandsynligt, at de forventer en højere pris. Omvendt hvis 

AG har ladet fabrikkerne forfalde og kompromitteret deres ydeevne, ønsker ledelsen hos Bayu næppe 

at betale det samme for dem. Formelle juridiske konsekvenser vil i begge tilfælde være udførligt 

beskrevet i overtagelseskontrakten, så det burde ikke komme som nogen overraskelse, men for at 

spejle det faktiske forretningsmiljø er det fornuftigt at tage højde for ændringer i både købsprisen og 

ekspansionsfaktoren60. 

                                                           
58 Se bilag 9.8 for VBA-koden til udregning af realoptionens værdi. 
59 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 115 
60 Johnathan Mun (2002), 178 
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Figur & Tabel 2 

Figur & Tabel 2 afspejler forholdet imellem ekspansionsfaktoren, og den samlede købspris der holder 

realoptionens værdi konstant61. Området over linjen afspejler en situation, hvor forholdene er forbed-

ret for Bayu, og omvendt reflekterer området under linjen en forværring af den nuværende situation. 

En interessant pointe er, at forholdet imellem den samlede købspris og ekspansionsfaktoren er svagt 

aftagende, hvilket betyder, at en stigning i købsprisen ikke kræver en lige så stor stigning i ekspansi-

onsfaktoren. Det bringer Bayu i en stærk forhandlingssituation med hensyn til prisstigninger, da AG 

ikke har indsigt i deres afkaststruktur, og de derfor bedre kan forhandle sig til et lineært forhold imel-

lem fabrikkens tilstand og pris. Bagsiden af medaljen er dog, at det modsatte gør sig gældende ved 

fald i købsprisen, men den absolutte effekt på selskabets bundlinje bliver også mindre. Der kan derfor 

argumenteres for, at risikoen for et fald i ekspansionsfaktoren er mindre end mulighederne ved en 

stigning. Se i øvrigt bilag 9.8 for en følsomhedsanalyse der giver et mere detaljeret billede af ændrin-

ger i alle inputvariablene. 

 

4.4 Muligheden for at vente og vælge 

I praksis opleves det sjældent, at et projekt kun indeholder en enkelt realoption. Tværtimod indeholder 

langt de fleste projekter en kombination af flere forskellige realoptioner, som giver ledelsen endnu 

mere fleksibilitet til at reagere optimalt på ændringer i markedsforholdene. I dette afsnit introduceres 

muligheden for at vælge og muligheden for at vente. Hvor muligheden for at vælge inkorporerer flere 

forskellige realoptioner, minder muligheden for at vente lidt mere om muligheden for at udvide. I de 

følgende sektioner bliver de to nye realoptioner gennemgået nærmere, og herefter inkluderes de begge 

sammen med muligheden for at udvide og afvikle i eksemplet med Beason Mines. 

                                                           
61 Se bilag 9.8 for VBA-koden der beregner den implicitte ekspansionsfaktor 
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Muligheden for at vælge 

Muligheden for at vælge anerkender værdien af ledelsens fleksibilitet til at skalere projekter som 

respons på ændrede markedsbetingelser62. I mange tilfælde indeholder projekter ikke kun en realop-

tion men en kombination af flere forskellige realoptioner, og hvilken ledelsen vælger at indløse, af-

hænger af hvordan projektet udvikler sig63. Det kan vise sig at være specielt værdifuldt for meget 

usikre og uforudsigelige projekter, som kan let kan gå begge veje. Skulle det gå strygende kan pro-

jektet udvides, men hvis det går dårligt, kan det enten nedskæres eller afvikles helt. 

En vigtig facet ved muligheden for at vælge er, at de enkelte deloptioner er gensidigt ekskluderende 

og uafhængige af hinanden. Indeholder et projekt eksempelvis muligheden for at vælge imellem enten 

af udvide, afvikle eller nedskære, er det ikke muligt både at nedskære og afvikle, også selvom begge 

alternativer er mere attraktive end, at fortsætte projektet som det er. I den situation er det nødvendigt 

at vælge imellem en af deloptionerne, ud fra hvilken af de to der har den højeste værdi. Hvis det er 

mest attraktivt at skære ned, gør man det, og omvendt hvis det er mest attraktivt at afvikle projektet. 

Der kan således opstå situationer, hvor de enkelte deloptioner ”stjæler” værdi fra hinanden, og real-

optionens samlede værdi er derfor ikke bare en akkumulation af deloptionernes enkeltstående værdi. 

Vælgeoptionens værdi ligger i stedet et sted imellem den isolerede værdi af den mest værdifulde 

deloption og den samlede værdi af alle deloptionernes isolerede værdi. 

 

Muligheden for at vente 

Muligheden for at vente er ligesom muligheden for at udvide og afvikle også i blandt de mest almin-

delige realoptioner, og den er ligeledes tilstede i langt de fleste projekter. I stedet for at investere i 

eller afvise et projekt med det samme, kan man vente med at træffe en beslutning, i håbet om at 

projektets markedssituation forbedres. Muligheden for at vente har således egenskaber, der minder 

meget om en amerikansk call option, hvor det er muligt at investere før optionens formelle udløb. 

Muligheden for at vente er ikke relevant i alle projekter, og det er ikke attraktivt at vente, hvis alter-

nativomkostningerne ved at vente overstiger den potentielle gevinst. Det er derimod attraktivt at 

vente, hvis projektets NPV er lige omkring nul, og værdien er forbundet med stor usikkerhed til pro-

duktets efterspørgsel eller prisudviklingen på en vigtig råvare. Hvis selskabet vælger at vente med at 

investere i projektet, kan tiden afklare noget af dets markedsusikkerhed, eksempelvis ved at markedet 

                                                           
62 Marion A. Branch (2003), 84-87 
63 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 121-126 
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bliver bedre defineret, eller ved prisudviklingen på en vigtig råvare eller produktet selv forbedres64. 

Privat teknisk usikkerhed i projekter kan dog kun delvist løses ved at vente, og oftest kræver det, at 

man investerer i R&D for at finde ud af om projektet fra et teknisk standpunkt er gennemførligt65. En 

lille del af den private usikkerhed kan nogle gange afklares ved at udskyde beslutningen om at inve-

stere, til man har set resultaterne fra et lignende projekt hos en konkurrent. Problemet ved at vente på 

resultaterne fra en konkurrent er dog, at man risikerer at stille sig selv i en dårligere konkurrencesitu-

ation, hvis konkurrenten udnytter den nye teknologi først. 

 

Værdien ved at udskyde igangsættelsen af et projekt er størst, hvis selskabet har eksklusive rettighe-

der, et patent eller eventuelle first mover fordele, som forhindrer konkurrenter i at stjæle deres mar-

kedsandele. Kan selskabet skabe en situation hvor det har monopol, har realoptionen højest værdi, da 

tabet ved at vente ikke bliver yderligere forstørret af konkurrenter. Har flere parter mulighed for at 

konkurrere på det same marked med ligeværdige produkter, deles realoptionen af flere organisationer, 

og dens værdi mindskes betydeligt66. Uafhængigt af om selskabet har monopol eller ej, kan man 

sjældent udskyde i al evighed, da eksempelvis patenter og andre rettigheder har fastsatte udløbsda-

toer. Værdien af et patent mindskes med tiden, da ejeren har færre år, hvor de kan profitere på paten-

tets overnormale afkast67, og der opstår i nogle tilfælde værdilækage i realoptionen, som påvirker, 

hvor længe selskabet kan blive ved med at vente. 

Værdilækage findes i flere forskellige former, afhængigt af hvilken type projekt der er tale om. Den 

kan enten forekomme som et enkelt stort værditab, en konstant rate eller en variabel rate. Værdilæ-

kage i form af et enkelt stort værditab kan skyldes effekten af en ny teknologi eller konkurrent, der 

med et ryk ændrer markedet fuldstændig. Værditab fra en variabel eller konstant rate derimod kan 

bedre udtrykkes som en løbende negativ påvirkning fra tabt omsætning eller markedsandele. I bereg-

ningerne er det nødvendigt at tage hensyn til værdilækage, hvis de skal give et retvisende billede af 

realoptionens værdi. I det følgende eksempel med Beason Mines illustreres effekten af en konstant 

værdilækage over realoptionens løbetid. 

 

 

 

                                                           
64 Marion A. Branch (2003), side 39 
65 Marion A. Branch (2003), side 69 
66 Marion A. Branch (2003), side 70 
67 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 126-130 



42 | S i d e  
 

Beason Mines 

Beason Mines ejer rettighederne til at udvinde metaller fra undergrunden på et meget attraktivt stykke 

land i Peru. De geologiske prøver fra området indikerer, at der er store kobber forekomster, men 

ledelsen er bange for at investere i udvindingen, før det er afklaret, om de seneste års negative trend 

på kobbermarkedet bare er en midlertidig udvikling. Beasons økonomiafdeling vurderer, at projektet 

med de nuværende kobberpriser har en nutidsværdi på 800 mio. Økonomiafdelingen anslår ligeledes, 

at det vil koste 900 mio. i anlægsinvesteringer, før området er klar til at blive udvundet, og projektet 

statiske NPV er således minus 100 mio. 

Ledelsen ønsker ikke at investere i projektet under de nuværende forretningsbetingelser, men så 

længe selskabet har rettighederne, har de muligheden for at vente, og se om markedet skulle forbedre 

sig.  Projektets værdi er utrolig følsomt over for ændringer i kobberpriserne, men der er også andre 

risici forbundet med transport og udvinding, som spiller ind. Baseret på beregninger med data fra 

andre lignende projekter vurderes det, at projektets samlede volatilitet er 30%. Den peruvianske re-

gering er meget interesseret i at skabe arbejdspladser for dets befolkning, så Beason Mines har mod-

taget rettighederne til området under forudsætning af, at de vil påbegynde udvindingen inden for de 

næste 10 år. Påbegyndes udvindingen ikke inden for 10 år, mister Beason Mines deres rettigheder. 

De kan dog i løbet af de 10 år afvikle projektet ved at sælge rettighederne videre for 100 mio. til en 

konkurrent. Ud over muligheden for at vente og muligheden for at afvikle har Beason også mulighe-

den for at udvide projektet. De kan således investere yderligere 900 mio. for at ekspandere projektet, 

men da det ellers vil forstyrre driften for meget, skal ekspansionen ske i samme periode som den 

normal etablering af minen. En udvidelse af projektet øger naturligvis ikke mængden af kobber i 

undergrunden, men da de er i stand til at grave metallet hurtigere op, får de indtægterne tidligere i 

forløbet end ellers. Gevinsten ved at producere kobberet hurtigere er en indtægtsforøgelse på 70%, 

hvilket giver en ekspansionsfaktor på 1,7. 

 

Aktiemarkedets forventninger til selskabets resultater og tidsværdien af den udskudte og måske tabte 

omsætning gør, at projektet har en værdilækage på 12%. I beregningerne til Figur 15 er realoptionens 

løbetid inddelt i fem perioder, og hver tidssekvens i beregningen af den risikoneutrale sandsynlighed 

samt op- og nedfaktorerne er således på 2 år. Beregningerne af den risikoneutrale sandsynlighed samt 

op- og nedfaktorerne er udført med samme metode som i de øvrige eksempler, med undtagelse af at 
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der til beregning af den risikoneutrale sandsynlighed bliver taget hensyn til værdilækagen. Den risi-

kofrie rente i perioden er 4 procent. Op- og nedfaktorerne kan beregnes til 1,5285 og 0,6543 68, og 

den risikoneutrale sandsynlighed kan herefter beregnes: 

𝑝 =
𝑒(4%−12%)∙2 − 0,6543

1,5285 − 0,6543
= 0,2264 

 

Værdiudviklingen for det underliggende projekt samt nettoværdiudviklingen for projektet med real-

optionen er afbilledet i Figur 15. 

 

Figur 15 

I terminalnoderne kan ledelsen enten etablere minen, etablere og ekspandere minen eller videresælge 

rettighederne til området, 𝑀𝑎𝑥(𝑆𝑇 − 𝑋𝐼; 𝑆𝑇 ∙ 𝐸 − (𝑋𝐼 + 𝑋𝐸); 𝑋𝑉)69. De tre forskellige strategier dan-

ner ramme for realoptionens værdi i de enkelte noder. Hvis projektets værdi er under investerings-

omkostningerne for at etablere projektet, så kan det bedst betale at videresælge rettighederne. Real-

optionen har således en værdi på 100 mio. i alle noder, hvor projektets værdi er under 900 mio., 

hvilket er tilfældet i de tre nederste terminalnoder (𝑆𝑑5, 𝑆𝑢𝑑4, 𝑆𝑢2𝑑3). Er projektets værdi over inve-

steringsomkostningerne på 900 mio. men under 1.286 mio., kan det bedst betale sig at indløse den 

klassiske mulighed for at vente og investere i minen på normal vis. I den tredje øverste terminalnode 

(𝑆𝑢3𝑑2), er værdien af udvidelsesoptionen 279 mio. og venteoptionen 323 mio., så her kan det bedst 

betale sig at etablere den normale mine. Såfremt værdien af det underliggende projekt er over 1.286 

mio., er det rationelle valg at indløse udvidelsesoptionen, hvilket sker i de to øverste terminalnoder 

(𝑆𝑢4𝑑, 𝑆𝑢5). 

                                                           
68 Se bilag 9.9 for beregninger 
69 𝑋𝐼 er investeringsomkostningerne ved at etablere minen på normal vis, 𝑋𝐸  er omkostningerne ved at ekspandere 
minen under forudsætning at man også etablerer den, og endelig er 𝑋𝑉 rettighedernes videresalgsværdi. 
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De indre noder løses som altid ved brug af baglæns induktion, og ud over det tre førnævnte valgmu-

ligheder er det her også muligt at beholde realoptionen uden at indløse en deloption. Forholdet imel-

lem de tre deloptioner holdes intakt, men i de indre noder vil der være situationer, hvor det bedre kan 

betale sig at beholde realoptionen end at indløse en af deloptionerne. Et eksempel på dette er node 

𝑆𝑢2𝑑, hvor værdien af det underliggende aktiv er 1.223 mio. Jævnfør den førnævnte logik burde den 

optimale beslutning i denne node være at bygge den normale mine, men da der er mulighed for at 

opnå store gevinster i de efterfølgende noder, kan det bedre betale sig at beholde realoptionen. En 

almindelig etablering af minen har således kun en værdi på 323 mio., hvorimod den intakte realopti-

onen har en værdi på 387 mio. 

 

Figur 16 

Normalt i amerikanske call optioner kan det bedst betale sig at beholde optionen i stedet for at indløse 

den før tid, men det er ikke tilfældet for optioner med værdilækage. Værdilækagens store betydning 

på ikke blot indløsningsmønsteret men også realoptionens værdi er tydelig ved et kig på node 𝑆𝑢3𝑑, I 

denne node er værdien af realoptionen 869 mio., den almindelige etablering 969 mio. og værdien af 

ekspansionen 1.377 mio. Ergo er værdien af både den almindelige mine og ekspansionen højere end 

realoptionen intakte værdi. Det sættes i stærk kontrast til de samme beregninger udført uden værdi-

lækage, hvor værdien af realoptionen i samme node er 1.536 mio. (se Figur 16). Værdien af at etablere 

minen på almindelig og udvidet vis forbliver de samme, da de kun er afhængige af værdien på det 

underliggende aktiv og ikke hverken de foregående noder eller den risikoneutrale sandsynlighed, der 

begge påvirkes af værdilækage. Effekten af værdilækagen er i dette tilfælde meget tydelig, og den 

resulterer ofte i en fremskydning af de aktuelle investeringer. 

Påvirkningen fra værdilækagen bliver endnu tydeligere, når fokus rettes mod det endelige resultat. 

Værdien af projektet med realoptionen og værdilækage er 156,68 mio., hvorimod den havde været 
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588,38 mio., hvis den ikke havde været underlagt værdilækage. Der er ikke meget, som ændrer sig, 

hvis antallet af perioder øges. Ved en stigning i antallet af perioder til 1.000 bliver resultatet med og 

uden værdilækage 172,59 mio. og 598,21 mio., hvilket giver en forskel på imponerende 425,62 mio.70 

Selvom forskellen imellem de to scenarier med og uden værdilækage er massiv, ændrer det ikke 

konklusionen i ROA. Projektets NPV uden realoptionen er minus 100 mio., og skulle projektet vur-

deres isoleret på baggrund af denne værdi, ville det være naturligt at sælge rettighederne til området 

og prøve noget andet. 

Projektet med realoptionen har en værdi på 172,59 mio., hvilket betyder, at realoptionen selv med 

værdilækage tilfører 272,59 mio. til den statiske NPV beregning og 72,59 til videresalgs prisen. Det 

skal for god ordens skyld understreges, at det ikke betyder, at Beason skal investere i tidspunkt nul, 

da værdien af at investere her stadig er minus 100 mio., uafhængigt af om projektet vurderes med 

eller uden realoptionen. ROA giver indsigt i den strategiske værdi af at have retten til at udvinde 

undergrunden, indtil der er skabt et bedre billede af prisudviklingen på det underliggende gode. Selv 

med yderligere information er det fornuftigt ikke at hoppe i med begge ben, lige så snart projektets 

nutidsværdi overstiger investeringsomkostningerne. For at forhindre at der ikke træffes en forhastet 

beslutningen, kan man ligesom med muligheden for at afvikle tilføje en barriere til ens beregninger i 

ROA. I næste delafsnit beskrives de væsentligste karakteristika ved en barriere call, og der tilføjes 

herefter en barriere til Beasons realoption. 

 

4.5 Barriere Call 

I meget volatile projekter er beslutningstagerne ofte tilbageholdende med at investere, specielt hvis 

dets værdi kun lige overstiger investeringsomkostningerne. For at forsikre sig mod risikoen for præ-

mature investeringer er det mulig at tilføje en barriere i realoptionen, så der investeres i projektet med 

en margin71. Implementeringen af en barriere call har mange af de samme bevæggrunde og egenska-

ber som barriere putten, der blev beskrevet og eksemplificeret i afsnit 4.2. En barriere call er først i 

pengene, når aktivets værdi er højere end den påskrevne barriere, i modsætning til en normal call 

option der allerede er i pengene, så snart aktivets værdi overstiger striken. Der er således et område 

imellem striken og barrieren, hvor optionen ikke har nogen værdi, men aktivets værdi stadig er højere 

end striken. Barrieren skaber en buffer, der kan agere stødpude, hvis projektets udsigter skulle for-

værres, efter der er investeret. 

                                                           
70 Se bilag 9.9 for VBA-koden til udregning af realoptionens værdi. 
71 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 137-141 
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En vigtig praktisk årsag til at medregne en barriere i sin ROA er, at projektet i mange tilfælde tager 

lang tid at udvikle, før de positive betalingsstrømme tilfalder selskabet, og markedssituationen kan i 

den mellemliggende periode ændre sig igen. Eksempelvis tager udviklingen af et nyt lægemiddel let 

7 år fra de indledende forsøg til gennemførsel af de nødvendige fase 3 test. På lige vis tager det typisk 

nogle år at bygge et nyt indkøbscenter, kontorbygning eller anlæg hvorfra der kan udvindes naturres-

sourcer. I tidsrummet fra udviklingen eller anlægsopførslen påbegyndes, til projektet er færdig, er der 

risiko for, at det generelle økonomiske klima for projektet ændrer sig radikalt eksempelvis grundet 

tilgangen af en ny konkurrent, ufavorable råvarepriser eller uforudsete demografiske bevægelser. Ved 

at medregne en barriere i ROA skabes der en buffer imod sådanne markedsrisici72. 

 

Beason Mines (forsat) 

Den risikoaverse ledelse hos Beason Mines er ikke komfortable ved tanken om at investere i projektet, 

så snart dets værdi overstiger udgifterne til de fornødne anlægsinvesteringer. De har derfor besluttet 

at tilføje en barriere i deres ROA, så de ikke risikerer at investere på baggrund af en midlertidig positiv 

udvikling i kobberpriserne. Ledelsen vurderer at en barriere på 1,8 mia., giver projektet en tilstræk-

kelig buffer i forhold til dets investeringer, så risikoen for at tab er tilpas lille. Alle andre forudsæt-

ninger inklusiv værdilækagen er ikke ændret i forhold til de oprindelige kalkulationer. 

 

Figur 17 

Værdiudviklingen for det underliggende projektet bliver ikke påvirket af barrierens tilføjelse i ROA, 

da op- og nedfaktorerne forbliver de samme. Selvom den risikoneutrale sandsynlighed også forbliver 

ens, påvirkes nettoværdiudviklingen for projektet med realoptionen alligevel, da der nu er noder, hvor 

man normalt ville investere, men nu ikke gør det. Barrieretilføjelse har den interessante konsekvens, 

at der nu ikke længere er situationer, hvor det er mest fordelagtigt at investere i den normale mine. 

                                                           
72 Marion A. Branch (2003), side 141 
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Den optimale beslutning i alle noderne er derfor enten at videresælge rettighederne, beholde realop-

tionen intakt eller indløse udvidelsesoptionen. 

Et udmærket eksempel på dette er den tredjeøverste terminalnode (𝑆0𝑢
3𝑑2), hvor projektets nutids-

værdi er 1.223 mio., og derfor ikke overstiger barriereværdien på 2 mia. Konsekvensen er, at der ikke 

investeres i denne node, og rettighederne videresælges i stedet, hvilket også påvirker værdien i den 

nederste af de to bagvedliggende noder. Ændringen skaber en kaskadeeffekt ned igennem binomial-

træet, der påvirker værdien i flere af de afledte noder, og ultimativt er medvirkende til, at projektets 

nutidsværdi med realoptionen falder med 1,82 mio. til 154,86 mio. fra beregningerne uden barrieren. 

Når antallet af perioder i kalkulationerne forøges til 1.000, stiger værdien af projektet med realoptio-

nen til 165,45 mio.73, men forskellen i forholdt til realoptionen uden barrieren stiger også til 7,14 mio. 

De 7,14 mio. i tabt værdi er en direkte omkostning ved at tilføje en barriere til analysen, og selvom 

7,14 mio. ikke er uden betydning, er det nok i de flestes øjne en lille pris at betale, for den sikkerhed 

barrieren tilbyder. 

 

Uafhængigt af om der tilføjes en barriere til realoptionen eller ej, så hjælper ROA med at skabe et 

mere nuanceret billede af projektets strategiske muligheder. ROA afslører, hvilken værdi det har, at 

ledelsens har fleksibiliteten til at vente og vælge, og en negativ NPV behøver ikke nødvendigvis føre 

til afvisning af projektet. Projekter der ikke initialt fremstår attraktive, kan ikke ubetinget afvises, 

hvis de indeholder volatile elementer, der kan få en positiv indvirkning på projektets fremtidige værdi. 

Det er muligt at anvende andre metoder til at analysere projekters strategiske værdi, men fordelen 

ved ROA i forhold til en kvalitativ strategisk analyse er, at ROA kvantificerer mulighederne i stedet 

for blot at påpege dem. 

 

Delkonklusion  

Traditionel finansieringsteori vurderer projekter efter deres NPV, og opfordrer til at investere i den 

kombination af projekter, der inden for selskabets kapitalrestriktioner giver den højeste akkumulerede 

værdi. Den logik følges ikke altid i praksis, og en dygtig ledelse forstår at værdsætte synergierne 

imellem projekter, også selvom de ikke er afspejlet i deres NPV. ROA anvendes til at give en mere 

realistisk værdiansættelse, hvor der tages højde for ændringer i projektets fremtidsudsigter. Mens 

DCF-modellen er funderet på et sæt statiske investeringsbeslutninger, så bygger ROA på multidi-

mensionale dynamiske serier af beslutninger, der bedre reflekterer ledelsens fleksibilitet til at reagere 

                                                           
73 Se bilag 9.10 for VBA-koden til udregning af realoptionens værdi. 
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på afklaringer i projektets usikkerhed ved enten at maksimere dets afkast eller minimere dets tab. 

Realoptioner har dog kun strategisk værdi, hvis projektets usikkerhed kan afklares, og ROA er derfor 

ikke anvendelig i alle projekter. 

 

De mest almindelige simple realoptioner er muligheden for at afvikle, udvide, vente og vælge, og de 

opstår i situationer, hvor selskabet har muligheden for, men ikke pligten til, at eksploitere en potentielt 

værdiskabende strategisk disposition. Muligheden for at afvikle har form som en amerikansk putop-

tion, der giver retten til at videresælge et projekt for at minimere selskabets tab. Afviklingsoptionen 

betragtes ofte som afdækning imod privat- og markedsrisiko, og den kan benyttes som forsikring 

imod tekniske vanskeligheder og økonomiske kriser. I de fleste tilfælde er det ledelsen selv, der er 

den største forhindring i at udnytte værdien af afviklingsoptionen, da de bliver enten følelsesmæssigt 

eller politisk knyttet til projektet, og derfor ikke er villige til at afvikle det i tide. I sådanne situationer 

kan klæberige projekter forhindres ved at tilføje en barriere til realoptionen, der ligger under den 

oprindelige strike, og projektet afvikles først, når dets værdi har krydset barrieren. Muligheden for at 

udvide dækker over selskabets mulighed for at ekspandere projektets nuværende kapacitet enten gen-

nem organisk vækst eller ved opkøb af konkurrenter. Udvidelsesoptionen er specielt betydningsfuld 

i usikre projekter med lav eller negativ NPV, der indeholder store vækstmuligheder, da de kan være 

så værdifulde, at de bliver afgørende for investeringsbeslutningen. Muligheden for at vente minder 

en smule om muligheden for at udvide, eftersom de begge har struktur som en amerikansk call option. 

Forskellen ved de to realoptioner er, at udvidelsesoptionen primært forbindes med projekter der alle-

rede er etableret, hvorimod venteoptionen relateres til projekter, der endnu ikke er påbegyndt. Ven-

teoption er især værdifuld, hvis selskabet har enten rettigheder eller patenter, der beskytter realoptio-

nen imod at blive udnyttet af konkurrenter. Ligesom med afviklingsoptionen er der også mulighed 

for at tilføje en barriere til venteoptionen, der kan forhindre ledelsen i at investere på et for løst grund-

lag. Endelig er der muligheden for at vælge, som lidt ligesom navnet antyder, ikke kun inkluderer en 

realoption, men en kombination af flere af de førnævnte realoptioner. Vælgeoptionen reflekterer vær-

dien af ledelsens fleksibilitet til at skalere projekter som respons på ændrede markedsbetingelser ved 

eksempelvis at afvikle, udvide eller nedskære dem. 

 

Ledelsen kan vælge imellem at afklare projekters usikkerhed ved enten passiv eller aktiv læring. Ved 

passiv læring overlades det hele til tilfældighederne, og selskabet fæstner sin lid til, at tid er nok til at 
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afklare de tvivlsspørgsmål, der ligger bag projektets usikkerhed. I aktiv læring agerer ledelsen proak-

tivt ved at igangsætte et eller flere initiativer, som kan hjælpe med at afklare projektets usikkerhed. 

Succesfulde eksempler på aktiv og passiv læring kan forbedre projektets nutidsværdi samt mindske 

dets usikkerhed, og derved flytte værdi fra realoptionen og over til den statiske NPV. Det er i den 

forbindelse vigtigt at huske, at ROA ikke handler om at maksimere værdien af realoptionen men om 

at hjælpe ledelsen med at træffe de bedste strategiske investeringsbeslutninger. En værditransfer fra 

realoptionen til den statiske NPV er således kun et sundhedstegn. Helt specielt er en af hovedformå-

lene med ROA at forhindre type 1 fejl, hvor ledelsen afviser et godt projekt, fordi dets nuværende 

NPV ikke afspejler dets fulde potentiale. I det næste afsnit øges kompleksiteten af ROA med en un-

dersøgelse af de forbundne realoptioner. 

 

5. Forbundne realoptioner 

De forbundne realoptioner er ikke nyskabelser men videreudviklinger af de simple realoptioner, og 

metoden som anvendes til at beregne dem, er grundlæggende også den samme. Den store forskel på 

de simple og forbundne realoptioner er, at de forbundne optioner danner en mere realistisk ramme for 

ROA ved at dissekere realoptionen ud i deloptioner og derved tilføre flere dimensioner til beslut-

ningsprocessen. Ved at øge antallet af deloptioner bliver beregningerne mere omfattende, men der 

opfanges også flere nuancer i investeringsbeslutningen, så ledelsen får bedre indsigt i projektets kom-

pleksitet. 

De simple optioner er alle kendetegnet ved, at ledelsen kun har en investeringsbeslutning, hvor de 

skal beslutte, om projektet skal udvides, afvikles, afventes eller noget helt tredje. Muligheden for at 

vælge giver ledelsen mulighed for at gøre flere forskellige ting, men da mulighederne er internt eks-

kluderende, kan projektet ikke både udvides og afvikles. Selvom muligheden for at vælge giver et 

bedre billede af de praktiske realiteter ved mange projekter end de andre simple optioner, så fanger 

den ikke hele kompleksiteten i sammensætningen af de værdiskabende beslutninger. I mange projek-

ter, specielt inden for R&D, kapacitets udvidelse og lancering af nye produkter, kommer de værdi-

skabende beslutninger i flere stadier af projektet. Denne type projekter indeholder naturlige milepæle, 

hvor ledelsen kan evaluere, om de skal udvide, afvikle eller fortsætte med projektet som det er, alt 

afhængigt af hvordan projektets usikkerhed har udviklet sig. Kapitalinvesteringer i et nyt produkti-

onsanlæg kan eksempelvis opdeles i flere forskellige faser, hvor ledelsen, afhængigt af projektets 

markedsbetingelser, løbende kan vurdere, om de tror nok på projektet til at frigive den næste runde 

midler. Projektet udgør således en samling af forbundne realoptioner, hvor indløsning af en realoption 
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påvirker de andre, og værdien af optionen ikke kun er afhængig af det underliggende aktivs værdi 

men også de andre realoptioners74. 

 

Forbundne realoptioner er enten sekventielle eller parallelle. I en sekventiel realoption danner de en-

kelte deloptioner en kæde, hvor indløsningen af en deloption leder til skabelsen af den næste. Paral-

lelle optioner består af to sideløbende optioner, hvor den enes udvikling er afhængig af den anden75. 

Et af de vigtigste argumenter for at opdele et projekt i flere stadier er, at ledelsen på den måde har 

længere tid til at indhente informationer omkring dets risikokilder. Projekter der kan inddeles i for-

bundne optioner, har ligesom andre projekter to primære risikokilder76: privat og markedsbestemt 

risiko. Den private eller tekniske risiko relaterer sig til selskabets evne til succesfuldt at føre projektet 

ud i livet. Det beror derfor på selskabets egenskaber til at løse de tekniske udfordringer, der opstår 

som led i produktets udvikling eller lancering. Ved udvikling af et nyt lægemiddel afhænger den 

private risiko af forskernes evne til udvikle et effektivt lægemiddel, der lever op til de internationale 

krav fra både forbrugere og staten. Hvis projektet i stedet omhandler lanceringen af et gammelt pro-

dukt på et nyt marked, relaterer den private risiko sig mere til, hvor succesfuldt produktet kan mar-

kedsføres. Projekternes markedsrisiko er forbundet med usikkerhed omkring den fremtidige efter-

spørgsel, konkurrence landskabet samt forbrugernes krav til produktegenskaberne. Om det er en god 

ide at investere i de enkelte stadier, er betinget af udviklingen inden for begge risikoområder. Fordelen 

ved forbundne optioner er, at ledelsen har fleksibiliteten til selv at bestemme investeringstidspunktet 

og omkostningshastigheden, og i sidste ende kan de afvikle projektet førtidigt, hvis forretningscase 

ikke længere er rentabel. 

Simple realoptioner er primært tynget af markedsrisiko forbundet med usikkerhed omkring projektets 

fremtidige efterspørgsel eller prisudviklingen på en vigtig råvare. Den type risiko er eksogen, og bli-

ver afklaret uden selskabets indvirkning. Forbundne optioner i pilotprojekter eller R&D indeholder 

mere idiosynkratisk risiko end de simple optioner. Teknisk eller organisationsspecifik usikkerhed er 

endogen, og det kan derfor reduceres ved de rette investeringer77. 

 

                                                           
74 Johnathan Mun (2002), side 185 
75 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 146 
76 Marion A. Branch (2003), 96 
77 Han T.J. Smit, Lenos Trigeorgis (2004) , side 81 
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5.1 Parallelle optioner 

Parallelle optioner består af to deloptioner, hvor værdien af den ene option afhænger af den anden, 

men begge dele af projektet udvikles parallelt78. Begge deloptioner er således aktive på samme tid, 

men løbetiden på den uafhængige skal være længere eller lige så lang som løbetiden på den afhængige 

option. Er løbetiden på den uafhængige kortere end den afhængige, bliver det løbetiden på den af-

hængige option, der bestemmer realoptionens samlede løbetid. 

Projekter med parallelle optioner er typisk nogle, hvor den uafhængige option er forbundet med, at 

selskabet skal have nogle eksogent givne rettigheder til at producere eller sælge et specielt produkt. 

Et eksempel på det er et teleselskab, der gerne vil opgradere deres produktportefølje med et 4G net-

værk. For at gennemføre projektet skal de både investere i en opgradering af deres eksisterende net-

værk, så det er kompatibelt med den nye teknologi, og de skal købe de fornødne rettigheder fra staten, 

så de må dække de relevante bølgelængder. Selskabet kan gennemføre opgraderingen af netværket, 

så snart de ønsker det, men de kan ikke tage det i brug, før de har de fornødne rettigheder. De har 

således en parallel realoption, hvor netværksinvesteringerne er afhængige af, at de opnår rettighe-

derne, og selvom begge optioner lever parallelt, skal rettighederne i hus, før det giver mening at op-

gradere netværket. For at finde værdien af en parallel realoption skal værdien først findes for den 

afhængige option, som herefter bliver det underliggende aktiv for den uafhængige option. Metoden 

er yderligere beskrevet i det følgende eksempel med HeiJin Oil. 

 

HeiJin Oil  

HeiJin Oil er et kinesisk olieselskab med base i den sydkinesiske millionby Guangzhou, hvorfra de 

langsomt, men sikkert, har udbygget deres forretning som en af de største leverandører til det olietør-

stige kinesiske folk. For også i fremtiden at kunne møde efterspørgslen er de blevet nødt til at søge 

efter nye områder, hvor de kan udvinde olie. Nigeria og deres ressourcerige undergrund har derfor 

længe været et varmt ekspansionsemne for HeiJin, men hidtil har den helt rigtige mulighed ikke meldt 

sig. Det seneste skud på stammen af projekter er opførslen af et olieraffinaderi i nærheden af byen 

Warri på Nigerias sydlige halvø. De har allerede fundet den perfekte beliggenhed til raffinaderiet og 

forhandlet en aftale i hus med jordloddets nuværende ejere. De kan påbegynde opførslen af raffina-

deriet, når de ønsker det, men før de kan påbegynde udvindingen, skal de have de fornødne rettigheder 

                                                           
78 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 156-162 
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fra den nigerianske stat. Projektet indeholder derved en parallel option, hvor begge optioner er åbne 

på samme tid, men rettighedskøbet skal erhverves, før raffinaderiet kan producere olie. 

 

De totale omkostninger ved at købe jordloddet og opføre raffinaderiet er budgetteret til 800 mio., og 

oven i det koster det 200 mio. i afgift til den nigerianske stat for rettighederne til at udvinde olie fra 

undergrunden. Den nigerianske stat kan desværre ikke spises af med en engangsafgift, så de kræver 

også en fast afgift, fra hver tønde olie HeiJin producerer. Med de nuværende oliepriser og de løbende 

omkostninger der går til både driften og afgift til staten, er projektets nutidsværdi beregnet til 1 mia. 

Projektet skaber derfor ikke nogen økonomisk profit i det nuværende økonomiske klima, men meget 

afhænger af den fremtidige udvikling i olieprisen. Baseret på lignende projekter og tallene fra nutids-

værdiberegningen har projektet en årlig volatilitet på 30%. HeiJin er imidlertid ikke det eneste sel-

skab, der ønsker sig adgang til området, og det vurderes således, at ledelsen kun har 3 år til at træffe 

en beslutning, om projektet skal gennemføres eller ej. Den risikofrie rente over de næste 3 år er 5 %. 

 

Parallelle optioner er kendetegnet ved, at den uafhængige del af optionen får sin værdi fra værdiud-

viklingen på den afhængige del af optionen. Beregningen af realoptionens værdi kan derfor deles op 

i to, hvor værdien af den afhængige del er afledt af værdien på det underliggende aktiv, og værdien 

af den uafhængige del er afledt af værdien på den afhængige del.  

 

Figur 18 

Figur 18 viser værdiudviklingen på det underliggende projekt og muligheden for at investere i raffi-

naderiet beregnet over 3 perioder79. Metoden til beregning af investeringsmuligheden er grundlæg-

gende den samme, som er benyttet i de tidligere eksempler. Værdien i terminalnoderne er det maksi-

male imellem at aflyse projektet eller betale investeringsomkostningerne og igangsætte projektet, 

                                                           
79 Se bilag 9.11 for beregning af den risikoneutral sandsynlighed samt op- og nedfaktorerne. Bemærk yderligere at 
disse er de samme for både investeringsmuligheden og købet af rettighederne. 

2.460       1.660       

1.822       1.061       

1.350       1.350       550          639          

1.000       1.000       267          370          

741          741          -           129          

549          -           

407          -           

Underliggende projekt Investeringsmuligheden
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𝑀𝑎𝑥(𝑆𝑇 − 𝑋𝐼 ; 0). Værdien i de følgende noder findes ved baglæns induktion, hvor der vælges imel-

lem værdien af at igangsætte projektet med det samme eller beholde realoptionen en periode mere. 

Binomialtræet over investeringsmuligheden kan herefter benyttes som det underliggende aktiv til 

værdiansættelse af muligheden for at købe rettighederne af den nigerianske stat. Bortset fra at bruge 

investeringsmuligheden som det underliggende aktiv er metoden, der anvendes til at beregne mulig-

heden for at købe rettighederne den samme. 

 

Figur 19 

Den endelige værdi af HeiJins parallelle option er 281,5 mio., når værdien kun beregnes med 3 peri-

oder. Øges antallet af perioder til 1.000 falder realoptionens værdi en lille smule til 268,0 mio.80, men 

konklusionen forbliver den samme. Det er ikke værdiskabende for selskabet at igangsætte projektet 

under de nuværende markedsvilkår, men som ROA har vist, har projektet med realoptionen en signi-

fikant værdi. Det kan derfor godt betale sig for HeiJins ledelse at beholde projektet i deres pipeline, 

imens de afventer, hvordan usikkerheden om olieprisens udvikling afklares. 

 

5.2 Sekventielle optioner 

Sekventielle optioner indeholder ligesom parallelle optioner også flere deloptioner, men modsat de 

parallelle optioner udgør en sekventiel option en kæde, hvor der ikke er et tidsmæssigt overlap imel-

lem de enkelte deloptioner. Projekter der indeholder en sekventiel realoption, er projekter der kan 

opdeles i flere stadier, hvor det nuværende stadie påvirkes af udfaldet i det forrige stadie81. Realopti-

onens strike betales over dens løbetid som rater i hvert stadie. Ved hver milepæl beslutter ledelsen, 

om de ønsker at fortsætte med at investere, og derved indløse retten til den næste deloptionen. Be-

slutter de sig for ikke at fortsætte til næste stadie, udløber optionen, og selskabet mister i mange 

tilfælde store dele af den værdi, som blev skabt i de tidligere stadier. Selskabet kan dog genvinde 

                                                           
80 Se bilag 9.11 for VBA-koden der anvendes til udregning af realoptionens værdi. 
81 Johnathan Mun (2002), side 191 - 193 
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639          550          350          501          
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Investeringsmuligheden Køb af rettigheder
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noget af den tabte værdi fra de tidligere stadier selvom det ikke lykkedes at bringe et salgsbart produkt 

til markedet. Den genvundne værdi kommer i form af intellektuelle aktiver, som ny viden der kan 

benyttes internt i selskabet, eller patenteret teknologi og andre rettigheder der kan bruges til licensaf-

taler med andre selskaber82. 

 

I nogle projekter er den sekventielle option en naturlig del af projektet, hvorimod den i andre tilfælde 

skabes af ledelsen. Et eksempel på en naturlig option er udviklingen af et nyt lægemiddel, hvor hver 

enkelte udviklingsfase udgør sin egen deloption, og projektet kun fortsættes, hvis den forrige fase er 

en succes. I andre projekter skabes den sekventielle option af omstændighederne og ledelsen selv. 

Det kunne eksempelvis være et ejendomsprojekt med flere separate boligblokke, hvor ledelsen kun 

igangsætter opførslen af en blok af gangen, for at undersøge hvor stort potentialet er for de øvrige 

blokke. Det kan være en fordel at opdele et projektet i flere stadier, hvis man har muligheden for at 

udskyde elementer af projektet. Det kunne eksempelvis være, hvis projektet har store introduktions-

omkostninger, signifikante anlægsomkostninger eller det har muligheden for at blive udvidet senere. 

Man risikerer dog at miste stordriftsfordele, få højere omkostninger eller tabe markedsandele ved at 

opdele et udskyde delelementer83. Før et projekt opsplittes til en sekventiel option, er det derfor nød-

vendigt at vurdere om gevinsten fra den øgede fleksibilitet, overskygger de offeromkostninger det 

medfølger. 

Vækstoptioner er en afart af de sekventielle optioner, der ofte starter ud med et pilotfase for at få en 

indikation af, om en investering i et stort projekt er rentabelt. Selskaber erhverver sig en vækstoption 

ved at lave en indledende investering i et nyt marked, produktlinje eller teknologi. Investeringsom-

kostningerne i pilotfasen kan ofte ikke forsvares, med de indtægter det genererer, men i stedet kom-

mer værdien fra de muligheder det fostrer, hvis det bliver en succes84. Vækstoptioner skaber infra-

strukturen, der danner mulighed for fremtidig ekspansion, og de har derfor primært strategisk værdi. 

Projekter med en vækstoption er grundlaget for fremtidig ekspansion, men ledelsen har altid fleksi-

biliteten til at afbryde projektet efter pilotfasen, hvis de vurderer, at markedsvilkårene ikke er favo-

rable. Selv hvis pilotprojektet ikke bliver en succes, efterlades selskabet stadig med værdi i form af 

viden og erfaring, der kan vise sig nyttig ved fremtidige projekter. Det følgende projekt for HimmerIS 

er et eksempel på en sekventiel vækstoption. 

 

                                                           
82 Marion A. Branch (2003), side 96-97 
83 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 146-156 
84 Marion A. Branch (2003), 92-95 
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HimmerIS  

HimmerIS er en kæde af isbutikker, som over de seneste 15 år har haft stor succes med at sælge 

kvalitets is til de danske forbrugere. Selskabet er således vokset fra en enkelt butik på Nørregade i 

Århus til nu at inkludere 60 butikker landet over. Efter mange år med kraftig vækst er efterspørgslen 

på det danske marked ved at være mættet, og udviklingen er så småt begyndt at aftage. Ledelsen 

vurderer derfor, at det er nødvendigt at ekspandere til et nyt marked, hvis selskabet skal fortsætte 

deres flotte udvikling. Konkurrencesituationen uden for Danmark er dog en helt anden, og der er en 

del frygt internt i ledelsen for, hvordan et nyt marked vil tage imod konceptet. De har derfor udviklet 

en strategi for HimmerIS’s introduktion på det svenske marked, som er opdelt i 3 faser. 

Den første fase er pilotfasen, hvor der etableres en enkelt butik i centrum af Stockholm. I pilotfasen 

skal der arbejdes med at opbygge et forhold til lokale leverandører samt markedsføring i lokale me-

dier. Investeringsomkostningerne forbundet med den første fase opgøres til 15 mio. Viser pilotfasen, 

at de svenske forbrugere tager den friske is til sig, initieres 2 fase, hvor der udvides med to nye bu-

tikker i Stockholm samt en i butik i Gøteborg, Malmø, Uppsala og Linköping. Det forventes, at anden 

fase kommer til at koste i omegnen af 50 mio. at gennemføre. Den tredje fase er det helt store ryk. 

Her etablerer HimmerIS 15 nye butikker i Sveriges 10 største byer. Heldigvis er der i tredje fase ikke 

de samme udgifter til opbygning af infrastruktur, som der var i de to forrige, og selskabet er derfor i 

stand til at gennemføre den sidste fase for 110 mio. Ledelsen ønsker ikke at trække processen i lang-

drag, da de har hørt rygter om konkurrenter, der også vil ind på det svenske marked. De har derfor 

sat en stram deadline for, hvornår hver fase senest skal være gennemført. Hver fase skal gennemføres, 

før den næste sættes i gang, og hele projektet må maksimalt tage 3 år at fuldføre. Eftersom det vil 

tage et halvt år at gennemføre den sidste fase, har de maksimalt 2,5 år til at træffe beslutningen om at 

igangsætte den sidste fase i projektet. Der sættes 1 år af til både den første og anden fase, da det er 

nødvendigt at indhente salgsdata imellem faserne, så det bedre kan vurderes, om den næste fase skal 

indledes. Ledelsen har således kun et halvt år til at beslutte, om de ønsker at investere i projektets 

første fase. Økonomiafdeling hos HimmerIS har beregnet nutidsværdien af projektets fremtidige be-

talingsstrømme til 160 mio. På baggrund af regnskabstal fra lignende åbninger i Danmark er projek-

tets volatilitet beregnet til 20 %. Den kontinuerte risikofrie rente er 3 % over de næste 2,5 år. 

 

Metoden der anvendes til at beregne sekventielle optioner minder meget om den, der benyttes til at 

beregne parallelle optioner. Forskellen på de to typer forbundne realoptioner er, at der i sekventielle 

optioner ikke er noget tidsmæssige overlap, og der er derfor ikke den samme distinktion imellem den 
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afhængige og uafhængige deloptioner. Værdien af sekventielle optioner beregnes ved først at beregne 

værdiudviklingen for optionen med den længste løbetid, som så bruges som underliggende aktiv for 

beregningen af optionen med den næst længste løbetid. Denne proces fortsættes, til værdien af den 

endelige option kan beregnes85. 

 

Figur 20 

Figur 20 viser værdiudviklingen for det underliggende projekt og deloptionen på den 3. fase beregnet 

med 5 perioder og halvårlige tidsekvenser. Værdien af fase 3 i terminalnoderne er det højeste imellem 

at igangsætte projektet og aflyse det, 𝑀𝑎𝑥(𝑆𝑇 − 𝑋; 0). Værdien af de efterfølgende noder findes som 

altid med baglæns induktion, hvor der maksimeres imellem realoptionens værdi og værdien af at 

igangsætte projektet. 

 

Det er vigtigt ikke at ligge nogen isoleret betydning i værdien af de enkelte deloptioner, da der ikke 

er konsistens imellem værdien på det underliggende projekt og investeringsomkostning. Værdien på 

det underliggende aktiv er kun aktuel, hvis alle tre faser gennemføres, mens der i ovenstående bino-

mialtræ kun fratrækkes investeringsomkostningerne fra fase 3. Værdien af deloptionen for fase 3 er 

kun så høj, fordi den forudsætter, at de to tidligere faser er gennemført med succes, og den tilhørende 

usikkerhed er afklaret. Binomialtræet over værdiudviklingen for fase 3 er det eneste, der kan bruges 

fremadrettet, og da der skal gå 1 år imellem fase 2 og 3, er det kun de sidste halvandet år, som anven-

des til beregning af deloptionen for fase 2. 

                                                           
85 Se bilag 9.12 for beregning af den risikoneutral sandsynlighed samt op- og nedfaktorerne. Bemærk yderligere at 
disse er de samme for i alle 3 faser. 
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Figur 21 

Ved at indløse deloptionen i fase 2 skaber HimmerIS deloptionen for fase 3, hvilket er årsagen til, 

denne benyttes som underliggende aktiv i beregning af fase 2’s værdiudvikling. Med undtagelse af 

fase 2’s lavere investeringsomkostninger er der ikke nogle metodisk forskelle på udregningerne af de 

to fasers værdiudvikling. Da der skal gå 1 år imellem den første og anden fase, er det kun værdierne 

for det sidste halve år, som benyttes til udregningen af værdiudviklingen for deloptionen i den første 

fase. 

 

Figur 22 

Den endelige værdi af HimmerIS sekventielle realoption beregnet med 5 perioder er 10,82 mio.86, 

men når antallet af perioder øges til 1.000 falder optionens værdi en smule til 8,90 mio.87 En måde at 

sætte realoptionens værdi i perspektiv er ved at beregne projektets NPV med DCF-modellen. For at 

holde de metoder konsistente så resultaterne er sammenlignelige, er det vigtigt, at pengestrømmene i 

begge modeller falder på samme tid. I beregning af projektets NPV med DCF-modellen antages det 

således, at nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme fra driften forbliver de samme, samt at in-

vesteringerne i de tre faser falder om henholdsvis et halvt, halvandet og to et halvt år. Da investerin-

gerne er forudbestemte, og der ikke er nogen usikkerhed forbundet med dem, kan de betragtes som 

risikofrie, og tilbagediskonteres med den risikofrie rente: 

𝑁𝑃𝑉 = 160 − 15 ∙ 𝑒−3%∙0,5 − 50 ∙ 𝑒−3%∙1,5 − 110 ∙ 𝑒−3%∙2,5 = −4,63 

                                                           
86 Se bilag 9.12 for det samlede binomialtræ over den sekventielle option.   
87 Se bilag 9.12 for VBA-koden der anvendes til udregning af realoptionens værdi. 
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Den samlede værditilførsel fra ROA er 13,53 mio. Hvad vigtigere er, så ville projektet uden realop-

tionen ikke komme i anseelse grundet den negative NPV, men med realoptionen er projektet blevet 

finansielt forsvarligt at initiere. 

 

For ikke at have for mange faktorer med så der kunne fokuseres på metoden, er der i denne analyse 

ikke taget højde for scrapværdien af butikkerne, hvis ledelsen beslutter at afvikle projektet førtidigt. 

Tillægges disse værdier, bliver realoptionens værdi blot endnu højere, og der slås endnu engang en 

tyk streg under forskellen på værdien af den manglende fleksibilitet i den statiske værdiansættelse. 

Det er naturligvis ikke alle projekter med en sekventiel option, hvis aktiver kan videresælges, men 

hvis de kan, er det misvisende ikke at inkludere dem i beregningerne. 

I praksis er værdien af realoptionen faktisk endnu højere. Der er ingen, der siger, at de skal gennem-

føre de tre faser på samme måde som stipuleret i eksemplet. Hvis varerne bliver revet ned af hylderne 

i den første butik, eroderer argumentet for den konservative taktik, og det rationelle er, at udvide så 

hurtigt de kan. Omvendt hvis det hele går lidt langsommere end forventet, bør de konfigurere strate-

gien til en lidt mere mådeholdende ekspansion. Strategien kan også ændre sig, hvis der kommer en 

ny konkurrent ind på markedet. Rykker den nye konkurrent meget aggressivt ind på markedet, kan 

de let risikere at miste værdifulde markedsandele, hvis de ikke følger trop. Selvom det er svært at 

inkorporere dette i både den statiske og fleksible værdiansættelse, er det selvfølgelig vigtigt at have 

en handlingsplan i baghovedet, hvis de ikke vil risikere at blive løbet over ende. 

 

Delkonklusion 

De forbundne realoptioner er en videreudvikling af de simple realoptioner, hvor investeringsbeslut-

ningen ikke er isoleret til et enkelt valg, men er spredt udover flere deloptioner. Ved at opdele inve-

steringsbeslutningen i flere deloptioner forøges analysens kompleksitet, men det giver også bedre 

indsigt i nuancerne ved sammensætningen af de værdiskabende beslutninger. I usikre projekter er et 

af hovedargumenterne for at opdele projektet i flere deloptioner, at ledelsen får længere tid til at 

indhente information om dets primære usikkerhedsfaktorer. Både simple og forbundne realoptioner 

har privat og markedsrisiko, men de forbundne realoptioner har ofte mere privat risiko end de simple 

optioner, og det kan reduceres ved de rette investeringer. 

 

Deloptionerne i de forbundne realoptioner er enten sekventielle eller parallelle. Parallelle realoptioner 

består af to deloptioner, der begge er aktive på samme tid, og hvor værdien af den ene afhænger af 
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udfaldet i den anden. I mange projekter med parallelle realoptioner er den uafhængige deloption for-

bundet med at opnå en rettighed eller tilladelse, og den afhængige deloption omhandler opførslen af 

produktionsanlægget til at kommercialisere rettigheden eller tilladelsen. Begge deloptioner kan i prin-

cippet indløses uafhængigt af hinanden, men produktionsanlægget har kun ringe værdi, hvis selskabet 

ikke opnår de påkrævede rettigheder. I ROA anvendes deloptionen med opnåelse af rettighederne 

derfor som det underliggende aktiv i deloptionen for opførslen af produktionsanlægget. 

De sekventielle realoptioner består af en kæde af deloptioner, hvor der, modsat de parallelle realop-

tioner, ikke er tidsmæssigt overlap imellem de enkelte deloptioner. Hvert stadie i projektet påvirkes 

af udfaldet i det forrige stadie, og den næste fase initieres kun, hvis projektet passerer bestemte mile-

pæle. Projektets strike falder i rater fordelt ved hver milepæl, og ledelsen skal ved hver milepæl eva-

luere om de ønsker at allokere yderligere kapital til projektet, alt afhængigt af hvordan det udviklede 

sig i den forrige fase. Værdien af de enkelte deloptioner er således ikke kun afhængig af værdien på 

det underliggende aktiv, men de afhænger også indirekte af værdien af de øvrige deloptioner. Se-

kventielle realoptioner er en naturlig del af nogle projekter, mens de i andre kan skabes af selskabets 

ledelse. Det kan være en fordel for ledelsen at skabe en sekventiel realoption, hvis der er elementer i 

projektet, som kan udskydes, og en faseinddeling kan afklare usikkerhed, som forhindrer tab fra store 

fejlslagne introduktions- eller anlægsomkostninger. Risikoen ved at forlænge projektet er, at selska-

bet risikerer at miste stordriftsfordele, få højere samlede omkostninger eller tabe markedsandele.  

Vækstoptioner er en meget udbredt version af de sekventielle optioner, hvis første deloption er en 

pilotfase, der giver en indikation om de efterfølgende faser er rentable. Typisk er pilotfasen i sig selv 

ikke profitabel, men den skaber den nødvendige infrastruktur til de efterfølgende faser, og dens værdi 

er derfor primært strategisk. I det næste afsnit undersøges det, hvornår realoptioner skal indløses i 

praksis, samt hvordan selskabets strategi kan betragtes som en portefølje af realoptioner, hvor der 

kræves balance imellem operationelle og strategiske projekter. 

 

6. Strategisk investering 

I bred kontekst skal strategisk planlægning og investering ses som en eksplicit anerkendelse, skabelse 

og administration af selskabets portefølje af realoptioner88. Det er helt essentielt, at ledelsen har en 

holistisk tilgang til projekter og deres tilhørende realoptioner, så de sikrer, at selskabet både profiterer 

nu og i fremtiden. Succesfuld strategisk investering kræver, at ledelsen både forstår at time indløsning 

                                                           
88 Lenos Trigeorgis (1996), side 261 
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af selskabets realoptioner, og kaperer at balancere porteføljen af projekter på en måde, der optimerer 

forholdet imellem operationelle og strategiske aktiviteter. Dette afsnit indledes med en diskussion af, 

hvordan et selskabs strategi kan ses som en portefølje af realoptioner, samt hvordan man optimerer 

strategien ved at forbedre timingen af realoptionernes indløsning. I det efterfølgende delafsnit disku-

teres balanceringen imellem strategisk og operationelle projekter blandt andet med henblik på at op-

timere kreationen af vækstoptioner i selskabet. 

 

6.1 Strategi som en portefølje af realoptioner 

Et af de største praktiske dilemmaer i ROA er at time realoptionernes indløsning, så selskabet opti-

merer projektets værdi og dets fremtidige vækstmuligheder. Det hele virker let og logisk i et opstillet 

eksempel, hvor udvikling i alle variable er forudsagte, og hele miljøet omkring projektet er steriliseret 

og kontrolleret. I praksis er det dog sjældent så ligetil. Ingen ved, hvornår der indtræffer uforudsete 

og pludselige markedsbevægelser, som eroderer selskabets markedsandele, forhindrer pionerfordele 

eller umuliggør den ønskede strategiske positionering. Frygten for at en skælsættende begivenhed 

indtræffer, inklinerer mange risikoaverse ledere til, at høste frugten af deres arbejde mens de stadig 

kan. Problemet er dog, at det ofte leder til suboptimale dispositioner, der kompromitterer selskabet 

fremadrettet. 

Indløsning af realoptioner har stor betydning for selskabets strategi og konkurrencesituation, og val-

get af den perfekte timing involverer et trade-off imellem forpligtelse til projektet og ledelsens ope-

rationelle fleksibilitet89. Ved tidlig investering i et projekt forhøjes værdien af dets fremtidige vækst-

optioner, men samtidig mistes der værdi fra ikke længere at have fleksibiliteten til at reagere på mar-

kedsændringer. Der er mange faktorer, som spiller ind, når en realoption skal indløses, men vigtigst 

af alt er det essentielt at bevare overblikket, og se beslutningen i en kontekst af hvad der er bedst for 

selskabet og hele dets portefølje af realoptioner. 

 

Timothy A. Luehrman skrev i løbet af 1998 to betydningsfulde artikler, om hvilke faktorer der har 

indvirkning på, hvornår selskaber skal indløse deres realoptioner, samt hvordan strategi kan betragtes 

som en portefølje af realoptioner90. Hans model beskæftiger sig primært med call realoptioner, da 

ledelsen typisk investerer ud fra, hvad der kan gøre selskabet større, ikke hvad forhindrer det i at blive 

mindre. Realoptioner med put lignende karakteristika er en god forsikring imod dårlige tider, men de 

                                                           
89 Han T.J. Smit, Lenos Trigeorgis (2004) , side 55-56 
90 Store dele af det følgende afsnit inklusiv tomat analogien er inspireret af to artikler af Timothy A. Luehrman (1998) 
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skaber ikke vækst i selskabet. Det er ikke ensbetydende med, at de ikke har strategisk værdi, men de 

er ikke grundlaget for en værdimaksimerende strategi. 

 

Optimering af selskabets portefølje af realoptioner minder meget om at dyrke tomater i et ustadigt 

klima som det danske. Begiver man sig ud til tomatplanterne en sensommerdag i august, er udvalget 

af tomater en broget omgang. Nogle af tomaterne er store, røde og modne, imens andre er rådne og 

fordærvede. Enhver god gartner plukker de modne tomater, og smider de rådne tomater ud. Det er 

ikke svært at finde ud af, hvad der skal gøres ved disse to ekstremer, men imellem yderpunkterne 

findes der et væld af assorterede tomater af varierende kvalitet og potentiale. Nogle tomater er spise-

lige, hvis de plukeks nu, men ville have gavn af at blive på stokken lidt endnu. En erfaren gartner 

plukker kun disse tomater, hvis der er risiko for, at dyr eller andre konkurrenter når at spise dem inden 

de modnes færdig. Andre tomater er så grønne, at de ikke kan spises, og der er ingen ide i at plukke 

dem nu, selv hvis der er risiko for, at dyrene kommer til dem først. Tidligt på sæsonen er der ingen 

af tomaterne, der falder i enten ”nu” eller ”aldrig” kategorien, men som månederne går, og sæsonen 

går på hæld, bliver gartneren til sidst nødt til at træffe en beslutning om, han vil plukke tomaterne 

eller ej. 

I den mellemliggende periode er gartneren heldigvis ikke forceret til passivt at se til, imens tomaterne 

udvikler sig. En dygtig gartner kan kultivere sine planter ved at gøde og vande dem samt beskytte 

dem mod dyr og ukrudt. Han kan gøre en aktiv indsats for at sikre sig, at de umodne tomater udvikler 

sig rigtig, så de bliver en del af den endelige høst. Udvides analogien til optionsteorien, kan gartneren 

gøre mere end kun at træffe beslutning om, en tomat skal indløses eller udløbe, han kan monitorere 

udvikling for det underliggende aktiv og de øvrige inputvariable i et forsøg på at påvirke det endelige 

afkast. 

Uafhængigt af indsatsen er det umuligt at kontrollere for alle variable ved såvel tomatdyrkning som 

projektudvikling, og der er derfor altid risiko for fiasko. En løbende problemstilling for ledelsen er 

således, om de skal indløse deres optioner nu og indkassere gevinsten, eller om de skal afvente, og 

introducere chancen for et endnu større afkast men også risikoen for tab. For at hjælpe med at løse og 

tolke dette problem udviklede Luehrman følgende model, der forhåbentlig hjælper både ledelsen og 

gartneren, med at bestemme hvornår de skal høste frugten af deres indsats. 
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Figur 23 Kilde: Timothy A. Luehrman (1998) 

På den horisontale akse inddeles projekterne efter forholdet imellem værdien af det underliggende 

aktiv eksklusiv realoptioner og nutidsværdien af projektets investeringsomkostninger, (𝑁𝑃𝑉𝑞 =

𝑆/𝑃𝑉(𝑋)). 𝑁𝑃𝑉𝑞 er en modificeret udgave af NPV, der tager højde for værdien af at udskyde inve-

steringen, ved at tilbagediskontere striken med realoptionens løbetid. Værdien af at udskyde skal ikke 

misforstås med ”muligheden for at vente”, da beregningerne ikke er de samme, men princippet om at 

der er værdi i at udsætte investeringen, er den samme. 𝑁𝑃𝑉𝑞 altid er højere eller lig en lignende relativ 

NPV-beregning, da nutidsværdien af fremtidige investeringsomkostninger altid er mindre end at af-

holde dem i dag. 

På den vertikale akse kombineres forholdet imellem projekternes volatilitet og realoptionernes løbetid 

i en såkaldt kumuleret volatilitets parameter (𝜎 ∙ √𝑇). Kombinationen af volatilitet og tid giver en 

indikation på, hvor meget projektets markedssituation kan ændre sig, før det er nødvendigt at træffe 

en endelig investeringsbeslutning. Projekter der har realoptioner med lang løbetid, høj volatilitet eller 

en kombination af begge kan ændrer sig meget, før det er strengt nødvendigt at investere i dem, og 

værdien af at vente med at investere er derfor større. 

Kombinationen af forskellige faktorer i de to parametre er ikke helt tilfældig. I 𝑁𝑃𝑉𝑞 kombineres 𝑆, 

𝑋, 𝑟𝑓 og 𝑇, og i den kumulerede volatilitet indgår både 𝜎 og 𝑇. Sammen dækker de to parametre alle 

fem inputvariable, som benyttes til at værdiansætte realoptioner, hvilket gør det muligt at afbillede 

realoptioners værdiudvikling i to dimensioner i stedet for fem. Konceptet bliver ikke kun lettere at 

forstå, det bliver også lettere at formidle, da begge parametre er lette at fortolke, selv for dele af 
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ledelsen der ikke har en baggrund inden for finansiering. Værdien af en vækstoption forøges med 

stigninger i en af de to parametre, så hvis et projekt bevæger sig enten nedad, til højre eller skråt 

nedad mod højre i Figur 23, har det en positiv indflydelse på værdien af en realoption. 

 

Der findes 6 forskellige regioner, som realoptioner kan bevæge sig igennem, og hver af disse giver 

en indikation til ledelsen om, hvordan realoptionen skal håndteres. I den øverste del af figuren er 

region 1 og 6, og her ligger de realoptioner, som enten skal indløses nu eller aldrig. Deres nærmer 

kumulerede volatilitet sig nul, enten fordi løbetiden er rendt ud, eller projektets usikkerhed er blevet 

afklaret. Da det er sjældent, man i praksis afklarer al usikkerhed forbundet med et projekt, ender de 

fleste realoptioner i en af de to øverste regioner ved, at de er løbet tør for tid. I denne fase er der ingen 

chance for, at projektets prospekter ændrer sig, og den eneste forskel er deres 𝑁𝑃𝑉𝑞 og NPV-værdier, 

hvilket gør det let at træffe en investeringsbeslutning. Projekterne i region 1 er de modne tomater, der 

er klar til at blive plukket. De har både en positiv 𝑁𝑃𝑉𝑞 og NPV værdi, og tiden er kommet til, at 

ledelsen investerer. I region 6 findes region 1’s diametrale modsætninger. Det er her de rådne tomater 

ender op. Disse projekter har negativ NPV samt en 𝑁𝑃𝑉𝑞-værdi under 1, og da de ikke længere har 

mulighed for at udvikle sig i en positiv retning, er det bedst, at selskabet bevæger sig videre. 

Projekterne i region 2 og 3 har både 𝑁𝑃𝑉𝑞 over 1, og tid tilbage før der skal træffes en endelig inve-

steringsbeslutning. De er meget lovende, fordi værdien af det underliggende aktiv er større end nu-

tidsværdien på investeringsomkostningerne, men det er ikke ensbetydende med, at det er optimalt at 

indløse realoptionerne her og nu. Selvom ROA er et fremragende redskab til at kvantificere potenti-

alet i selskabets nuværende og fremtidige projekter, så er det i sidste ende stadig projektets NPV-

værdi, der udtrykker, om der skal investeres eller ej. Bemærk at dette kun gælder call- og ikke put 

lignende realoptioner, da deres betydning for projektets værdiskabelse er en helt anden. Forskellen 

på projekterne i region 2 og 3 er, at projekterne i region 2 har positive NPV værdier, og er økonomisk 

retable allerede nu, hvorimod projekterne i region 3 har negative NPV værdier, og derfor ikke er 

investeringsegnede endnu. For at gå tilbage til tomat analogien er tomaterne i region 3 stadig grønne 

og uspiselige, og det giver ikke mening at plukke dem, også selvom der skulle være risiko for, at dyr 

og andre konkurrenter kommer til dem først. De har brug for tid til at udvikle sig, og hvis de bliver 

kultiveret ordentligt, vil de fleste af dem modnes med tiden. Tomaterne i region 2 er røde og spiselige, 

men selvom de godt kan plukkes med det samme, vil de nyde godt af lidt ekstra tid på stokken. De 

skal derfor kun plukkes, hvis der er risiko for, at dyrene når dem først. Problemet er blot, at vurdere 

hvor stor risikoen er for, at dyrene kommer. Ledelsen kan kun tage højde for forudsigelige ændringer 
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i projektets værdi fra eksempelvis langstrakte ændringer i lovgivningen eller annoncerede tilgange af 

konkurrenter. Forudsigelige gevinster og tab kan som bekendt tilføjes i ROA som værdilækage, hvil-

ket kan gøre det attraktivt for ledelsen at indløse projektets realoptioner før fristen. Uforudsigelige 

gevinster eller tab leder derimod ikke til, at realoptioner bør indløses førtidigt, men det er ikke ens-

betydende med, at de i praksis ikke bliver det alligevel. Risikoen for der opstår noget uforudsigeligt 

kan føre til, at risikoaverse ledere indløser realoptionen, før den er moden. I sidste ende kræver be-

slutningen om at investere tidligt en afvejning fra projekt til projekt imellem værdien ved at investere 

omgående og værdien ved at udskyde beslutningen lidt længere. Fælles for projekterne i begge regi-

oner er dog, at de har stort potentiale, og langt de fleste af dem kan med lidt held og hårdt arbejde 

ende som succeser. 

Alle projekter der ligger i den venstre side af Figur 23 er ikke særligt lovende, både fordi deres 𝑁𝑃𝑉𝑞 

er under 1 og deres konventionelle NPV er negativ. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er håb 

for dem, men de kræver bare en del mere arbejde og held end projekterne i region 2 og 3. I region 5 

ligger projekterne med de værste fremtidsudsigter, da de både har lav 𝑁𝑃𝑉𝑞 og lav kumuleret volati-

litet, hvilket kun efterlader lille håb forude. Tomaterne i denne region er små og grønne, og deres 

chance for at modnes inden sæsonen ender er så lille, at de formentlig aldrig bliver plukket. Projek-

terne i region 4 har meget bedre udsigter for med tiden at udvikle sig i en rentabel retning. Deres 

𝑁𝑃𝑉𝑞 er godt nok ikke særligt imponerende, men til gengæld er der stadig meget tid og usikkerhed 

forbundet med deres fremtidige udvikling, og selvom de starter bagud på point, betyder det ikke, at 

de ikke kan udvikle sig favorabelt. 

 

Med tiden bevæger projekter sig opad og til venstre, da tidsfaktoren har en decimerende effekt på 

både den kumulerede volatilitet og 𝑁𝑃𝑉𝑞. Ledelsens vigtigste opgave i den mellemliggende periode 

er, at kultivere projektet så det bevæger sig så langt til venstre som muligt. Deres bedste chance for 

at presse projektet mod venstre, er ved at påvirke de øvrige variable i den kumulerede volatilitet og 

𝑁𝑃𝑉𝑞. Når usikkerheden ved projektets fremtidige betalingsstrømme mindskes, forlanger investo-

rerne en lavere risikopræmie, og derved bliver projektets kalkulationsrente også mindre. Afklaring af 

projektets usikkerhed på en favorabel måde højner derfor værdien af det underliggende aktiv, hvilket 

kan fortolkes som en værditransfer imellem realoptionen og den statiske NPV. 

Alt der reducerer omkostninger, eller øger værdien af det underliggende aktiv, er ligeledes godt for 

projektet og realoption. Eksempler på det er skattebesparelser, lavere kapitalkrav, råvarereduceringer 

samt stigninger i enten pris eller volumen. Sådanne tiltag er åbenlyse forbedringer også uden ROA, 
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men med den ovenstående figur findes en model til både visuelt og kvantitativt at formidle effekten 

af disse tiltag. I den virkelig verden kan ledelsen sjældent isolere en enkelt variabel og holde alle 

andre konstante, imens de gennemfører initiativer, der påvirker denne variabel positivt. Alle variab-

lene interagerer med hinanden på en eller anden måde, så ledelsen bliver nødt til, at deducere netto-

effekt af de ofte meget komplicerede forslag de bliver præsenteret for. Det kræver en mere dybdegå-

ende analyse, hvor der tages hensyn til hvordan parameterændringer eller indløsning af en realoption 

i et projekt påvirker både forbundne realoptioner og realoptionerne i andre projekter. 

 

Figur 24 

I Figur 24 ses et eksempel på en succesfuld indløsning af den første deloption i en sekventiel option. 

Det hvide område i cirklerne viser størrelsen af investeringsomkostningerne, og det mørkeblå område 

angiver nutidsværdien af det underliggende aktiv. Deloptioner der har en mørkblå kant er i pengene, 

da værdien af det underliggende aktiv overstiger investeringsomkostningerne, og det omvendte gør 

sig selvfølgelig gældende for projekter med hvid kant. Den første af de 3 deloptioner i den højre figur 

er således i pengene, hvorimod de to efterfølgende optioner stadig ikke er rentable. Linjerne imellem 

deloptionerne indikerer at de er forbundne, så når den første deloption indløses, påvirker det de to 

efterfølgende deloptioner. Det første der sker er, at de to efterfølgende deloptioner driver opad i figu-

ren, da der nu er kortere tid til, de skal indløses. Om de herefter bevæger sig til højre eller venstre i 

figuren afhænger af, hvor succesfuld den første fase bliver. 

Projektet i Figur 24 har et positivt udfald af den første fase, og begge cirkler bevæger sig således til 

højre, da værdien af det underligende aktiv i aktive deloptioner nu er blevet mere værdifulde. Den blå 

cirkel der markerer værdien af det underliggende aktiv, vokser derfor i begge cirkler. Den positive 

effekt på værdien af det underliggende aktiv er større for den anden deloption end for den tredje. Alt 

der forøger værdien af den tredje deloption, forøger også værdien af den anden, fordi værdien af den 
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tredje udgør en del af værdien af det underliggende aktiv i den anden deloption. Den endelige effekt 

på det underliggende aktiv i den anden deloption er så stor, at den går fra tidligere at være ude af 

pengene i region 3 til nu at være investeringsegnet i region 2. Havde dette været en fortsættelse af 

eksemplet med HimmerIS, skulle deres ledelse til at overveje, om de ville udnytte momentum og 

investere i den anden fase af nye isbutikker, i håbet om at det vil skubbe den tredje deloption over i 

det positive territorie. Medmindre de har forventninger om, at en konkurrent lurer på at etablere sig 

på markedet, gør de dog klogt i at afvente situationen, så den anden deloption selv bevæger sig ned i 

region 1, hvor den så kan indløses. 

 

Luehrmans model danner et simpelt men alsidigt billede, der åbenbarer vigtig indsigt ikke kun i vær-

diskabelsen men også i timingen af fremtidige beslutninger. Det giver ledelsen muligheden for at 

tegne deres strategi, og selvom de godt kan tænke flere skridt frem i processen uden modellen, gør 

det alligevel en stor forskel for forståelsen og formidlingen, at man er i stand til at visualisere strate-

gien på en måde, der bringer de traditionelle strategi og finansierings discipliner sammen. Forhåbent-

ligt bliver det dermed lettere at bygge bro over den kløft, der i mange selskaber er imellem strategisk 

analyse og finansiering91. ROA kan i hvert fald hjælpe med at kvantificere strategien, og gøre det 

lettere at tænke flere skridt frem, da værdien af fremtidige beslutninger bliver tydeligere. Yderligere 

har ledelsen muligheden for at afprøve initiativer i et lukket kredsløb, og se hvilken effekt det har på 

projekternes værdi og placering. De kan eksempelvis afprøve effekten af at gennemføre en stor mark-

tingskampagne, eller hvad konsekvensen er, hvis en konkurrent beslutter sig for at halvere priserne. 

Mulighederne er mange, og så længe der opretholdes en passende finansiel disciplin, er der megen 

viden at hente ved sådanne øvelser. Formålet med ROA er trods alt at inkorporere finansiel indsigt i 

de stadier af processen, hvor projekter og strategier rent faktisk bliver udviklet, så det ikke ender op 

med, at blive noget man gør til sidst bare for at kontrollere, at ideen nu også er rentabel. 

 

6.2 Portefølje balancering og synergier 

Selskabets strategi definerer hvordan det administrerer dets projektportefølje, strukturerer enheder og 

divisioner, samt balancerer forholdet imellem operativt orienterede aktiviteter, der skaber positive 

betalingsstrømme med det samme, og aktiviteter der skaber strategiske vækstmuligheder i fremtiden. 

Aktiv forvaltning af selskabets projekter forudsætter, at ledelsen ikke kun tager hensyn til de nuvæ-

rende synergier, men også deres sekventielle forhold til fremtidige investeringsmuligheder. 

                                                           
91 Stewart C. Myers (1984), afsnit: Bridging the gap 
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Værdiskabende strategier består af en passende afvejning imellem projekter med høj kortsigtet løn-

somhed og projekter med langsigtet vækstpotentiale eller strategisk betydning92. Generelt kan selska-

bers aktiviteter inddeles i enten strategiske eller operationelle projekter. Hovedfokusset i strategiske 

projekter er at skabe fremtidige vækstmuligheder, eksempelvis igennem produktudvikling, markeds-

udvidelse samt andre teknologiske eller infrastrukturelle initiativer, der ikke er profitable isoleret, 

men kan skabe profitable muligheder i fremtiden. Værdien af strategiske investeringer kommer såle-

des ikke fra projektet selv, men fordi de skaber en infrastruktur eller platform, der åbner døren for 

fremtidige profitble investeringer. Operationelle projekter og initiativer sættes i søen for at forbedre 

den nuværende drift eksempelvis igennem rationalisering, vedligeholdelse eller kapacitetsekspan-

sion93. De fleste operationelle projekter er modsat mange strategiske projekter rentable både ud fra 

en NPV betragtning og ved at levere positive betalingsstrømme tidligt i deres levetid. 

Balanceringen imellem de to typer afhænger selvfølgelig også af, hvor selskabet er i dets livscyklus. 

Mange helt unge selskaber har ganske naturligt ikke lige så mange operationelle aktiviteter som ældre 

mere etablerede virksomheder. De unge selskaber har typisk behov for at fokusere mere på strategiske 

initiativer, da de stadig er i en proces, hvor de skal finde fodfæste på et marked. De kommer senere i 

deres levetid til at opleve et naturligt skifte over imod en fordeling, hvor der indgår flere operationelle 

aktiviteter end i starten. Ældre virksomheder har en helt anden problematik. De kan let ende i en 

situation hvor de operationelle projekter trækker en alt for stor del af selskabets kræfter, med det 

resultat af deres organiske vækst begynder at stagnere. Disse veletablerede virksomheder har i meget 

høj grad behov for at holde et målrettet fokus på at inkludere mange strategiske projekter i deres 

portefølje. Hvis de ikke gør det, risikerer de at ende i samme bunke som Kodak, Nokia og Blockbu-

ster, der alle er tidligere giganter inden for deres branche, men nu enten er gået konkurs, eller lever 

som en skygge af sig selv. 

 

Når ledelsen skal balancere forholdet imellem operationelle projekter med stærke betalingsstrømme 

og strategiske projekter med gode vækstmuligheder, er det vigtigt, at de prioriterer projekternes evne 

til at skabe nye vækstoptioner. Projekter der har en substantiel positive indvirkning på andre projekter, 

bør gives mere opmærksomhed for deres evne til at fremavle vækst og udviklingsmuligheder. Ope-

rationelle og strategiske projekter kan på hver deres måde påvirke udbuddet af vækstoptioner ved 

                                                           
92 Han T.J. Smit, Lenos Trigeorgis (2004) , side 68-69 
93 Eero Kasanen (1993), afsnit: I.A. An Illustration 
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enten at fokusere på udvikling af allerede eksisterende kernekompetencer eller udvikling af helt ny 

forretningsområder. 

De primære synergieffekter fra strategiske projekter er intertemporale, og opstår når vækstmuligheder 

genererer nye investeringsmuligheder med fremtidig kommerciel appel. Denne type vækstoptioner 

inkluderer investeringer i R&D, markedsføringskampagner, visionær udvikling af ny teknologi, stra-

tegisk positionering og pilotprojekter94. De intertemporale effekter findes ofte i sekventielle optioner, 

hvor det første stadie af investeringen ikke nødvendigvis har nogen kommerciel værdi, men til gen-

gæld åbner op for efterfølgende profitable investeringer. 

Operationelle projekter kan også skabe nye vækstmuligheder, der baseres på interaktionseffekterne 

imellem allerede etablerede projekter. Omkostningseffektiviseringer, videreudvikling af eksisterende 

rutiner og bidrag til den kollektive læringskurve kan føre til innovation i produktions- eller designfa-

sen. Gevinsterne ved interaktionseffekterne kommer fra feedback og videreformidling imellem pro-

jekter, der genererer investeringsmuligheder også til de strategiske projekter. Det centrale aspekt der 

skal fremmes for, at optimere værdien af interaktionseffekterne er, at udnytte og bygge videre på de 

erfaringer som opnås i driften og bruge disse til at gennemføre konstante forbedringer til processen 

og indlæringskurven i andre af selskabets divisioner95. Organiskvækst kan godt komme ved at lade 

interaktionseffekterne imellem operationelle projekter langsomt åbne nye muligheder, men hvis man 

rigtig ønsker at gøre noget positivt for selskabets vækstrate, kommer det fra en symbiose af operati-

onelle og strategiske projekter96. 

 

Implementering af realoptionsanalyse 

ROA hjælper med at understøtte og ekspandere organisationens strategiske paradigme ved at forbinde 

selskabets finansiering, strategi og organisationsstruktur. Den kan også fungere som en katalysator i 

organisationen, ved at identificere aspekter, der ændrer forløbet i en strategisk beslutning. Implemen-

tering af ROA i en organisation skal ikke bare ses som det seneste nye finansierings- eller strategi-

redskab. Det er en tankegang, der kun virker, hvis dens implementering og anvendelse er forbundet 

med aflønning, performancemåling og beslutningsprocedurer97. Aktiv administration af selskabets 

investeringsmuligheder kræver, at ledelsen konstant reflekterer over muligheden for at indløse nuvæ-

rende optioner, imens de udvikler og eftersøger nye optioner. Hvis der sker en udvikling i relation til 

                                                           
94 Han T.J. Smit, Lenos Trigeorgis (2004) , side 81-82 
95 Eero Kasanen (1993), afsnit: IV. Managerial Implications 
96 Eero Kasanen (1993), afsnit: II Main results 
97 Marion A. Branch (2003), side 11 
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selskabets private kompetencer eller markedsbetingelser, så der kan indløses gamle, eller opstår nye 

realoptioner, så skal selskabets strategi modificeres herefter. Strategien skal dog ikke være det eneste 

styringsredskab, der er fleksibel og selvudviklende, også andre strukturelle styre- og kontrolredskab 

skal være adaptive. Når der udvikles en ny værdimaksimerende strategi, er det eksempelvis vigtigt at 

selskabets målsætninger til afkast og vækst korrigeres, så der er kongruens imellem de to98. Korrek-

tionen af selskabets målsætninger bliver ekstra vigtigt, når ledelsens og personalets bonusaflønning 

er afhængig af at opnå bestemte målsætninger. For at skabe den bedste incitamentsstruktur er det 

derfor vigtigt, at aflønningsprogrammet og dens målsætninger er tilpasset efter den optimale indløs-

ning af realoptioner. 

 

I hele denne afhandling har et gennemgående tema været, at der er værdi i, at ledelsen har fleksibilitet 

til at reagere på ændrede markedsforhold. Selvom det er tilfældet i mange projekter, er der dog situ-

ationer, hvor det faktisk er en fordel at være infleksibel. I projekter med store pionerfordele er tidlig 

forpligtelse til projektet en vigtig isolationsmekanisme igennem vækstfasen, ved at skabe en ledende 

markedsposition som er svær at modsvare for konkurrenter. Patenter og anden juridisk beskyttelse er 

andre eksempler på isoleringsmekanismer, der forhindrer konkurrenter i at imitere selskabets produk-

ter. En markedspioner kan også skabe høje adgangsbarrierer ved at allokere signifikante dele af sel-

skabets afkast til R&D, og på den måde udvikle et teknologisk forspring i forhold til konkurrenterne. 

Det er dog ikke en ubetinget fordel at være pionerer, da der er mange uforudsete udfordringer og 

udgifter forbundet med at afsøge nye territorier. Meget af det arbejde pionererne ligger i at afdække 

markeds- og teknologisk usikkerhed, kan efterfølgerne frit lukrere på, og der er således store free-

rider fordele ved at holde sig i baggrunden og lade andre om at definere markedet99. 

Under konkurrence kan restriktioner på selskabets frihed og fleksibilitet have stor strategisk værdi. I 

situationer hvor et selskab har forpligtet sig til at følge en bestemt strategi, sender de et stærkt signal 

til tilnærmende konkurrenter, om risikoen ved at agere imod dem. Den store militærstrateg Sun Tzu 

beskrev i ”Krigskunsten” hvordan hære ved at brænde broer og både bag sig eliminerede muligheden 

for at flygte, og soldaterne havde derved ikke anden mulighed end at blive og kæmpe til den bitre 

ende. Selskaber kan fremtvinge den samme effekt ved at engagere sig med store investeringer i et 

projekt, der forpligter dem til et bestemt marked eller teknologi. Dette kan forhindre tilnærmelser fra 
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99 Han T.J. Smit, Lenos Trigeorgis (2004) , side 57-58 
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konkurrenter, da de sender et signal om at eventuelle udfordrere vil blive mødt med en lang og ud-

mattende handelskonflikt. Der findes således ikke kun værdi i fleksibilitet, men nogle gange kan in-

fleksibilitet også være værdifuldt, hvis det påvirker en konkurrent til at ændre strategi100. 

 

Delkonklusion 

Strategisk planlægning og investering er en eksplicit anerkendelse, kreation og administration af sel-

skabets portefølje af realoptioner. En af de største udfordringer for ledelsen ved at administrere deres 

realoptioner i praksis er at indløse dem rettidigt. Det hele virker ligetil i et opstillet regneeksempel, 

men i praksis er der altid en latent risiko for uforudsete markedsbevægelser, der kan have negativ 

effekt på projektet og realoptionens værdi. Frygten for at miste en attraktiv muligheden kan få mange 

risikoaverse ledere til at investere i projekter, før de reelt er modne, hvilket ikke kun er suboptimalt, 

men også kompromitterer selskabet fremadrettet. 

Der er 6 forskellige regioner, som realoptioner kan bevæge sig igennem i løbet af deres levetid, og 

afhængigt af hvilken region de optræder i, kan det afgøres, hvordan ledelsen bedst administrerer dem. 

Hvilken region projekterne forekommer i bliver afgjort af deres kumulerede volatilitet og 𝑁𝑃𝑉𝑞, der 

tilsammen inkluderer alle fem inputvariable, som indgår i beregningen af en almindelig realoption. 

Den kumulerede volatilitet er en kombination af realoptionens tid og volatilitet, og den indikerer, 

hvor meget realoptionens skæbne kan ændre sig, inden ledelsen skal træffe en endelig investerings-

beslutning. 𝑁𝑃𝑉𝑞 er en modificeret udgave af det klassiske NPV-begreb, som afspejler forholdet 

imellem værdien af det underliggende aktiv og nutidsværdien af projektets investeringsomkostninger, 

hvis de blev tilbagediskonteret med realoptionens løbetid. Parameteren giver ledelsen et indtryk af 

om projektet en dag kan blive profitabelt, men investeringsbeslutningen skal træffes på baggrund af 

projektets NPV-værdi. 

I region 1 og 6 ligger de projekter, hvis kumulerede volatilitet er meget lave, og deres skæbne afhæn-

ger derfor udelukkende af, om projektets NPV er positiv eller negativ. Projekterne i region 1 har 

positive NPV-værdier, og ledelsen bør derfor indløse dem. Omvendt har projekterne i region 6 nega-

tive NPV-værdier, og de er således ikke investeringsegnede. Alle projekterne i region 2 og 3 har både 

𝑁𝑃𝑉𝑞-værdier over 1, og nok kumuleret volatilitet til deres skæbne ikke er endeligt forseglet. For-

skellen på de to regioner er, at projekterne i region 3 endnu ikke har positive NPV-værdier, og selvom 
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de formentlig bliver investeringsegnede senere hen, så skal ledelsen ikke investere i dem endnu. Pro-

jekterne der ligger i region 2 er investeringsegnede allerede, og der skal måske investeres nu, men 

hvis der ikke er nogle trusler imod dem, har de godt af at vente. Projekterne i region 4 og 5 har 

ligeledes betydningsfulde mængder af kumuleret volatilitet tilbage, men i modsætning til projekterne 

i region 2 og 3 har de ikke 𝑁𝑃𝑉𝑞-værdier over 1. Udsigterne er ikke gode i de to regioner, men værst 

ser det ud i region 5, hvor der formentlig aldrig skal investeres. Projekterne i region 4 har med en 

kombination af lidt mere kumuleret volatilitet og lidt bedre 𝑁𝑃𝑉𝑞-værdier ikke lige så dårlige forud-

sætninger som projekterne i region 5, og med lidt held og en masse hårdt arbejde kan de måske senere 

blive investeringsegnede. En af styrkerne ved at inddele realoptioner i 6 regioner er, at modellen både 

kan anvendes til at analysere simple og forbundne realoptioner. Modellen kan således benyttes til at 

illustrere, hvilken effekt det har på de efterfølgende deloptioner, at den første deloption bliver indløst. 

Den skaber et simpelt men nuanceret billede af selskabets portefølje af realoptioner, som giver bety-

delige indsigt i både værdiskabelsen og timingen af selskabets strategiske beslutninger. 

 

Succesfulde strategier formår at optimere balancen imellem strategiske og operationelle aktiviteter, 

så selskabet både profiterer nu og i fremtiden. For at balancere forholdet imellem de strategiske og 

operationelle projekter skal ledelsen have et holistisk syn på projekternes interne synergier, samt 

hvordan de hver især skaber nye vækstoptioner. De strategiske projekter har intertemporale synergi-

effekter, der har betydning for efterfølgende projekter og realoptioner. Strategiske projekter skaber 

nye vækstmuligheder i selskabet ved eksempelvis produktudvikling, markedsudvidelse samt andre 

teknologiske eller infrastrukturelle initiativer. Isoleret set er de strategiske projekter sjældent profi-

table, og i stedet kommer deres værdi fra at skabe en platform, der kan udnyttes af efterfølgende 

projekter. Operationelle projekter påvirker andre projekter igennem interaktionseffekter, der primært 

centrerer sig om effektivisering og videreudvikling af driften. Operationelle projekter forbedrer sel-

skabets drift igennem eksempelvis rationalisering, vedligeholdelse eller kapacitetsekspansion. De ad-

skiller sig yderligere fra mange strategiske projekter ved at have positive NPV-værdier og betalings-

strømme selv tidligt i projekternes levetid. 

ROA er blandt meget andet bannerføre for ideen om, at ledelsens fleksibilitet til at reagere på ændrin-

ger i markedet har høj værdi, og bør tages meget seriøst i selskabets strategiske planlægning og inve-

stering. Der er dog tilfælde, hvor restriktioner på selskabets frihed og fleksibilitet har stor strategisk 

værdi. Ved at forpligte sig til et projekt sender selskabet et stærkt signal til konkurrenterne om at 
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holde sig væk, medmindre de ønsker en lang og opslidende handelskonflikt, og budskabet bliver kun 

styrket med størrelsen af investeringen. 

 

7. Konklusion 

ROA er en videreudvikling af DCF-modellen, der hjælper med at kvantificere strategien, og gør det 

lettere at tænke flere skridt frem, da værdien af fremtidige beslutninger bliver tydeligere. ROA danner 

et simpelt men alsidigt billede, som åbenbarer vigtig indsigt ikke kun i værdiskabelsen men også i 

timingen af fremtidige beslutninger. DCF-modellen er blandt finansieringsteorien mest anvendte og 

anerkendte metoder til værdiansættelse af selskaber og projekter. Selvom det er en utrolig stærk mo-

del, så har den sine udfordringer, hvilket går ud over dens evne til at værdiansætte usikre projekter, 

hvor ledelsen kan påvirke projektets skæbne senere i processen. De budgetterede betalingsstrømme 

der benyttes i DCF-modellen, er et gennemsnit af hele afkastets udfaldsrum, og det er således sjæl-

dent, at det forventede og faktiske afkast i et risikofyldt projekt er det samme. Udfordringen med at 

håndtere usikkerhed kan nogle gange føre til, at der påligges en for stor risikopræmie til kalkulations-

renten, hvilket betyder, at gode projekter bliver fravalgt, fordi de bliver diskonteret så voldsomt, at 

deres NPV bliver negativ. ROA forbedrer den statiske værdiansættelse fra DCF-modellen ved at 

kombinere den med metoder fra de finansielle optionsmodeller, så der både tages hensyn til beta-

lingsstrømmenes probabilistiske egenskaber og ledelsens fleksibilitet til at reagere på ændringer i 

forretningsmiljøet. 

 

ROA anvender de finansielle optionsmodeller til at værdiansætte realoptioner, og fordi binomialmo-

dellen er meget fleksibel i sin opsætning, er den ofte den foretrukne model. Der er to primære beviser 

for hvordan værdien af en option beregnes i binomialmodellen. Det ene bevis baseres på en markeds-

replikerende portefølje og den anden på risikoneutralitet, og selvom de bagvedliggende argumenter 

er forskellige, kommer de begge frem til den samme metode. 

Binomialmodellen følger en diskret tidsinddeling, og det underliggende aktiv følger derfor en multi-

plikativ proces over diskrete tidsperioder. Efter at have fremskrevet værdien af det underliggende 

aktiv til et træ af mulige fremtidige værdier kan optionens værdi findes med baglæns induktion. Bag-

læns induktion er en metode, der fungerer ved at optimere værdien af hver node i binomialtræet, og 

afhængigt af hvilken type option der er tale om, er der forskellige muligheder tilgængelige. De fleste 

realoptioner er amerikanske optioner, da de kan indløses i hele optionens løbetid, og der maksimeres 

således imellem værdien af at beholde optionen en periode længere eller indløse den med det samme. 
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Hvor værdien af at beholde optionen i live er den tilbagediskonterede værdi af de to følgende noder 

vægtet med den risikoneutrale sandsynlighed.  

En af de mest påtalte problemer ved at anvende binomialmodellen i ROA er, at den antager et arbi-

trage frit marked, hvilket ikke kan forsvares for de meget mindre likvide og standardiserede realop-

tioner. Der er dog praktikere der har udviklet metoder, som kompenserer for manglen på arbitrage, 

men ingen af dem løser problemet med teorien. En god måde at forbedre binomialmodellens præci-

sion er ved at øge modellens granulering, og undersøgelser har således vist, at 1.000 perioder er pas-

sende for at opnå gode resultater. 

 

I traditionel finansieringsteori måles projekter på baggrund af deres NPV, så der kan investeres i den 

kombination af projekter, der har den højeste akkumulerede værdi inden for selskabets kapitalrestrik-

tioner. Problemet med den tankegang er, at den ikke vægter synergierne imellem projekter højt nok, 

og en god ledelse anvender derfor en mere holistisk prioritering. Hvor DCF-modellen kun tager ud-

gangspunkt i et enkelt sæt statiske investeringsbeslutninger, så arbejder ROA med multidimensionale 

dynamiske serier af beslutninger, der afspejler ledelsens mulighed for at reagere på ændringer i mar-

kedet. ROA giver derved en mere realistisk værdiansættelse, da der tages højde for ledelsens fleksi-

bilitet til at maksimere projektets afkast eller minimere dets tab. Realoptioner har dog kun strategisk 

værdi, hvis projektets usikkerhed kan afklares, og ROA er derfor ikke anvendelig i alle projekter. 

Realoptionernes værdi kommer fra situationer, hvor selskabet har muligheden for, men ikke pligten 

til, at udnytte en potentielt værdiskabende strategisk disposition. Muligheden for at afvikle, udvide, 

vente og vælge er alle blandt de mest almindelige simple realoptioner. Muligheden for at afvikle kan 

betragtes som forsikring imod privat- og markedsrisiko, da den giver ejeren mulighed for at videre-

sælge projektet og derved minimere selskabets tab. Realoptioner der giver selskabet muligheden for 

at udvide, er tilstede i projekter, hvor ledelsen kan ekspandere projektets nuværende kapacitet enten 

gennem organisk vækst eller opkøb af konkurrenter. Realoptioner der giver mulighed for at vente, er 

specielt betydningsfulde i projekter, der ikke er rentable lige nu, men kan blive det hvis markedet 

vender. Venteoptionen er således ekstra værdifuld, hvis selskabet har rettigheder eller patenter, som 

giver dem mere ro til at vente. I både vente- og afviklingsoptionen er det ofte ledelsen selv, der er den 

største forhindring, når optionen skal indløses. Det er derfor muligt at tilføje en barriere til ROA, der 

mindsker risikoen for, at afviklingsoptionen ikke bliver indløst på grund af klæbrige projekter, og 

venteoptionen ikke bliver indløst på et for løst grundlag. I begge tilfælde skal projektets værdi krydse 
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barrieren og ikke striken, før de bliver indløst. Den sidste af de fire mest almindelig simple realopti-

oner er muligheden for at vælge, og den giver, ligesom navnet antyder, selskabet mulighed for at 

vælge imellem to eller flere af de førnævnte realoptioner. Venteoptionen afspejler således værdien 

af, at ledelsen kan skalere projektet som reaktion på ændrede markedsbetingelser. 

Realoptionernes værdi og betydning kommer fra den usikkerhed, der er forbundet med projekternes 

skæbne, og det er først når usikkerheden afklares, at det viser sig, om projektet er godt eller ej. Le-

delsen har to måder hvorpå de kan forholde sig til projektets usikkerhed. Med passiv læring gør le-

delsen ikke noget for at afklare projektets usikkerhed, og de håber således på, at usikkerheden for-

svinder med tiden. Aktiv læring er ledelsens andet alternativ, og her agerer ledelsen proaktivt ved at 

igangsætte et eller flere initiativer, som kan hjælpe med at afklare projektets usikkerhed. Succesfulde 

eksempler på aktiv og passiv læring forbedrer projektets nutidsværdi, og mindsker dets usikkerhed, 

hvilket i begge tilfælde flytter værdi fra realoptionen til den statiske værdiansættelse. Formålet med 

ROA er ikke at maksimere realoptionens værdi men at forbedre ledelsens strategiske beslutninger, 

og en værditransfer fra realoptionen til den statiske værdiansættelse er derfor en god ting. 

 

De simple realoptioner er ofte ikke avancerede nok til at beskrive kompleksiteten af investeringsbe-

slutningerne i mange projekter, så i stedet anvendes de forbundne realoptioner i ROA. I de forbundne 

realoptioner er investeringsbeslutningen spredt udover flere deloptioner, hvilket giver bedre indsigt i 

værdiskabelsen i projektet, og desuden får ledelsen også mere tid til at indhente information om pro-

jektets primære risikokilder. Der findes to typer forbundne realoptioner; de parallelle og sekventielle. 

De parallelle realoptioner består af to deloptioner, der er aktive sideløbende med hinanden, og hvor 

værdien af den ene deloption afhænger af udfaldet i den anden. Begge deloptioner kan i princippet 

indløses på samme tid, men da den afhængige deloption kun har lille eller ingen værdi, hvis den 

uafhængige ikke bliver indløst, så benyttes den uafhængige som underliggende aktiv for den af-

hængige deloption. 

De sekventielle realoptioner består af en kæde af deloptioner, hvor hver deloption påvirkes af udfaldet 

i den forrige deloption. Projekter med sekventielle realoptioner er ofte inddelt i faser, hvor deloptio-

nen for den næste fase først bliver indløst, når resultatet fra den forrige fase passerer bestemte mile-

pæle. Værdien af de enkelte deloptioner er således ikke kun afhængige af værdien på det underlig-

gende aktiv men også af værdien i de øvrige deloptioner. Der findes projekter med naturlige sekven-

tielle realoptioner, men i mange projekter er de skabt af ledelsen. Når der er elementer af projektet, 
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der kan udskydes, kan det være en fordel for ledelsen at skabe en sekventiel option, da en faseindde-

ling af beslutningsprocessen bedre beskytter selskabet imod fejlslagne introduktions- og anlægsom-

kostninger. Pilotprojekter er et klassik eksempel på en ledelsesskabt sekventiel realoption. I pilotpro-

jekter er den første fase sjældent profitabel, men den giver en værdifuld indikation, om de efterføl-

gende faser er, og dens værdi er derfor primært strategisk. 

 

Strategisk planlægning og investering er en eksplicit anerkendelse, innovation og administration af 

selskabets portefølje af realoptioner. I et opstillet regneeksempel er der ikke nogle problemer ved at 

vurdere, hvornår realoptionen skal indløses, men i praksis er situationen ikke altid lige så let. Frygten 

for at miste en attraktiv muligheden kan få mange risikoaverse ledere til, at investere i projekter før 

de reelt er modne, hvilket leder til suboptimale beslutninger, der kan skade selskabet fremadrettet. 

Projekter kan bevæge sig igennem 6 forskellige regioner i løbet af deres levetid, og afhængigt af 

hvilken region de optræder i, kan det afgøres, hvordan ledelsen bedst administrerer dem. Hvilken 

region projekterne forekommer i bliver afgjort af deres kumulerede volatilitet og 𝑁𝑃𝑉𝑞, der tilsam-

men inkluderer alle fem inputvariable, som indgår i beregningen af en almindelig realoption. Den 

kumulerede volatilitet er en kombination af realoptionens tid og volatilitet, og den indikerer, hvor 

meget projektet kan ændre sig, inden ledelsen skal træffe en endelig investeringsbeslutning. 𝑁𝑃𝑉𝑞 er 

en modificeret udgave af det klassiske NPV-begreb, der antyder hvorvidt projektet en dag kan blive 

profitabelt, men i sidste ende skal investeringsbeslutningen træffes på baggrund af projektets aktuelle 

NPV-værdi. 

Projekterne i region 1 og 6 har meget lave kumulative volatiliteter, og deres skæbne afhænger derfor 

udelukkende af deres NPV-værdier. I region 1 har projekterne positive NPV-værdier, og bør indløses, 

imens projekterne i region 6 har negative NPV-værdier, og ikke er investeringsegnede. Alle projek-

terne i region 2 og 3 har 𝑁𝑃𝑉𝑞-værdier over 1 og så meget kumuleret volatilitet, at de stadig kan 

undergå betydningsfulde ændringer. Regionerne adskiller sig ved, at det kun er projekterne i region 

2, der har positive NPV-værdier, og de er derfor de eneste, hvor der måske skal investeres med det 

samme. De har dog godt af at vente, hvis der ikke er nogle trusler imod dem. Det er suboptimalt at 

investere i projekterne i region 3, men med lidt hårdt arbejde, bliver de formentlig investeringsegnede 

senere hen. Projekterne i region 4 og 5 har også betydningsfulde kumulerede volatiliteter, men med 

𝑁𝑃𝑉𝑞-værdier under 1 er deres udsigter ikke gode. Der bliver formentlig aldrig investeret i projek-

terne fra region 5, og mens udsigterne er lidt bedre i region 4, kræver det stadig en hel del at forbedre 

situationen i disse projekter. 
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Modellen med de 6 regioner anvendes til at analysere simple og forbundne realoptioner, og den gør 

det let at illustrere den effekt, realoptionerne har på hinanden. Modellen skaber et simpelt men nuan-

ceret billede af selskabets portefølje af realoptioner, og den giver betydelige indsigt i både værdiska-

belsen og timingen af selskabets strategiske beslutninger. 

 

Ledelsen skal have en holistisk tilgang til projekternes interne synergier, for at skabe en strategi der 

formår at optimere balancen imellem de strategiske og operationelle aktiviteter, så selskabet både 

profiterer nu, men også skaber nok vækstoptioner til at profitere i fremtiden. De strategiske projekter 

er sjældent profitable, og deres force er i stedet at skabe en platform for intertemporale synergieffek-

ter, som har betydning for efterfølgende projekter og realoptioner. Operationelle projekter har posi-

tive NPV-værdier og betalingsstrømme selv tidligt i deres levetid, og igennem effektivisering og vi-

dereudvikling af driften skaber de interaktionseffekter, som har positiv indflydelse på andre projekter. 

En stor del af ROA er, at fremhæve den værdi det har, at ledelsen har fleksibiliteten til at reagere på 

ændringer i markedet. Der er dog tilfælde, hvor infleksibilitet er at foretrække, og selskaber kan sende 

et stærkt signal til deres konkurrenter ved at forpligte meget kapital til et projekt. Hvis det får kon-

kurrenterne til at ændre deres strategi, er der således situationer hvor infleksibilitet kan være ligeså 

værdi- og betydningsfuldt som fleksibilitet. 
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Bilaget er struktureret så det følger den røde tråd i opgaven. En stor del af bilaget består af de VBA-

koder, der er nødvendige for at beregne realoptionerne i en binomialmodel 1.000 perioder101. Jeg 

har forsøgt at gøre koderne så læsevenlige som muligt, så personer med lille eller ingen VBA erfa-

ring forhåbentlig også får et indblik i den bagvedliggende metode. Da alle realoptionerne fra eksem-

plerne har deres egne specifikationer, har det været nødvendigt at formulere individuelle koder til 

hver af dem. Selvom koderne er forskellige er store dele af metoden den samme. Kort fortalt starter 

koden med at fremskrive værdien af det underliggende aktiv. Terminalnoderne fra aktivtræet benyt-

tes herefter til at bestemme værdien af terminalnoderne i optionstræet. Med terminalnoderne på 

plads regnes der bagud i optionstræet, for til sidst at opnå den endelige realoptions værdi. I alle real-

optionsfunktionerne anvendes den samme funktion til at beregne værdien af det underliggende ak-

tiv: 

 

Function BinomialAktivTræ(PVAktiv As Double, Løbetid As Double, 

Sigma As Double, Perioder As Integer) 

' Deklarerer variable 

Dim delta_t As Double, u As Double, d As Double 

Dim k As Integer, i As Integer 

 

' Beregner længden af hver tidssekvens 

delta_t = Løbetid / Perioder 

 

' Beregner op- og nedfaktorerne 

u = Exp(Sigma * Sqr(delta_t)) 

d = Exp(-Sigma * Sqr(delta_t)) 

 

' Danner aktivtræet 

Dim AktivTræ() 

ReDim AktivTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

 

' Indsætter nutidsværdien af aktivet i den første node 

AktivTræ(1, 1) = PVAktiv 

 

' Beregner de nederste noder 

For k = 2 To Perioder + 1 

    i = k 

    AktivTræ(i, k) = d * AktivTræ(i - 1, k - 1) 

Next k 

 

' Beregner de øverste noder 

For k = 2 To Perioder + 1 

    For i = 1 To k - 1 

                                                           
101 VBA-koderne er skrevet med inspiration fra kapitel 17 i Simon Benninga (2008) 
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        AktivTræ(i, k) = u * AktivTræ(i, k - 1) 

    Next i 

Next k 

 

BinomialAktivTræ = AktivTræ 

 

End Function 

 

Hver opmærksom på at alt tekst med grøn farve er kommentarer, til hvad der sker i de efterfølgende 

linjer. Derudover skal det nævnes at modulet, hvor alle koderne ligger indgår, indledes med; ” Op-

tion Base 1”, der sikrer at alle gitre starter i node (1,1) og ikke (0,0). 

 

9.1 Black-Scholes-Merton 

Seks år før Cox, Ross og Rubinstein først formulerede sig om prissætning af optioner ved brug af 

binomialmodellen, skrev Fisher Black og Myron Scholes en artikel, der med tilføjelser fra Robert 

Merton er blevet en grundsten i moderne optionsteori. Andre forfattere havde tidligere haft succes 

med at beregne det forventede afkast på europæiske optioner, men som man nok kan forestille sig, er 

det ikke problemfrit at bestemme kalkulationsrenten for denne type afkast. Black og Scholes benyt-

tede CAPM i deres teori til at forbinde markedets påkrævede afkast til optionen med afkastet på det 

underliggende aktiv, men heller ikke denne løsning var uden problemer, da optionens afkast var af-

hængig af både prisen på aktivet og tiden til udløb. Merton havde en helt anden indgangsvinkel end 

Black og Scholes. Ligesom Cox, Ross og Rubinstein baserede han sin teori på konstruktionen af en 

portefølje bestående af det underliggende aktiv og optionen, der i meget korte tidsperioder er risikofri. 

Den store forskel på Mertons risikofrie portefølje og den fra binomialmodellen er, at Mertons baseres 

på kontinuert tidsinddeling, hvor binomialmodellen antager diskret tid. Det gør Mertons opsætning 

mere kompliceret, eftersom hans portefølje kun er risikofri i ultrakorte perioder, og den skal derfor 

rebalanceres ofte for at forblive risikofri102. Fordelen ved Mertons tilgang i forhold til Black og Scho-

les er, at den er lettere at generalisere, siden den ikke er baseret på CAPM og dens underliggende 

antagelser. Kombinationen af de tre teoretikeres arbejde blev til en partiel differentialligning, der kan 

forklare ændringer i prisen på en option som effekt af ændringer i bestemte målbare markedsvariable.  

 

Black-Scholes-Mertons model (BSM) tager udgangspunkt i prissætningen af europæiske call og put 

optioner, på et aktiv der ikke betaler dividende i løbet af optionens løbetid103. BSM bygger ligesom 

                                                           
102 John C. Hull (2011), side 358-361 
103 John C. Hull (2011), side 298 
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mange andre finansielle modeller på en række forskellige antagelser, hvoraf de vigtigste er: Der er 

ikke nogle transaktionsomkostninger eller skatter forbundet med aktivhandel. Der er ikke nogle arbi-

trage muligheder på markedet. Investorerne kan låne og udlåne til den samme risikofrie rente, som er 

konstant over kortere tidsperioder. Alle værdipapirer på markedet er perfekt delelige, så en investor 

er i stand til at købe eller sælge lige præcist den mængde vedkomne ønsker. Den sidste store antagelse 

i BSM er, at aktivers prisudvikling er lognormalt fordelt med konstant gennemsnit og volatilitet. 

Denne sidste antagelse er værd at uddybe yderligere.  

 

Figur 25 

Hvor den klassiske normalfordeling kan inkludere alle positive og negative værdier, er en lognormal-

fordeling begrænset til positive værdier. Derudover er normalfordelingen symmetrisk omkring dens 

gennemsnit, hvor en lognormalfordeling er højreskæv med helt forskellig gennemsnit og median104. 

Intuitivt giver det mening at antage, at aktivpriser er lognormalt fordelt, da værdien af aktiver ikke 

kan være negative, og der umiddelbart er mange aktiver i den lave ende, men færre som priserne 

stiger. Fra et modelmæssigt synspunkt har den lognormale fordeling den fremragende egenskab, at 

den naturlige logaritme af en lognormalt fordelt variabel er normalfordelt, hvilket gør det lettere at 

prognosticere udfaldsrummet for aktivers fremtidige værdi. Prisstrukturen for det underliggende aktiv 

kan således forklares ud fra en geometrisk Brownsk bevægelse med statisk vækst, en volatilitets pa-

rameter, og hvor bevægelsen følger en Markov-Weiner stokastisk proces105. 

𝛿𝑆

𝑆
= 𝜇(𝛿𝑡) + 𝜎휀√𝛿𝑡 (9.01) 

I en geometrisk Brownsk model kan en procentvis ændring i den underliggende variabel opdeles i et 

deterministisk element (𝜇(𝛿𝑡)) og et stokastisk element (𝜎휀√𝛿𝑡)106. Det deterministiske led er drevet 

af 𝜇, der er en vækstparameter, hvis påvirkning øges lineært med tiden (𝛿𝑡). Det stokastiske led består 

                                                           
104 John C. Hull (2011), side 291 
105 Johnathan Mun (2002), 203-204 
106 Johnathan Mun (2002), 151-152 

Lognormalfordeling Normalfordeling
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af et volatilitets komponent (𝜎), der vokser med kvadratroden af tid (√𝛿𝑡), derudover tilføjes der en 

normalfordelt simuleret variabel (휀), der giver ledet sine stokastiske egenskaber. Benyttes en 

Brownsk bevægelse til at simulere prisudviklingen på et aktiv, er det kun 휀, der ændrer sig ved hver 

iteration. Under forudsætning af at volatiliteten for aktivet ikke ændrer over tid, vil usikkerheden ved 

estimatet stige med kvadratroden af tid, og det bliver således svære at forudsige aktivets fremtidige 

værdi, des længere ud i tid man går. Gentagne simuleringer af aktivets værdi får den samme kegle-

formede figur som i binomialmodellen, hvor yderpunkterne for aktivets værdi bliver stadig mere eks-

treme ved længere løbetider.  

Relationen imellem den Brownske bevægelse og binomialmodellen stopper ikke ved en lignende af-

bildning af aktivets værdiudvikling. Den Brownske bevægelse er godt nok en kontinuert stokastisk 

simuleringsproces, hvor binomialmodellen er en diskret simuleringsproces, men øges antallet af tids-

inddelinger i binomialmodellen, så den enkelte tidsperiode bliver uendelig kort, begynder modellens 

resultater, at nærme sig dem der skabes med en Brownsk bevægelse. Sammenhængen udtryk i den 

Brownske bevægelse er grundlaget for BSM og dens formler, men faktisk er det muligt at udlede de 

samme formler, som bruges i binomialmodellen ved at udvikle en diskret løsning for den Brownske 

bevægelse107. 

 

BSM har følgende formler til prissætning af europæiske call og put optioner, for aktiver der ikke 

betaler dividende108: 

𝐶𝑎𝑙𝑙 = 𝑆0 ∙ 𝑁(𝑑1) − 𝑋 ∙ 𝑒−𝑟𝑓∙𝑇 ∙ 𝑁(𝑑2) (9.02) 

𝑃𝑢𝑡 = 𝑋 ∙ 𝑒−𝑟𝑓∙𝑇 ∙ 𝑁(−𝑑2) − 𝑆0𝑁(−𝑑1) (9.03) 

Fordi prisen på en amerikansk call er den samme som prisen på en europæisk call, hvis aktivet ikke 

underligges værdilækage i form af eksempelvis dividende, kan formel 9.02 benyttes til at prissætte 

begge. Der findes ikke en analytisk model til værdiansættelse af en amerikansk put option, så hvis 

optionen kan indløses før udløb, er det nødvendigt at benytte binomialmodellen til prissætningen. I 

formel 9.02 og 9.03 er 𝑆0 prisen på aktivet, 𝑋 er optionens indfrielseskurs (strike), 𝑟𝑓 er den risikofrie 

rente opgjort med kontinuert rentetilskrivning, og 𝑇 er optionens tid til udløb. 𝑁(𝑥) er den kumulative 

sandsynlighedsfunktion for en standardiseret normalfordelt variabel, hvilket er sandsynligheden for 

at en normalfordelt variabel vil være mindre end 𝑥.  

                                                           
107 Johnathan Mun (2002), 153 
108 John C. Hull (2011), side 299-300 
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Figur 26 Kilde: John C. Hull (2011) 

Det skraverede areal i Figur 26 repræsenterer den kumulative sandsynlighed for variabel; 𝑥. De to 

variable; 𝑑1 og 𝑑2 kan beregnes med følgende formler: 

𝑑1 =
ln (

𝑆0
𝑋) + (𝑟𝑓 +

𝜎2

2 )𝑇

𝜎√𝑇
 (9.04) 

𝑑2 =
ln (

𝑆0
𝑋) + (𝑟𝑓 −

𝜎2

2 ) 𝑇

𝜎√𝑇
= 𝑑1 − 𝜎√𝑇 (9.05) 

En fortolkning af de to kumulative variable kan hjælpe til at forstå BSM bedre. 𝑁(𝑑2) kan beskrives 

som den risikojusterede sandsynlighed for, at en call option ender i pengene109. 𝑁(𝑑1) er en del svæ-

rere at give en fortolkning af. 𝑁(𝑑1) ganget med aktivets nuværende pris tilbagediskonteret med den 

risikofrie rente er det samme som, den forventede værdi af at modtage aktivet ved optionens udløb 

under forudsætning af at optionen ender i pengene og beregnet ved brug af risikojusterede sandsyn-

ligheder. 𝑁(𝑑1) er derved den faktor hvormed nutidsværdien af den betingede modtagelse af aktivet, 

overstiger aktivets aktuelle værdi. Hvis prisen på det underliggende aktiv stiger voldsomt, og call 

optionen kommer dybt i pengene, så begynder optionen at ligne en forward, hvis leveringspris er lig 

optionens indfrielsespris. Nutidsværdien på en forward er den nuværende pris på aktivet minus nu-

tidsværdien af leveringsprisen110: 

𝑆0 − 𝑋 ∙ 𝑒−𝑟𝑓∙𝑇 (9.06) 

Når prisen på det underliggende aktiv stiger, resulterer det i en stigning af både 𝑑1 og 𝑑2, og deres 

kumulative sandsynlighed begynder at nærme sig 1. I situationer hvor de kumulative sandsynligheder 

er nær 1, har de ingen effekt på resultatet af formel 9.02, og formlen kommer til at ligne formel 9.06. 

Omvendt hvis prisen på aktivet falder voldsomt, bliver 𝑑1 og 𝑑2 store negative tal med kumulative 

                                                           
109 Lars Tyge Nielsen (1992), afsnit; 3 The Payoff and Value of the Call 
110 John C. Hull (2011), side 111-114 
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sandsynligheder nær 0, hvilket afspejles i en call pris på 0. Det diametralt modsatte gør sig gældende 

for put optioner, hvor stigninger i aktivets pris har negativ effekt på optionsprisen, og fald i aktivets 

pris har positiv effekt på optionsprisen111.  

 

BSM er en utrolig stærk og velfunderet analytisk model, der flittigt bruges på de internationale fi-

nansmarkeder til prissætning af finansielle optioner. BSM er i modsætning til binomialmodellen ba-

seret på hele udfaldsrummet og ikke kun enkelte stier, og der er derfor ingen tvivl om, at BSM er den 

mest solide af de to modeller. Der er mange fordele ved at bruge BSM, og hvis den nødvendige 

information er tilgængelig, så er modellen meget let at bruge, også for udøvere der ikke har indsigt i 

den bagvedliggende teori. Problemet ved modellen er, hvor rigid og uigennemsigtig den er, hvilket 

specielt gør den besværlig at benytte til prissætning af realoptioner. BSM uigennemsigtighed har givet 

den et ry for at være en ”black box” metode, som er utrolig svær at formidle til den øverste ledelse112. 

Problemet forstørres yderligere, hvis ledelsen finder tryghed i den klassiske DCF-model, og ROA 

kommer til en anden konklusion end denne. Problemer med formidlingen kan virke som en detalje, 

men det er vigtigt at huske, at ROA er et beslutningsredskab, og hvis beslutningstagerne ikke stoler 

på analysen, mister den sin betydning.   

BSMs rigide opsætning kan give problemer, da realoptioners løbetid ikke nødvendigvis er kendt på 

forhånd. Tværtimod er det ofte umuligt at vide, hvornår realoptionen reelt udløber, og den kan typisk 

indløses før tid. Indløsning før tid er ikke et problem for call optioner, da amerikanske call optioner 

har samme værdi som deres europæiske modstykker, så længe der ikke fragår værdilækage i det un-

derliggende aktiv. For amerikanske put optioner kan det dog være et problem, da det lejlighedsvist er 

attraktivt at indløse dem før tid. Generelt kan det siges, at de amerikanske optioner, både puts og calls, 

som minimum har den samme værdi som deres europæiske pendanter, eftersom det aldrig er en 

ulempe at kunne indløse optionen før tid. Praktikere kan derfor benytte BSM som et konservativt 

estimat for realoptionens reelle værdi, velvidende at der kan forekomme situationer, hvor det er mere 

attraktivt at indløse den før tid.  

BSM modellen kræver, at det underliggende aktiv følger en kontinuert stokastisk bevægelse uden 

”hop” i det underliggendes værdi. Benyttes BSM til værdiansættelse af realoptioner, hvor der er ”hop” 

i værdien af de underliggende projekter, har BSM en tendens til at undervurdere projekter, der er 

langt ude af pengene, men hvor et enkelt ”hop” kan bringe projektet tilbage på rette fod. Det gør BSM 

                                                           
111 John C. Hull (2011), side 300-302 
112 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 94-95 
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upraktisk at anvende til værdiansættelse af projekter, hvor der er mulighed for massive og utilregne-

lige værdiændringer. Der findes dog varianter af BSM, der kan håndtere mere forventelige værdiæn-

dringer som eksempelvis dividendeudbetalinger. Udbetalinger af dividender til projektets investorer 

reducerer værdien af projektets samlede aktiver, hvilket har en negativ indflydelse på værdien af en 

call option og en positiv effekt på værdien af en put option. Hvis der er tale om diskrete dividende 

betalinger, hvor investorerne kender til både deres størrelse og forfaldsdag på forhånd, så kan pro-

blemstillingen behandles ved at beregne nutidsværdien af dividenderne, og fratrække dem fra værdien 

af det underliggende aktiv som benyttes i BSM. Det er imidlertid yderst sjældent, at investorerne på 

forhånd har så præcise informationer om denne type betalinger, og en alternativ metode er således at 

se dividenden som en form for kontinuert relativ værdilækage. BSM formlerne for en call option og 

de to kumulative sandsynligheder kan modificeres til følgende: 

𝐶𝑎𝑙𝑙 = 𝑆0 ∙ 𝑒
−𝑦∙𝑇 ∙ 𝑁(𝑑1) − 𝑋 ∙ 𝑒−𝑟𝑓∙𝑇 ∙ 𝑁(𝑑2) (9.07) 

𝑑1 =
ln (

𝑆0
𝑋) + (𝑟𝑓 − 𝑦 +

𝜎2

2 )𝑇

𝜎√𝑇
    𝑜𝑔   𝑑2 =

ln (
𝑆0
𝑋) + (𝑟𝑓 − 𝑦 −

𝜎2

2 )𝑇

𝜎√𝑇
 (9.08) 

I formel 9.07 og 9.08 er 𝑦 den faste udbytteprocent eller anden værdilækage, der forventes i løbet af 

optionens løbetid. I formel 9.07 er der tilføjet et ekstra element til det første led, som sørger for at 

aktivernes værdi tilbagediskonteres med værdilækagen, så der tages højde for den værdiforringelse, 

der indtræffer som resultat af dividende udbetalingerne113. Derudover er der ændringer i beregnin-

gen af 𝑑1 og 𝑑2. Den risikofrie rente bliver reduceret med værdilækagen for at reflektere de lavere 

omkostninger, der er forbundet med at have aktivet i den replikkerende portefølje.  

En af de vigtigste forudsætninger for BSM er, at aktivets værdi følger en lognormal fordeling, men 

det er usandsynligt, at denne fordeling er passende til at beskrive den stokastiske proces bag et beta-

lingsstrøms genererende aktiv114. Det er ikke sikkert, at de underliggende faktorer der skaber pro-

jektets værdi så som efterspørgslen, produktets levetid og det øvrige markedsbestemte forretnings-

miljø opfører sig lognormalt. Selv hvis det underliggende aktiv følger en lognormal bevægelse, kan 

der stadig opstå problemer med den konstante volatilitet, da mange projekter ikke har den samme 

risikoprofil over hele deres løbetid. Volatiliteten i mange projekter oplever typisk et ret radikalt 

fald, i forbindelse med det succesfuld passerer en vigtig strategisk milepæl, og det kan derfor være 

nødvendigt at arbejde med skiftende volatilitet i ROA. Et sidste problem ved BSM er, at dens strike 

er konstant. Striken på en realoption relaterer sig ofte til, hvad man kan videresælge projektet for, 

                                                           
113 Aswath Damodaran (Working paper), side 17 
114 Marion A. Branch (2003), side 51 
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eller hvor meget det koster at påbegynde det i første omgang. Ingen af disse behøver at være kon-

stante over optionens løbetid, men der er heldigvis en modifikation af BSM udviklet af Margrabe115, 

der tillader en stokastisk indløsningspris, så længe korrelationen imellem den og det underliggende 

aktiv er kendt. Margrabes optionsmodel kan bruges i situationer, hvor et risikofyldt aktiv byttes for 

et andet. I realoptionsteorien kan denne formel derfor anvendes i tilfælde, hvor ikke kun aktivernes 

fremtidige værdi er risikofyldt, men hvor strike også er omgærdet med risiko116. 

 

9.2 Discounted Cash Flow-modellen 

DCF-modellen er utvivlsomt blandt de mest brugte og anerkendte værdiansættelsesmetoder i mo-

derne finansieringsteori. Årsagen til dens store popularitet er, at den både er intuitiv at forstå og teo-

retisk velfunderet. Nutidsværdien af et projekt findes med DCF-modellen ved at tilbagediskontere 

alle fremtidige frie betalingsstrømme med en kalkulationsrente, der er korrigeret for tidsværdien af 

penge og projektets anslåede risiko. Herefter kan projektets NPV findes ved at fratrække dets inve-

steringsomkostninger fra dets nutidsværdi117. 

𝑁𝑃𝑉 = 𝐼0 + 𝑃𝑉 = 𝐼0 +∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

  (9.09) 

Projekter i deres simpleste form består af en initial investering (𝐼0), der foretages ved projektets be-

gyndelse i tidpunkt 𝑡0 og er efterfulgt af en række frie betalingsstrømme (𝐹𝐶𝐹𝑡). For at projektet er 

rentabelt, skal betalingsstrømmene betale for den oprindelige investering samt give selskabet et risi-

kojusteret afkast. I større og mere komplekse projekter er der ikke en helt så ligetil opdeling imellem 

positive og negative posteringer, men princippet med tilbagediskontering af de fremtidige betalings-

strømme med en risikojusteret rente er det samme. Den risikojusterede rente er afhængig af projektets 

underliggende markedsrisiko og kapitalstruktur, som for selskaber som helhed kan beskrives ved føl-

gende ligning:118 

𝑟 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐷 ∙ (1 − 𝑇) ∙
𝐷

𝑉
+ 𝑟𝐸 ∙

𝐸

𝑉
 (9.10) 

Den risikojusterede rente er den vægtede gennemsnitlige kapitalomkostning (𝑊𝐴𝐶𝐶) imellem sel-

skabets egenkapital og gæld med fradrag for eventuelle skatteskjold tilhørende gældens renteomkost-

ninger. Kapitalomkostningen på henholdsvis gæld og egenkapital findes traditionelt ved brug af 

                                                           
115 William Margrabe (1978) 
116 Marion A. Branch (2003), side 26 
117 Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen (2011), side 53-54 
118 Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen (2011), side 242-244 
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CAPM, som fokuserer på aktivets kovarians med markedet udtrykt i form af et Beta estimat.119 En af 

de fundamentale antagelser i CAPM er, at markedets investorer ikke tolererer selskabsspecifik idio-

synkratisk risiko, da det kan bortdiversificeres. Investorerne er således kun villige til at betale for 

risiko, der påvirker markedet som helhed, og Beta estimater er derfor udelukkende et udtryk for ak-

tivernes markedsrisiko. Markedets Beta som heldhed er 1, og et helt risikofrit aktiv har Beta på 0. 

Selskaber med Beta over 1 betragtes som mere risikable end markedet, og selskaber med Beta under 

1 forventes at være mindre risikable end markedet. Kapitalomkostningen og beta på egenkapital, gæld 

eller aktiverne generelt kan beskrives med følgende sammenhæng120: 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 ∙ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) (9.11)     ,     𝛽𝑖 =
𝜎𝑖𝑚
𝜎𝑚2

 (9.12)   

Af ovenstående formel fremgår det, at markedets forventede afkastkrav for aktiverne er et resultat af 

den risikofrie rente med tillæg af en risikopræmie, hvis størrelse er afhængig af aktivets markedsrisiko 

ganget med det forventede markedsafkast fratrukket den risikofrie rente. Der kræves således et højt 

afkast fra meget risikable investeringer med høje Betaer, hvorimod der ikke bliver tillagt en særlig 

stor risikopræmie til mere sikre investeringer.  

Teoretisk set kan man bruge ovenstående sammenhæng til at beregne afkastkravet for alle projekter, 

men praktisk er det desværre ikke altid muligt, da det er svært at isolere deres individuelle risiko. I 

store selskaber med mange divisioner der har hver deres kapitalomkostning, kan man benytte kalku-

lationsrenten fra en division, der har en lignende risikoprofil til at beregne projektets afkastkrav. Fal-

der projektet helt uden for selskabets nuværende forretningsområde, er det ikke længere forsvarligt 

at benytte interne kalkulationsrenter, og det er i stedet nødvendigt til at finde alternativer med en 

lignende risikoprofil ude i markedet. Før Beta estimater fra lignende selskaber kan benyttes som 

proxy, skal de korrigeres for selskabets finansielle gearing. Korrektionen foregår ved at eliminere 

betydningen af kapitalstrukturen og deducere aktivernes rene Beta-værdi:121 

𝛽𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 = 𝛽𝑑𝑒𝑏𝑡 ∙ (
𝐷

𝑉
) + 𝛽𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ∙ (

𝐸

𝑉
) (9.13) 

Beta estimater fra flere selskaber kan med fordel benyttes til at beregne et vægtet gennemsnit baseret 

på eksempelvis omsætning eller markeds kapitalisering, med korrektioner for eventuelle outliere der 

forstyrrer resultatet. Aktivernes vægtede gennemsnitlige Beta kan bruges som udgangspunkt for be-

regning af projektets kapitalomkostning ved at indregne dets forventede gearing. Beta for gælden kan 

                                                           
119 Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen (2011), side 202-205 
120 Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen (2011), side 245-247 
121 Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen (2011), side 512-514 
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for nemheds skyld antages at være nul, men hvis selskabet udsteder obligationer til at finansiere pro-

jektet, skal deres Beta benyttes. 

 

9.3 Inputvariable til optionsmodellerne 

Generelt er det de samme inputvariable, som kræves til at værdisætte en finansiel option og en real-

option, men i praksis er der stor forskel. I begge tilfælde er det godt nok nødvendigt at bestemme 

værdien af det underliggende aktiv, aktivets volatilitet, løbetiden for optionen, optionens strike og 

den risikofrie rente, men måden de bestemmes på, er med undtagelse af den risikofrie rente, vidt 

forskellig. Finansielle optioner er standardiseret i en sådan grad, at der ikke er nogen tvivl om værdien 

af det underliggende aktiv, den risikofrie rente samt optionens løbetid og strike, der alle enten er en 

del af optionskontrakten, eller kan aflæses direkte i markedet. Den eneste inputvariabel der skaber 

problemer, er volatiliteten, som i praksis udledes af investorerne ved brug af optionens handlede pris. 

Realoptioner er ikke lige så likvide og standardiserede som de finansielle optioner, og det kræver en 

del flere overvejelser at estimere deres inputvariable. I de følgende delafsnit gennemgås det, hvordan 

de fem almindelige inputvariable estimeres, samt hvilke overvejelser det kræver at anvende dem i 

BSM og binomialmodellen. Bemærk at der er realoptioner, som har flere inputvariable, men da de 

specielle inputvariable afhænger af den enkelte realoption, fokuseres der i afsnittet kun på de fem, 

der er fælles for alle realoptioner. 

 

Det underliggende aktiv (  ) 

Det underliggende aktiv er den statiske nutidsværdi af projektet eksklusiv de nødvendige investe-

ringsomkostninger, der beregnes med DCF-modellen. I beregningerne kan det være nødvendigt at 

prognosticere projektets fremtidige omsætning, markedsandele, solgte mængder, produktionsom-

kostninger og lignende. Det kan ikke undgås, at der er usikkerhed forbundet med disse estimater, og 

den statiske værdiansættelse baseres derfor på de estimater, der vurderes at være mest sandsynlige. 

For at tage forbehold for den usikkerhed der er forbundet med projektet, benyttes en passende risiko-

justeret kalkulationsrente i beregningerne.  

Pludselige værdiændringer i det underliggende aktiv er en af de udfordringer, som opstår ved at be-

nytte de finansielle optionsmodeller til realoptioner. Grundlæggende antager optionsteorierne, at vær-

diudviklingen for det underliggende aktiv er uden store positive eller negative hop. I realoptioner er 

hop i værdien ikke ualmindelige, og de opstår typisk, hvis ledelsen træffer en vigtig beslutning, et 
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patent udløber, en ny konkurrent kommer ind på markedet eller en anden ukontrollerbar markedsbe-

givenhed indtræffer. I BSM er det svært at justere for sådanne begivenheder, mens der i binomialmo-

dellen bedre kan foretages de nødvendige korrektioner122.  

BSM i dens mest basale form tager ikke hensyn til ind- og udgående betalingsstrømme i form af 

eksempelvis dividende udbetalinger eller royalty indtægter. Fælles for denne type værdilækage eller 

–tilførsel er, at de påvirker værdien af det underliggende aktiv men ikke dets volatilitet eller trend. 

Værdilækage kan derfor ikke behandles som almindelige indtægter og udgifter, så i stedet skal der 

korrigeres for dem på alternativ vis. Det er muligt at fortage de fornødne justeringer i både BSM og 

binomialmodellen, men binomialmodellen er generelt mere fleksibel og transparent i dens behandling 

af denne type korrektioner.  

 

Volatilitet (𝝈) 

Volatiliteten er notorisk den sværeste inputparameter at estimere, og processen kompliceres yderli-

gere af antallet af metoder, antagelser og overvejelser som indgår. Volatiliteten er et udtryk for vari-

abiliteten i værdien af det underliggende aktiv, og den beskriver derved usikkerheden forbundet med 

de betalingsstrømme, der benyttes til at finde værdien af det underliggende aktiv. Den volatilitet som 

anvendes i optionsmodellerne, er standardafvigelsen af den naturlige logaritme af betalingsstrømme-

nes afkast. Det afkast der bruges til, at beregne volatiliteten har således ikke noget at gøre med for-

rentningen af den investerede kapital, men i stedet fokuseres der på ændringer i betalingsstrømmene 

fra periode til periode123.  

Projekters volatilitet stammer fra usikkerheden forbundet med eksempelvis produktets pris, den 

solgte mængde, produktionsomkostninger, markedsandele, markedsstørrelse etc. Selvom optionsmo-

dellerne kræver et samlet estimat, skal det vurderes, om en aggregering er forsvarlig, eller om det skal 

adresseres på anden vis. Er der flere kilder til usikkerhed i projektet, er der to måder at adressere 

problemet på, ud fra hvor stor korrelation der er imellem de forskellige risikokilder124. Hvis faktorerne 

er ukorrelerede, kan det forventes, at de vil påvirke projektets værdi forskelligt i forskellige scenarier, 

og risikokilderne bør derfor holdes separeret. Det kunne eksempelvis være, hvis projektets indtægter 

stammer fra udlandet, mens udgifterne er drevet af lønomkostninger på det hjemmelige marked. Så-

fremt disse to faktorer ikke har nogen korrelation, påvirker de projektets værdi forskelligt, og det er 

                                                           
122 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 85-86 
123 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), 86-87 
124 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 87-88 
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derfor en god ide at holde volatiliteterne adskilte. Projekter med flere årsager til usikkerhed kan vær-

diansætte som en regnbue option125. Før omstændighederne kompliceres yderligere, er det dog værd 

at undersøge, om der er en af risikokilderne, der markant overskygger de andre, så det kun er nød-

vendigt at fokusere på den. Alternativt, hvis der er høj korrelation imellem risikofaktorerne, kan de 

aggregeres til et samlet estimat for volatiliteten på det underliggende aktiv.   

Der findes flere forskellige metoder til estimering af projekters volatilitet, og det er en god ide at 

benytte flere forskellige tilgange og sammenligne estimaterne med hinanden. Den følgende oversigt 

er ikke udtømmende, men en gennemgang af de mest anvendte metoder til estimering af projekters 

volatilitet: 

 

Betalingsstrømmenes logaritmiske afkast  

I denne metode til beregning af volatiliteten anvendes de samme betalingsstrømme, der også bruges 

til at beregne værdien af det underliggende aktiv126. Volatiliteten findes ved først at beregne det rela-

tive afkast imellem to perioders betalingsstrømme og derefter benytte den naturlige logaritme af de 

relative afkast til at beregne projektets standardafvigelse. Når længden af perioderne skal bestemmes, 

må der vægtes imellem, at have perioder der er så lange, at de er en repræsentative for driften, men 

ikke så lange at det kompromitterer det samlede antal observationer. Vurderes det således at beta-

lingsstrømmene opdelt i månedlige intervaller er gode repræsentanter for projektets drift, er det en 

god ide at vælge denne længe tidssekvenser over de årlige tal, da estimatet alt andet lige er stærkere 

baseret på 12 gange så mange observationer.  

Der er en række fordele og ulemper ved denne metode. De største fordel ved metoden er, at den er 

meget ligetil at implementere, den er matematisk valid, og den er konsistent med variabiliteten i de 

samme betalingsstrømme, som anvendes til at beregne værdien af det underliggende aktiv. En af de 

største ulemper ved metoden er, at projektets betalingsstrømme sagtens kan være negative i en til 

flere perioder, og da den naturlige logaritme af et negativt tal ikke eksisterer, bliver volatilitets esti-

matet forkert127. Derudover skal man også være varsom med betalingsstrømme, der er skabt ved tids-

serie prognoser, da disse har høj risiko for autokorrelation. Ligeledes kan betalingsstrømme der følger 

en statisk vækstrate skabe forkerte volatilitets estimater.    

 

 

                                                           
125 Se bilag 9.4 for en kort introduktion til regnbue optioner 
126 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 88 
127 Johnathan Mun (2002), side 197-198 
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Markeds eller projekt proxy 

Et projekts volatilitet kan beregnes ud fra data, der enten stammer fra markedet eller andre lignende 

projekter. Den markeds- eller projektbaserede tilgang er to forskellige metoder, der er baseret på 

mange af de samme principper. Projekt proxy metoden benytter historisk data fra et lignende projek-

ter til at tilnærme sig det nuværende projekts volatilitet. Det er meget vigtigt, at betalingsstrømmene 

fra det nye projekt følger et lignende mønster, og har samme risikoeksponering som betalingsstrøm-

mene fra det gamle projekter128. Metoden er meget enkelt at anvende, og den følger samme metodik, 

der blev benyttet til at beregne volatiliteten på bargrund af betalingsstrømmenes logaritmiske afkast 

beskrevet tidligere.  

Metoden som benyttes til, at beregne en markeds proxy er grundlæggende den samme som til en 

projekt proxy med undtagelse af, at der anvendes aktiekurser fra et offentligt handlet selskab i stedet 

for betalingsstrømme fra et tidligere projekt. Den største udfordring ved at benytte markeds proxy 

metoden er, at finde et selskab der har præcis de samme karakteristika og risikofaktorer som det 

planlagte projekt129. Problemet er, at aktiekurser lider under overeaktioner fra investorerne, markeds-

psykologi og mange andre eksogene variable der er irrelevante, når volatiliteten for projektet skal 

estimeres. Derudover dækker aktiekursen for store selskaber typisk over flere urelaterede projekter 

og divisioner, der ikke alle har noget at gøre med det aktuelle projekt. Sidst men ikke mindst er det 

nødvendigt at korrigere for en anderledes kapitalstruktur, hvis det kan lade sig gøre at finde et selskab, 

der matcher projektets usikkerhed.  

 

Ledelsens antagelse 

Ledelsen har ofte et kvalificeret bud på projektets volatilitet, hvis det er i en branche, hvor selskabet 

tidligere eller stadig beskæftiges. Denne viden udnyttes ved, at ledelsen formulerer et optimistisk 

(𝑆𝑜𝑝𝑡) og pessimistisk (𝑆𝑝𝑒𝑠) bud på projektets værdi. Budene skal struktureres, så der kun er 2,5% 

sandsynlighed for, at udfaldet bliver værre end det pessimistiske bud, og der ligeledes kun er 2,5% 

chance for at udfaldet bliver højere end det optimistiske bud. Begge bud skal selvfølgelig opgives i 

henhold til den beregnede værdi af det underliggende aktiv, der i denne sammenhæng udgør 50%-

fraktilen i udfaldenes lognormalfordeling. Volatiliteten kan nu findes enten ved brug af Monte Carlo 

simulation130 eller ved brug a følgende sammenhæng131: 

                                                           
128 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 91 
129 Johnathan Mun (2002), side 202 
130 Johnathan Mun (2002), 200-202 
131 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 91-92 
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𝜎 =

ln (
𝑆𝑜𝑝𝑡
𝑆𝑝𝑒𝑠

)

4 ∙ √𝑡
 (9.14) 

Metoden kan også benyttes, hvis projektet startes inden for et område, hvor selskabet ikke tidligere 

har opereret, men estimatet bliver selvsagt mere spekulativt, des mindre viden og erfaring ledelsen 

har.  

 

Uafhængigt af hvilken metode der benyttes til at estimere volatiliteten i et projekt, er det vigtigt kun 

at fokusere på usikkerhed, som kan løses. For realoptioner er volatiliteten ved aktiverne i et projekt 

mere relateret til ledelsens evne til at indhente informationer om usikkerhedsmomenter og bevare 

fleksibiliteten til at behandle projektets risiko. Hvis ledelsen ikke kan agere på risikoen, har realopti-

onen ingen værdi132. Yderligere skal man huske, at et projekts volatilitet godt kan ændre sig i løbet 

af realoptionens løbetid, så det er en god ide at opdatere ROA jævnligt133.  

 

Strike (𝑿) 

Indløsning af en realoption er meget mere besværligt end indløsning af en finansiel option. Det tager 

kun et splitsekund at indløse en finansiel option, og der er aldrig nogen usikkerhed om strikens værdi 

i løbet af processen. Når en realoption indløses, inkluderer det eksempelvis udvikling af et produkt, 

gennemførsel af en ny marketingskampagne eller opførsel af nye produktionsanlæg134. Ingen af disse 

begivenheder tager et splitsekund, fra beslutningen er taget, til projektet er gennemført og klar til at 

indgå i driften. Indløsning af en realoption tager tværtimod tid, ofte lang tid, og der er ingen sikkerhed 

for, at forretningscasen forbliver den samme. Der er heller ingen garanti for, at strikeprisen forbliver 

den samme over hele optionens levetid. Anlægsinvesteringer er afhængige af prisen på både råvarer 

og arbejdsløn, på det tidspunkt anlægget skal opføres. Prisen på en stor marketingskampagne eller 

omkostningerne forbundet med udviklingen af et nyt produkt er ligeledes afhængige af de generelle 

markedsbetingelser, der meget naturligt ændrer sig over tid. Det er derfor ikke unormalt, at strikepri-

sen fluktuerer over tid. I den oprindelige version af BSM er indløsningsprisen statisk i hele optionens 

løbetid, men der findes mutationer af modellen, som inkluderer en stokastisk strike. Margrabe udfor-

mede i 1978 en analytisk model til at værdiansættelse af optioner, der gav ejeren muligheden for at 

                                                           
132 Marion A. Branch (2003), side 61 
133 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 92 
134 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 92-93 
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bytte et aktiv for et andet135. Margrabes model er en overbygning på den oprindelige BSM model, og 

den baseres således på de samme antagelser og inputvariable, med undtagelse af at aktivets og strikens 

varians samt korrelationen imellem dem skal kendes. Selv for finansielle optioner med frekvent hand-

lede aktiver kan det være en udfordring at determinere to fremtidige varianser og den interne korre-

lation i optionens løbetid. Med reference til foregående afsnit om aktivets volatilitet kan det passende 

konstateres, at det er mere end almindeligt udfordrende at skabe nogle bare nogenlunde realistiske 

estimater til brug i Margrabes model. Heldigvis er det relativt let at implementere ændringer af stri-

keprisen i binomialmodellen, såfremt indløsningsprisens fremtidige værdiudvikling er kendt på for-

hånd. Hvis realoptionen har en modpart, i form af eksempelvis en entreprenør der skal opføre et nyt 

produktionsanlæg, eller et mediebureau der skal gennemføre en stor mediekampagne, kan selskabet 

kontakte denne modpart og sammen formulere en kontrakt, hvor begge parter er enige er om strikens 

fremtidige værdi. Det kan godt være at denne løsning kommer til at koste, i form af dårligere priser 

end man alternativt kunne have fået, men ligesom finansielle optioner er realoptioner ikke gratis.  

 

Optionens liv (𝑻) 

Løbetiden på en finansiel option er en essentiel del af optionskontrakten, og den er derfor kendt og 

urokkelig, men det samme er sjældent tilfældet for realoptioner. Der er selvfølgelig realoptioner, der 

opstår som resultat af konkrete rettigheder eller kontrakter med en modpart, der giver ejeren mulig-

heden for at udvide, afvikle eller gøre noget helt tredje med sin forretning. De realoptioner som har 

udgangspunkt i juridisk bindende kontrakter, har typisk fast løbetid på lige vis med de finansielle 

optioner. Realoptioner der derimod opstår som resultat af favorable markedsbetingelser, ny teknologi 

andre mindre håndgribelige årsager kan forsvinde lige så hurtigt, som de er opstået. På den positive 

side er der heller ikke nogen måde at definere, hvornår denne mulighed forsvinder igen, og den kan 

derfor vare ved længere end først antaget. Realoptionens liv skal være lang nok til at afklare usikker-

heden forbundet med projektet, men ikke så lang at optionens værdi bliver meningsløs, da der i så 

fald er høj sandsynlighed for, at konkurrenter har bevæget sig ind på markedet136. Værdien af finan-

sielle optioner bliver altid højere som en funktion af tid, da mere tid højner chancen for, at optionen 

kan udvikle sig positivt. Det gør sig typisk ikke gældende for realoptioner, hvilket er vigtigt at huske, 

når de finansielle optionsmodeller benyttes til realoptioner. I realoptioner med lange løbetider er der 

høj risiko for, at optionens værdi evaporerer som følge af ændrede markedsvilkår, eksempelvis fra 

                                                           
135 William Margrabe (1978), section II 
136 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 93 
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ankomsten af en ny konkurrent der stjæler projektets first-mover fordele, vigtige markedsandele eller 

på anden vis udgør en konkurrencemæssig trussel. Dertil kommer, at det ofte tager en del tid at indløse 

en realoption, og markedsvilkårene kan også ændres imens produktet færdigudvikles, eller den nye 

fabrik opføres. 

 

Den risikofrie rente (𝒓 ) 

Den risikofrie rente er den eneste af inputvariablene, der ikke afviger eller kræver yderligere forkla-

ringer i forholdet imellem finansielle og realoptioner. Der kan skrives tykke bøger om, hvilken rente 

der er den korrekte risikofrie rente, og om hvordan denne bedst prognosticeres. Generelt er der dog 

konsensus om at udlede den risikofrie rente fra statsobligationer med samme løbetid, som den option 

der ønskes prissat137.  

 

9.4 Regnbue optioner 

Regnbue optioner er aktuelle i projekter der indeholder flere underliggende årsager til usikkerhed 

med hver deres volatilitet. Når man skal værdiansætte dem ved brug af en gittermodel minder de 

meget om normale optioner, men i stedet for at have to udfald pr tidsekvens som i binomialmodellen, 

har de et antal af udfald der kan udtrykkes som antallet af risikofaktorer opløftet i antallet af risiko-

faktorer pr tidssekvens. Regnbue optioner kan bedst benyttes hvis der er ingen eller en ubetydelig 

korrelation imellem risikofaktorerne. Er der korrelation imellem risikofaktorerne giver det ofte bedre 

mening at aggregere et fælles estimat for projektets usikkerhed, og værdiansætte den som en af de 

simple options typer138. 

 

9.5 Muligheden for at nedskære 

Muligheden for at nedskære har stor betydning i mange konkurrenceintensive og globale brancher, 

hvor selskaber skal være i stand til at skalere deres forretning hurtigt, hvis de eksogene markedsbe-

tingelser ændrer sig. Før et projekt initiereres kan selskabet afdække noget af deres risiko, ved at 

skabe en strategisk mulighed for at nedskære. Muligheden for at nedskære minder ligesom mulighe-

den for at afvikle om en put option, da dens værdi også stiger når aktivernes værdi falder139.Der er 

dog den væsentlige forskel på de to, at muligheden for at skære ned ikke er en forsikring mod dårlige 

                                                           
137 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 94 
138 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 162-168 
139 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 116 
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projekter. Realoptionen er i stedet rettet imod nye eller gamle projekter, der ikke udvikler sig helt 

som forventet, og hvor der kan konserveres værdi ved at skære ned. Optionens værdi kommer fra 

enten at outsource eller frasælge dele af projektets aktiver og derved spare nogle af de faste udgifter 

væk. I beregningen af dens værdi i terminalnoderne skelnes der derfor imellem om det bedst kan 

betale sig at fortsætte projektet ufortrødent, eller nedskære dets kapacitet imod at der opnås en gevinst 

i form af omkostningsbesparelser, 𝑀𝑎𝑥(𝑆𝑇 , 𝑆𝑇 ∙ 𝐾𝑅 + 𝐵). 𝐾𝑅 er kapacitetsreduktionen, og 𝐵 er ge-

vinsten fra besparelserne. Når nedskæringsoptionen skal implementeres i praksis, er det nødvendigt 

at huske at den ligesom afviklingsoptionen ofte involverer følelser, politik og tabet af arbejdsplad-

ser140.  

 

9.6 Muligheden for at afvikle (Suka Pharmaceuticals) 

VBA-kode til beregning af realoption. 

 

Function BinomialAfvikling(PVAktiv As Double, X As Double, Løbetid 

As Double, Rente As Double, Sigma As Double, Perioder As Integer) 

' Danner optionstræet ved at anvende BinomialAfviklingTræ-funktio-

nen 

Dim OptionsTræ() 

ReDim OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

OptionsTræ = BinomialAfviklingTræ(PVAktiv, X, Løbetid, Rente, 

Sigma, Perioder) 

 

' Returnerer realoptionens værdi til Excel 

BinomialAfvikling = OptionsTræ(1, 1) - PVAktiv 

 

End Function 

 

 

Function BinomialAfviklingTræ(PVAktiv As Double, X As Double, 

Løbetid As Double, Rente As Double, Sigma As Double, Perioder As 

Integer) 

' Deklarerer variable 

Dim delta_t As Double, u As Double, d As Double, R As Double, qu 

As Double, qd As Double , Realoption As Double 
Dim k As Integer, i As Integer 

 

' Danner aktivtræet ved at anvende BinomialAktivTræ-funktionen 

Dim AktivTræ() 

ReDim AktivTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

AktivTræ = BinomialAktivTræ(PVAktiv, Løbetid, Sigma, Perioder) 

                                                           
140 Dr. Prasad Kodukula, Chandra Papudesu (2006), side 121 
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' Beregner længden af hver tidssekvens 

delta_t = Løbetid / Perioder 

 

' Beregner R, qu og qd med op- og nedfaktorerne (se Simon Benninga 

(2008), kap. 17) 

u = Exp(Sigma * Sqr(delta_t)) 

d = Exp(-Sigma * Sqr(delta_t)) 

R = Exp(Rente * delta_t) 

qu = (R - d) / (R * (u - d)) 

qd = (u - R) / (R * (u - d)) 

 

' Danner optionstræet 

Dim OptionsTræ() 

ReDim OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

 

' Beregner værdien i terminalnoderne 

For i = 1 To Perioder + 1 

    k = Perioder + 1 

    OptionsTræ(i, k) = Application.Max(X, AktivTræ(i, k)) 

Next i 

 

' Beregner værdien i de indre noder med baglæns induktion 

For k = Perioder To 1 Step -1 

    For i = 1 To k 

        Realoption = qu * OptionsTræ(i, k + 1) + qd * OptionsTræ(i 

+ 1, k + 1) 

        OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Realoption, X) 

    Next i 

Next k 

 

' Returnerer optionstræet til BinomialAfvikling-funktionen 

BinomialAfviklingTræ = OptionsTræ 

 

End Function 

 

 

Følsomhedsanalyse 

I Tabel 2 er det afbilledet hvorledes realoptionsværdien ændrer sig ved en isoleret 10, 20 og 30 pro-

cents positiv og negativ ændring i hver af inputvariablene. I beregningerne er det kun den pågæl-

dende input variabel der ændres, og alle andre holdes konstante. 



98 | S i d e  
 

  

Tabel 2 

Retningen i værdiændringerne er ikke så overraskende, da de følger traditionel optionsteori om, at 

værdien på en put stiger hvis strike, tid og volatiliteten også gør det, hvorimod der er en modsatret-

tet effekt forventes af ændringer i de underliggende aktiv og den risikofrie rente. Ændringernes stør-

relse er imidlertid det mest interessante ved denne type analyse, da det giver ledelsen en bedre ide 

om hvilke variable der har størst effekt på værdien af realoptionen. Her ses det at strike prisen, der 

blev analyseret tidligere, har den største effekt på værdien af realoptionen, hvilket bør give ledelsen 

ekstra incitament til at ligge kræfter i forhandlingerne med Mita Bio.  Ud over videresalgsprisen kan 

ledelsen påvirke løbetiden for kontrakten. Desværre har den samme relative ændring i tiden ikke 

helt den samme effekt som en lignende ændring i strike prisen. Det åbner imidlertid en anden dis-

kussion, da man altid kan stille tvivlsspørgsmål ved hvilke ændringer der er mest realistiske. Det må 

være op til den enkelte at vurdere om det er mest realistisk at værdien af det underliggende aktiv el-

ler striken ændrer sig med henholdsvis 340 og 200 mio., kontrakten forlænges med et halvt år, vola-

tiliteten stiger med 4 % eller den risikofrie rente stiger med 0,4%. Alle er de effekten af en 10 pro-

cents ændring i en af de nævnte variable. Effekten af en ændring i kontraktens løbetid burde dog in-

spirere ledelsen til at forhandle en så lang kontrakt som muligt.  

Det skal tilføjes at selvom effekten af ændringer i variablene i Tabel 2 analyseres en for en, må det 

formodes at der er indbyrdes korrelation imellem dem. I et dårligt scenarie kan man derfor godt risi-

kere at renten bliver sat ned, markedets risikopræmie stiger som følge af risikoaversion, volatiliteten 

stiger samt at Mita Bio vil genforhandle strike og løbetid på kontrakten. Selvom der i et sådan sce-

narie indgår en række modsatrettede effekter, vil effekten formentlig være negativ både for realopti-

onen og projektets NPV. En lignende bevægelse med omvendt fortegn kan forventes i et godt sce-

narie. 

 

9.7 Barriere Put (Suka Pharmaceuticals) 

VBA-kode til beregning af realoptionen med barriere. 

 

-30% -20% -10% Status quo +10% +20% +30%

Nutidsværdi 420               351               297               253               217               187               163               

Strike 96                 140               192               253               322               398               482               

Løbetid 187               211               232               253               271               289               305               

Volatilitet 95                 143               196               253               312               373               435               

Risikofrie rente 284               273               263               253               243               234               225               

Følsomhedsanalyse af inputvariable
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Function BinomialAfviklingBarriere(PVAktiv As Double, X As Double, 

Barriere As Double, Løbetid As Double, Rente As Double, Sigma As 

Double, Perioder As Integer) 

' Danner optionstræet ved at anvende BinomialAfviklingBarriereTræ-

funktionen 

Dim OptionsTræ() 

ReDim OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

OptionsTræ = BinomialAfviklingBarriereTræ(PVAktiv, X, Barriere, 

Løbetid, Rente, Sigma, Perioder) 

 

' Returnerer realoptionens værdi til Excel 

BinomialAfviklingBarriere = OptionsTræ(1, 1) - PVAktiv 

 

End Function 

 

 

Function BinomialAfviklingBarriereTræ(PVAktiv As Double, X As Dou-

ble, Barriere As Double, Løbetid As Double, Rente As Double, Sigma 

As Double, Perioder As Integer) 

' Deklarerer variable 

Dim delta_t As Double, u As Double, d As Double, R As Double, qu 

As Double, qd As Double, Realoption As Double 

Dim k As Integer, i As Integer 

 

' Danner aktivtræet ved at anvende BinomialAktivTræ-funktionen 

Dim AktivTræ() 

ReDim AktivTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

AktivTræ = BinomialAktivTræ(PVAktiv, Løbetid, Sigma, Perioder) 

 

' Beregner længden af hver tidssekvens 

delta_t = Løbetid / Perioder 

 

' Beregner R, qu og qd med op- og nedfaktorerne (se Simon Benninga 

(2008), kap. 17) 

u = Exp(Sigma * Sqr(delta_t)) 

d = Exp(-Sigma * Sqr(delta_t)) 

R = Exp(Rente * delta_t) 

qu = (R - d) / (R * (u - d)) 

qd = (u - R) / (R * (u - d)) 

 

' Danner optionstræet 

Dim OptionsTræ() 

ReDim OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

 

' Beregner værdien i terminalnoderne 

For i = 1 To Perioder + 1 

    k = Perioder + 1 

    If AktivTræ(i, k) < Barriere Then 

        OptionsTræ(i, k) = X 
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    Else 

        OptionsTræ(i, k) = AktivTræ(i, k) 

    End If 

Next i 

 

' Beregner værdien i de indre noder med baglæns induktion 

For k = Perioder To 1 Step -1 

    For i = 1 To k 

        If AktivTræ(i, k) < Barriere Then 

            OptionsTræ(i, k) = X 

        Else 

            Realoption = qu * OptionsTræ(i, k + 1) + qd * Options-

Træ(i + 1, k + 1) 

            OptionsTræ(i, k) = Realoption 

        End If 

    Next i 

Next k 

 

' Returnerer optionstræet til BinomialAfviklingBarriere-funktionen 

BinomialAfviklingBarriereTræ = OptionsTræ 

 

End Function 

 

 

9.8 Muligheden for at udvide (Bayu Technology) 

Beregninger til binomialmodellen 

Beregning af op- og nedfaktorer til binomialtræet: 

𝑢 = 𝑒35%∙√0,5 = 1,2808 

𝑑 =
1

1,2808
= 0,7808 

Den risikoneutrale sandsynlighed kan herefter beregnes: 

𝑝 =
𝑒3%∙0,5 − 0,7808

1,2808 − 0,7808
= 0,4687 

Beregning af værdien af udvidelse og realoption i 𝑆0𝑢
5 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑆0𝑢
5) = (𝑝 ∙ 𝑆0𝑢

6 + (1 − 𝑝) ∙ 𝑆0𝑢
5𝑑) ∙ 𝑒−𝑟𝑓∙𝛿𝑡 

= (0,4687 ∙ 67,5 + (1 − 0,4687) ∙ 36,4) ∙ 𝑒−3%∙0,5 = 50,2  

𝑈𝑑𝑣𝑖𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 (𝑆0𝑢
5) = (𝑆0𝑢

5 ∙ 𝐸𝑘𝑠𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟) − 𝑢𝑑𝑣𝑖𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

= (31,0 ∙ 2) − 12,0 = 50,0 

 

VBA-kode til beregning af realoptionen 
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Function BinomialUdvidelse(PVAktiv As Double, Købspris As Double, 

Expansionfaktor As Double, Løbetid As Double, Rente As Double, 

Sigma As Double, Perioder As Integer) 

' Danner optionstræet ved at anvende BinomialUdvidelseTræ-funktio-

nen 

Dim OptionsTræ() 

ReDim OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

OptionsTræ = BinomialUdvidelseTræ(PVAktiv, Købspris, Expansionfak-

tor, Løbetid, Rente, Sigma, Perioder) 

 

' Returnerer realoptionens værdi til Excel 

BinomialUdvidelse = OptionsTræ(1, 1) - PVAktiv 

 

End Function 

 

 

Function BinomialUdvidelseTræ(PVAktiv As Double, Købspris As Dou-

ble, Expansionfaktor As Double, Løbetid As Double, Rente As Dou-

ble, Sigma As Double, Perioder As Integer) 

' Deklarerer variable 

Dim delta_t As Double, u As Double, d As Double, R As Double, qu 

As Double, qd As Double, Realoption As Double, Udvidelse As Dou-

ble,  

Dim k As Integer, i As Integer 

 

' Danner aktivtræet ved at anvende BinomialAktivTræ-funktionen 

Dim AktivTræ() 

ReDim AktivTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

AktivTræ = BinomialAktivTræ(PVAktiv, Løbetid, Sigma, Perioder) 

 

' Beregner længden af hver tidssekvens 

delta_t = Løbetid / Perioder 

 

' Beregner R, qu og qd med op- og nedfaktorerne (se Simon Benninga 

(2008), kap. 17) 

u = Exp(Sigma * Sqr(delta_t)) 

d = Exp(-Sigma * Sqr(delta_t)) 

R = Exp(Rente * delta_t) 

qu = (R - d) / (R * (u - d)) 

qd = (u - R) / (R * (u - d)) 

 

' Danner optionstræet 

Dim OptionsTræ() 

ReDim OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

 

' Beregner værdien i terminalnoderne 

For i = 1 To Perioder + 1 

    k = Perioder + 1 
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    Udvidelse = AktivTræ(i, k) * Expansionfaktor - Købspris 

    OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Udvidelse, AktivTræ(i, k)) 

Next i 

 

' Beregner værdien i de indre noder med baglæns induktion 

For k = Perioder To 1 Step -1 

    For i = 1 To k 

        Realoption = qu * OptionsTræ(i, k + 1) + qd * OptionsTræ(i 

+ 1, k + 1) 

        Udvidelse = AktivTræ(i, k) * Expansionfaktor - Købspris 

        OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Realoption, Udvidelse, 

AktivTræ(i, k)) 

    Next i 

Next k 

 

' Returnerer optionstræet til BinomialUdvidelse-funktionen 

BinomialUdvidelseTræ = OptionsTræ 

 

End Function 

 

 

 

VBA-kode til beregning af den implicitte ekspansionsfaktor 

 

Function ImplicitEkspansionfaktorUdvidelse(PVAktiv As Double, Kø-

bspris As Double, Optionpris As Double, Løbetid As Double, Rente 

As Double, Sigma As Double, Perioder As Integer) 

' Deklarerer variable 

Dim HøjtGæt As Double, LavtGæt As Double, MiddelGæt As Double, Op-

tionsGæt As Double 

 

HøjtGæt = 100 

LavtGæt = 0 

 

' Iterationsproces der gætter sig frem til ekspansionsfaktoren 

Do While HøjtGæt - LavtGæt > 0.0000001 

 

    MiddelGæt = (HøjtGæt + LavtGæt) / 2 

 

    OptionsGæt = BinomialUdvidelse(PVAktiv, Købspris, MiddelGæt, 

Løbetid, Rente, Sigma, Perioder) 

 

    If OptionsGæt > Optionpris Then 

        HøjtGæt = MiddelGæt 

    ElseIf OptionsGæt < Optionpris Then 

        LavtGæt = MiddelGæt 

    ElseIf OptionsGæt = Optionpris Then 

        ImplicitEkspansionfaktorUdvidelse = MiddelGæt 
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        Exit Function 

    End If 

 

Loop 

 

' Returnerer ekspansionsfaktoren til Excel 

ImplicitEkspansionfaktorUdvidelse = MiddelGæt 

 

End Function 

 

 

Følsomhedsanalyse 

Følsomhedsanalysen er en vigtigt del af enhver ROA. Det er muligt at opstille en følsomhedsanalyse 

på flere forskellige måder. En metode er at analysere realoptionens værdi i forhold til isolerede æn-

dringer i de enkelte inputvariable, på samme vis som det blev gjort i bilag 9.6 med Suka Pharmaceuti-

cals og deres mulighed for at afvikle. Selvom der er læring at hente ved at vurdere inputvariablenes 

individuelle effekt, opleves det sjældent i praksis at en variabel ændrer sig uden de andre. En anden 

metode til at analysere realoptionens følsomhed overfor ændringer i inputvariablene er ved at opstille 

en scenarieanalyse hvor effekten af bevægelser i flere variable vurderes på samme tid. Til denne 

følsomhedsanalyse opstilles der to nye scenarier, der skal afspejle mulige fremtidige udviklinger i 

markedsøkonomien. Worst case scenariet reflekterer hvordan realoptionens værdi udvikler sig hvis 

markedsøkonomien forværres. Ved en forværring af markedsøkonomien falder nutidsværdien af pro-

jektet, da der kan afsættes færre produkter, og risikoaversion driver den risikojusterede kalkulations-

rente op. Investorernes øgede risikoaversion får dem til at søge imod mindre risikable investeringer, 

og den risikofrie rente falder. Den øgede risiko afspejles også i en stigende volatilitet for projektet. 

På den positive side har Bayus ledelse et bedre grundlag til at forhandle AG ned i pris, men det kan 

meget vel komme på bekostning af en lavere ekspansionsfaktor, da det er svært ved at afsætte sine 

tavlecomputere, samt muligheden for at AG ikke har haft midlerne til at vedligeholde produktions-

anlægget tilstrækkeligt. I best case scenariet er udviklingen i inputvariablene lige omvendt. Nutids-

værdien af projektet stiger, da efterspørgslen bliver større og investorerne bliver mere villige til at 

sætte deres midler i risikofyldte projekter. Ude på markedet stiger den risikofrie rente, imens projek-

tets volatilitet falder. AG er næppe sene til at indse at værdien af deres fabrik er steget, og de vil 

derfor formentlig kræve mere for den. På den positive side kan man forvente en stigning i ekspansi-

onsfaktoren, da man kan afsætte mere, og AG må formodes at have passet godt på fabrikken, og 

måske har de sågar øget dens kapacitet. Løbetiden er det eneste der i ikke ændrer sig i de to scenarier. 
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I Tabel 3 er værdiudviklingen for realoptionen i Worst, og Best case beregnet i en binomialmodel 

med 1.000 perioder141. 

  

Tabel 3 

I Worst case scenariet er effekten af det dårlige økonomiske klima tydeligt afbilledet i realoptionens 

værdi. Værdien af realoptionen er omkring 1/15 af den oprindelige værdi, og den minder lidt om en 

finansiel option der er dybt ude af pengene. Realoptionens værdi er så lav at små ændringer i input-

variablene ikke har en nævneværdig effekt på værdien og slet ikke på investeringsbeslutningen. Øko-

nomien skal forbedres betydeligt førend optionens værdi for alvor begynder at rykke på sig, hvilket 

også afspejler selskabers generelle handlingsmønstre under en recession. Det er ikke attraktivt for 

Bayu at udvide deres forretning under de betingelser, men det er værd at holde fast i at muligheden 

for at udvide stadig har værdi.  

Realoptionens værdi stiger ikke så overaskende i Best case scenariet, og den er således næsten 4 

gange større i Best case end i base case scenariet. I både Best og Worst case scenariet kan det med 

rette diskuteres om de absolutte ændringer i hver af inputvariablene er for store eller for små, og der 

er derfor ingen grund til at ligge større vægt på den absolutte ændring i realoptionens værdi. Det 

interessante er i stedet retning af ændringen, og hvilken betydning det har for realoptionens værdi og 

ledelsens investeringsbeslutning. Havde realoptionen i Worst case scenariet været 1/10 af base case 

værdien i stedet for 1/15, havde det ikke gjort meget for den endelige investeringsbeslutning. På 

samme vis er det ikke størrelsen af stigning der er vigtig i Best case, men det faktum at investerings-

beslutningen virker mere sandsynlig. Optionens delta stiger i Best case, og en stigning i det underlig-

gende aktiv oversættes derfor mere direkte til værdi i realoptionen. En anden betragtning der er inte-

ressant er det interne spil imellem de forskellige variable. Normalt er optioner meget følsomme over 

for ændringer i volatiliteten, og et fald i volatiliteten, som der ses i Best case, kan under normale 

                                                           
141 BSM havde muligvis været mere præcis at benytte til de følgende beregninger, men binomialmodellen er valgt for 
at være konsistent med de øvrige eksempler.  

Worst case Base case Best case

Nutidsværdi 6,00              9,00              12,00           

Investeringsomk. 9,00              12,00           16,00           

Ekspansionsfaktor 1,50              2,00              2,50              

Løbetid 3,00              3,00              3,00              

Volatilitet 40% 35% 30%

Risikofrie rente 2% 3% 4%

Realoption 0,10 1,52 5,53

Følsomhedsanalyse af inputvariable
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omstændigheder overstråle effekten af andre ændringer i inputvariablene og resultere i et fald i opti-

onens værdi. Når værdien af realoptionen alligevel stiger, er det vidne om at styrken i en af de andre 

variable. Stigning i værdien af det underliggende aktiv bliver overskygget marginalt af en tilsvarende 

stigning i investeringsomkostningerne, så det er ikke her forskellen skal findes. Årsagen til realopti-

onens værdi stiger er ekspansionsfaktoren, hvilket vidner om hvor vigtigt det er for ledelsen at sikre 

sig gode betingelser i forhandlingerne med AG. 

 

9.9 Muligheden for at vente og vælge (Beason Mines) 

Beregninger til binomialmodellen 

Beregning af op- og nedfaktorer til binomialtræ: 

𝑢 = 𝑒30%∙√2 = 1,5285 

𝑑 =
1

1,5285
= 0,6543 

 

Muligheden for at vente og vælge uden værdilækage 

Op og nedfaktorerne forbliver de samme, men den risikoneutrale sandsynlighed ændres: 

𝑝 =
𝑒(4%−0%)∙2 − 0,6543

1,5285 − 0,6543
= 0,4908 

 

VBA-kode til beregning af realoptionen 

 

Function BinomialVenteVælge(PVAktiv As Double, Investeringsomkost-

ning As Double, Værdilækage As Double, Løbetid As Double, Rente As 

Double, Sigma As Double, Videresalg As Double, Ekspansionsfaktor 

As Double, Ekspansionsomkostning As Double, Perioder As Integer) 

' Danner optionstræet ved at anvende BinomialVenteVælgeTræ-funkti-

onen 

Dim OptionsTræ() 

ReDim OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

OptionsTræ = BinomialVenteVælgeTræ(PVAktiv, Investeringsomkost-

ning, Værdilækage, Løbetid, Rente, Sigma, Videresalg, Ekspansions-

faktor, Ekspansionsomkostning, Perioder) 

 

' Returnerer realoptionens værdi til Excel 

BinomialVenteVælge = OptionsTræ(1, 1) 

 

End Function 
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Function BinomialVenteVælgeTræ(PVAktiv As Double, Investeringsom-

kostning As Double, Værdilækage As Double, Løbetid As Double, 

Rente As Double, Sigma As Double, Videresalg As Double, Ekspan-

sionsfaktor As Double, Ekspansionsomkostning As Double, Perioder 

As Integer) 

' Deklarerer variable 

Dim delta_t As Double, u As Double, d As Double, p As Double, 

Realoption As Double, Investering As Double, Ekspansion As Double 

Dim k As Integer, i As Integer 

 

' Danner aktivtræet ved at anvende BinomialAktivTræ-funktionen 

Dim AktivTræ() 

ReDim AktivTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

AktivTræ = BinomialAktivTræ(PVAktiv, Løbetid, Sigma, Perioder) 

 

' Beregner længden af hver tidssekvens 

delta_t = Løbetid / Perioder 

 

' Beregner op- og nedfaktorerne samt den risikoneutrale sandsyn-

lighed 

u = Exp(Sigma * Sqr(delta_t)) 

d = Exp(-Sigma * Sqr(delta_t)) 

p = (Exp((Rente - Værdilækage) * delta_t) - d) / (u - d) 

 

' Danner optionstræet 

Dim OptionsTræ() 

ReDim OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

 

' Beregner værdien i terminalnoderne 

For i = 1 To Perioder + 1 

    k = Perioder + 1 

    Investering = AktivTræ(i, k) - Investeringsomkostning 

    Ekspansion = AktivTræ(i, k) * Ekspansionsfaktor - (Investe-

ringsomkostning + Ekspansionsomkostning) 

    OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Investering, Ekspansion, 

Videresalg) 

Next i 

 

' Beregner værdien i de indre noder med baglæns induktion 

For k = Perioder To 1 Step -1 

    For i = 1 To k 

        Investering = AktivTræ(i, k) - Investeringsomkostning 

        Ekspansion = AktivTræ(i, k) * Ekspansionsfaktor - (Inve-

steringsomkostning + Ekspansionsomkostning) 

        Realoption = (p * OptionsTræ(i, k + 1) + (1 - p) * Opti-

onsTræ(i + 1, k + 1)) * Exp(-Rente * delta_t) 

        OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Realoption, Ekspansion, 

Investering, Videresalg) 
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    Next i 

Next k 

 

' Returnerer optionstræet til BinomialVenteVælge-funktionen 

BinomialVenteVælgeTræ = OptionsTræ 

 

End Function 

 

 

9.10 Barriere Call (Beason Mines) 

VBA-kode til beregning af realoptionen 

 

Function BinomialVenteVælgeBarriere(PVAktiv As Double, Invester-

ingsomkostning As Double, Værdilækage As Double, Løbetid As Dou-

ble, Rente As Double, Sigma As Double, Videresalg As Double, Ek-

spansionsfaktor As Double, Ekspansionsomkostning As Double, Barri-

ere As Double, Perioder As Integer) 

' Danner optionstræet ved at anvende BinomialVenteVælgeBarriere-

Træ-funktionen 

Dim OptionsTræ() 

ReDim OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

OptionsTræ = BinomialVenteVælgeBarriereTræ(PVAktiv, Investerings-

omkostning, Værdilækage, Løbetid, Rente, Sigma, Videresalg, Ek-

spansionsfaktor, Ekspansionsomkostning, Barriere, Perioder) 

  

' Returnerer realoptionens værdi til Excel 

BinomialVenteVælgeBarriere = OptionsTræ(1, 1) 

 

End Function 

 

 

Function BinomialVenteVælgeBarriereTræ(PVAktiv As Double, In-

vesteringsomkostning As Double, Værdilækage As Double, Løbetid As 

Double, Rente As Double, Sigma As Double, Videresalg As Double, 

Ekspansionsfaktor As Double, Ekspansionsomkostning As Double, Bar-

riere As Double, Perioder As Integer) 

' Deklarerer variable 

Dim delta_t As Double, u As Double, d As Double, p As Double, 

Realoption As Double, Investering As Double, Ekspansion As Double 

Dim k As Integer, i As Integer 

 

' Danner aktivtræet ved at anvende BinomialAktivTræ-funktionen 

Dim AktivTræ() 

ReDim AktivTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

AktivTræ = BinomialAktivTræ(PVAktiv, Løbetid, Sigma, Perioder) 
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' Beregner længden af hver tidssekvens 

delta_t = Løbetid / Perioder 

 

' Beregner op- og nedfaktorerne samt den risikoneutrale sandsyn-

lighed 

u = Exp(Sigma * Sqr(delta_t)) 

d = Exp(-Sigma * Sqr(delta_t)) 

p = (Exp((Rente - Værdilækage) * delta_t) - d) / (u - d) 

 

' Danner optionstræet 

Dim OptionsTræ() 

ReDim OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

 

' Beregner værdien i terminalnoderne 

For i = 1 To Perioder + 1 

    k = Perioder + 1 

    Investering = AktivTræ(i, k) - Investeringsomkostning 

    Ekspansion = AktivTræ(i, k) * Ekspansionsfaktor - (Investe-

ringsomkostning + Ekspansionsomkostning) 

    If AktivTræ(i, k) > Barriere Then 

        OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Investering, Ekspan-

sion, Videresalg) 

    Else 

        OptionsTræ(i, k) = Videresalg 

    End If 

Next i 

 

' Beregner værdien i de indre noder med baglæns induktion 

For k = Perioder To 1 Step -1 

    For i = 1 To k 

        Investering = AktivTræ(i, k) - Investeringsomkostning 

        Ekspansion = AktivTræ(i, k) * Ekspansionsfaktor - (Inve-

steringsomkostning + Ekspansionsomkostning) 

        Realoption = (p * OptionsTræ(i, k + 1) + (1 - p) * Opti-

onsTræ(i + 1, k + 1)) * Exp(-Rente * delta_t) 

        If AktivTræ(i, k) > Barriere Then 

            OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Realoption, Ekspan-

sion, Investering, Videresalg) 

        Else 

            OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Realoption, Videre-

salg) 

        End If 

    Next i 

Next k 

 

' Returnerer optionstræet til BinomialVenteVælgeBarriere-funktio-

nen 

BinomialVenteVælgeBarriereTræ = OptionsTræ 
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End Function 

 

 

9.11 Parallelle optioner (HeiJin Oil) 

Beregninger til binomialmodellen 

Beregning af op- og nedfaktorer til binomialtræ: 

𝑢 = 𝑒30%∙√1 = 1,3499 

𝑑 =
1

1,3499
= 0,7408 

Den risikoneutrale sandsynlighed kan nu beregnes: 

𝑝 =
𝑒5%∙1 − 0,7408

1,3499 − 0,7408
= 0,5097 

 

VBA-kode til beregning af realoptionen 

 

Function BinomialParallel(PVAktiv As Double, Investering As Dou-

ble, InvesteringLøbetid As Double, Rettigheder As Double, Ret-

tighederLøbetid As Double, Rente As Double, Sigma As Double, Peri-

oder As Integer) 

' Danner optionstræet ved at anvende BinomialParallelTræ-funktio-

nen 

Dim OptionsTræ() 

ReDim OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

OptionsTræ = BinomialParallelTræ(PVAktiv, Investering, Investe-

ringLøbetid, Rettigheder, RettighederLøbetid, Rente, Sigma, Perio-

der) 

 

' Returnerer realoptionens værdi til Excel 

BinomialParallel = OptionsTræ(1, 1) 

 

End Function 

 

 

Function BinomialParallelTræ(PVAktiv As Double, Investering As 

Double, InvesteringLøbetid As Double, Rettigheder As Double, Ret-

tighederLøbetid As Double, Rente As Double, Sigma As Double, Peri-

oder As Integer) 

' Deklarerer variable 

Dim delta_t As Double, u As Double, d As Double, R As Double, qu 

As Double, qd As Double, Løbetid As Double, Realoption As Double, 

Indløsning As Double 



110 | S i d e  
 

Dim k As Integer, i As Integer 

 

Løbetid = InvesteringLøbetid 

 

' Danner aktivtræet ved at anvende BinomialAktivTræ-funktionen 

Dim AktivTræ() 

ReDim AktivTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

AktivTræ = BinomialAktivTræ(PVAktiv, Løbetid, Sigma, Perioder) 

 

' Investeringen --------------------------------------------------

------- 

' Beregner længden af hver tidssekvens 

delta_t = Løbetid / Perioder 

 

' Beregner R, qu og qd med op- og nedfaktorerne (se Simon Benninga 

(2008), kap. 17) 

u = Exp(Sigma * Sqr(delta_t)) 

d = Exp(-Sigma * Sqr(delta_t)) 

R = Exp(Rente * delta_t) 

qu = (R - d) / (R * (u - d)) 

qd = (u - R) / (R * (u - d)) 

 

' Danner optionstræet for investeringen 

Dim InvOptionsTræ() 

ReDim InvOptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

 

' Beregner værdien i terminalnoderne 

For i = 1 To Perioder + 1 

    k = Perioder + 1 

        Indløsning = AktivTræ(i, k) - Investering 

        InvOptionsTræ(i, k) = Application.Max(Indløsning, 0) 

Next i 

 

' Beregner værdien i de indre noder med baglæns induktion 

For k = Perioder To 1 Step -1 

    For i = 1 To k 

        Realoption = qu * InvOptionsTræ(i, k + 1) + qd * InvOpti-

onsTræ(i + 1, k + 1) 

        Indløsning = AktivTræ(i, k) - Investering 

        InvOptionsTræ(i, k) = Application.Max(Realoption, 

Indløsning) 

    Next i 

Next k 

 

' Rettighederne --------------------------------------------------

------- 

' Beregner længden af hver tidssekvens 

Løbetid = RettighederLøbetid 

delta_t = Løbetid / Perioder 
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' Beregner R, qu og qd med op- og nedfaktorerne (se Simon Benninga 

(2008), kap. 17) 

u = Exp(Sigma * Sqr(delta_t)) 

d = Exp(-Sigma * Sqr(delta_t)) 

R = Exp(Rente * delta_t) 

qu = (R - d) / (R * (u - d)) 

qd = (u - R) / (R * (u - d)) 

 

' Danner optionstræet for rettighederne 

Dim RetOptionsTræ() 

ReDim RetOptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

 

' Beregner værdien i terminalnoderne 

For i = 1 To Perioder + 1 

    k = Perioder + 1 

        Indløsning = InvOptionsTræ(i, k) - Rettigheder 

        RetOptionsTræ(i, k) = Application.Max(Indløsning, 0) 

Next i 

 

' Beregner værdien i de indre noder med baglæns induktion 

For k = Perioder To 1 Step -1 

    For i = 1 To k 

        Realoption = qu * RetOptionsTræ(i, k + 1) + qd * RetOpti-

onsTræ(i + 1, k + 1) 

        Indløsning = InvOptionsTræ(i, k) - Rettigheder 

        RetOptionsTræ(i, k) = Application.Max(Realoption, Indløs-

ning) 

    Next i 

Next k 

 

' Returnerer optionstræet til BinomialParallel-funktionen 

BinomialParallelTræ = RetOptionsTræ 

 

End Function 

 

 

9.12 Sekventielle optioner (HimmerIS) 

Beregninger til binomialmodellen 

Beregning af op- og nedfaktorer til binomialtræ: 

𝑢 = 𝑒20%∙0,5 = 1,1519 

𝑑 =
1

1,1519
= 0,8681 

Den risikoneutrale sandsynlighed kan nu beregnes: 
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𝑝 =
𝑒3%∙0,5 − 0,8681

1,1519 − 0,8681
= 0,5180 

 

Samlet binomialtræ for HimmerIS sekventielle option: 

 

VBA-kode til beregning af realoptionen 

 

Function BinomialSekventiel(PVAktiv As Double, XFase1 As Double, 

Fase1Løbetid As Double, XFase2 As Double, Fase2Løbetid As Double, 

XFase3 As Double, Fase3Løbetid As Double, Rente As Double, Sigma 

As Double, Perioder As Integer) 

' Danner optionstræet ved at anvende BinomialSekventielTræ-funkti-

onen 

Dim OptionsTræ() 

ReDim OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

OptionsTræ = BinomialSekventielTræ(PVAktiv, XFase1, Fase1Løbetid, 

XFase2, Fase2Løbetid, XFase3, Fase3Løbetid, Rente, Sigma, Perio-

der) 

 

' Returnerer realoptionens værdi til Excel 

BinomialSekventiel = OptionsTræ(1, 1) 

 

End Function 

 

 

Function BinomialSekventielTræ(PVAktiv As Double, XFase1 As Dou-

ble, Fase1Løbetid As Double, XFase2 As Double, Fase2Løbetid As 

Double, XFase3 As Double, Fase3Løbetid As Double, Rente As Double, 

Sigma As Double, Perioder As Integer) 

' Deklarerer variable 

Dim delta_t As Double, u As Double, d As Double, R As Double, qu 

As Double, qd As Double, Løbetid As Double, Realoption As Double, 

Indløsning As Double 

Dim k As Integer, i As Integer, fase_Perioder As Integer 

324,5       214,5       

281,7       173,3       

244,6       244,6       134,6       87,8         

212,3       212,3       103,9       57,9         

184,3       184,3       184,3       74,3         27,6         21,2         

160,0       160,0       160,0       51,6         14,1         10,8         

138,9       138,9       138,9       28,9         -           -           

120,6       120,6       14,7         -           

104,7       104,7       -           -           

90,9         -           

78,9         -           

Værdiudviklingen for det underliggende projekt Værdiudviklingen for den sekventielle option
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Løbetid = Fase3Løbetid 

 

' Danner aktivtræet ved at anvende BinomialAktivTræ-funktionen 

Dim AktivTræ() 

ReDim AktivTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

AktivTræ = BinomialAktivTræ(PVAktiv, Løbetid, Sigma, Perioder) 

 

' Beregner længden af hver tidssekvens 

delta_t = Løbetid / Perioder 

 

' Fase 3 ---------------------------------------------------------

- 

' Beregner R, qu og qd med op- og nedfaktorerne (se Simon Benninga 

(2008), kap. 17) 

u = Exp(Sigma * Sqr(delta_t)) 

d = Exp(-Sigma * Sqr(delta_t)) 

R = Exp(Rente * delta_t) 

qu = (R - d) / (R * (u - d)) 

qd = (u - R) / (R * (u - d)) 

 

' Danner optionstræet for fase 3 

Dim Fase3OptionsTræ() 

ReDim Fase3OptionsTræ(Perioder + 1, Perioder + 1) 

 

' Beregner værdien i terminalnoderne 

For i = 1 To Perioder + 1 

    k = Perioder + 1 

        Indløsning = AktivTræ(i, k) - XFase3 

        Fase3OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Indløsning, 0) 

Next i 

 

' Beregner værdien i de indre noder med baglæns induktion 

For k = Perioder To 1 Step -1 

    For i = 1 To k 

        Realoption = qu * Fase3OptionsTræ(i, k + 1) + qd * 

Fase3OptionsTræ(i + 1, k + 1) 

        Indløsning = AktivTræ(i, k) - XFase3 

        Fase3OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Realoption, Ind-

løsning) 

    Next i 

Next k 

 

' Fase 2 ---------------------------------------------------------

- 

' Danner optionstræet for fase 2 

fase_Perioder = Perioder * (Fase2Løbetid / Fase3Løbetid) 

Dim Fase2OptionsTræ() 

ReDim Fase2OptionsTræ(fase_Perioder + 1, fase_Perioder + 1) 
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' Beregner værdien i terminalnoderne 

For i = 1 To fase_Perioder + 1 

    k = fase_Perioder + 1 

        Indløsning = Fase3OptionsTræ(i, k) - XFase2 

        Fase2OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Indløsning, 0) 

Next i 

 

' Beregner værdien i de indre noder med baglæns induktion 

For k = fase_Perioder To 1 Step -1 

    For i = 1 To k 

        Realoption = qu * Fase2OptionsTræ(i, k + 1) + qd * 

Fase2OptionsTræ(i + 1, k + 1) 

        Indløsning = Fase3OptionsTræ(i, k) - XFase2 

        Fase2OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Realoption, Ind-

løsning) 

    Next i 

Next k 

 

' Fase 1 ---------------------------------------------------------

- 

' Danner optionstræet for fase 1 

fase_Perioder = Perioder * (Fase1Løbetid / Fase3Løbetid) 

Dim Fase1OptionsTræ() 

ReDim Fase1OptionsTræ(fase_Perioder + 1, fase_Perioder + 1) 

 

' Beregner værdien i terminalnoderne 

For i = 1 To fase_Perioder + 1 

    k = fase_Perioder + 1 

        Indløsning = Fase2OptionsTræ(i, k) - XFase1 

        Fase1OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Indløsning, 0) 

Next i 

 

' Beregner værdien i de indre noder med baglæns induktion 

For k = fase_Perioder To 1 Step -1 

    For i = 1 To k 

        Realoption = qu * Fase1OptionsTræ(i, k + 1) + qd * 

Fase1OptionsTræ(i + 1, k + 1) 

        Indløsning = Fase2OptionsTræ(i, k) - XFase1 

        Fase1OptionsTræ(i, k) = Application.Max(Realoption, Ind-

løsning) 

    Next i 

Next k 

 

' Returnerer optionstræet til BinomialSekventiel-funktionen 

BinomialSekventielTræ = Fase1OptionsTræ 

 

End Function 

 


