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Abstract  

The purpose of this thesis is to analyze and evaluate the optimal type of mortgage loan for a 

private borrower based on his interest rate expectations. The Danish mortgage market is a 

unique financing model and for a Danish property owner, the cheapest way of financing. 

 

The optimal choice of loan is being evaluated from a cost perspective and the thesis is limited 

to include three generic types of loans with maturity of 30 years; fixed 3  % mortgage loan and 

two types of adjustable interest rate loans called F1 (repricing every year) and F5 (repricing 

every fifth year).  

 

The three types of loans are compared by estimating the total interest costs for each loan. In 

the thesis, a model for estimating interest rate costs is developed. The model is based on 

simulations of interest rate term structures. The model is derived from the Vasicek model, 

which contains three parameters; mean reversion, mean reversion rate and volatility.  

To cover a wide spectrum of differences in interest expectations, three generic interest rate 

term structures are introduced. These are called Japanese scenario, Goldilocks scenario and 

reflation scenario.  

 

The optimal choice of loan is evaluated both with and without the possibility to convert. 

During the thesis it has been necessary to make assumptions in regards to the model and its 

input parameters and these assumptions will influence the results of the analysis. Models and 

assumptions are criticized continuously throughout the thesis while their impacts on the 

results are being discussed.  

 

Conclusively, both of the analyses show that F1 is the most favorable loan in the Japanese 

scenario, while the fixed rate mortgage loan is the most favorable in the reflation scenario. In 

the Goldilocks scenario the conclusions are not clear. The conducted analyses show that the 

fixed rate mortgage loan and the F1 loan are equally favorable in this scenario. 

The cost of the loan is not the only factor that determines the decision making regarding 

mortgage loan. A significant factor is the borrower’s risk preferences. This factor's impact on 

the conclusions is being discussed throughout the thesis.    
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1 Indledning og problemformulering 

Det danske realkreditmarked har eksisteret i mere end 200 år, og det er i dag anerkendt for at 

være et gennemsigtigt marked og den billigste finansieringskilde til fast ejendom. Tal for 2015 

viser, at 59 % af danskerne bor i ejerbolig1. Størstedelen af disse boliger er finansieret med 

realkreditlån, og mange danskere vil derfor på et tidspunkt i livet skulle tage stilling til 

realkreditfinansiering. Et realkreditlån udgør ofte en betydelig del af den almene danskers 

økonomi, og der er derfor mange overvejelser forbundet med valget af realkreditlån.  

En af de faktorer, der har afgørende betydning for lånet og dets omkostninger, er renten. 

Renten og dens betydning for låntagerne er et endeløst debatteret emne, både i høj- og 

lavkonjunkturer. Ingen kan forudsige den fremtidige renteudvikling, og debatten om 

renteudviklingen bevæger sig derfor ofte i flere retninger. På samme tidspunkt kan forskellige 

eksperter inden for fagområdet have forskellige forventninger om, hvor meget og hvornår 

renten vil ændre sig.  

 

 

Kilde: Børsen, Politiken, Børsen og Finans 

 

Vi oplever i dag et historisk lavt renteniveau, hvilket afspejles i de lave lånerenter. 

Artikeloverskrifterne herover vidner om, at selv fagfolk inden for det finansielle område har 

haft svært ved at forudsige og vurdere, hvad vi kan forvente af fremtiden. Inden for det seneste 

                                                           
1 Danmarks Statistik, www.dst.dk   

http://www.dst.dk/


4 

år, har vi både hørt, at bunden var nået og omvendt, at det lave renteniveau er vedvarende, og 

på baggrund heraf er anbefalingerne for valg af låntype forskellige.   

I en artikel i Børsen fra 26. december 2014 blev 20 økonomer spurgt om deres forventninger 

til renten i 2015. I denne rundspørge forventede størstedelen af økonomerne, at 

bundrekorderne var nået. Kun tre ud af de 20 adspurgte havde en forventning om, at vi ville 

opleve nye bundrekorder, hvilket skulle vise sig at være korrekt2.  

Det er usandsynligt, at et så lavt renteniveau vil fortsætte på lang sigt, men spørgsmålet er, til 

hvilket niveau renten vil stige, når kurven vender? I en udmelding fra Federal Reserve (Fed) fra 

16. september 2015 fremgår det, at Fed har en forventning om, at renten på lang sigt vil stige til 

et niveau omkring 3,50 %, men dette er kun én parts forventninger. I forlængelse af 

spørgsmålet om niveauet for renten rejses et andet og lige så vigtigt spørgsmål: Hvor hurtigt vil 

renten stige? Disse to centrale spørgsmål vedrørende rentens fremtidige niveau samt 

hastigheden hertil vil have stor indflydelse på lånevalget, og i afhandlingen vil vi undersøge det 

optimale lånevalg for en privat låntager på baggrund af forskellige forventninger til fremtiden.  

Realkreditlån, og hvad der relaterer sig til disse, herunder særligt renteudviklingen, er meget 

komplekse og indviklede. Spørgsmålet om, hvilket realkreditlån en låntager bør vælge, er 

derfor ikke så simpelt. Hvilket lån, der er optimalt for den enkelte låntager, vil afhænge af flere 

faktorer, men først skal optimeringskriteriet fastlægges. Skal der vurderes ud fra et 

omkostningsperspektiv, et nytteperspektiv eller muligvis et helt tredje kriterium? I alle tilfælde 

vil låntagers forventninger til renteudviklingen være afgørende for det anbefalede lånevalg.  

 

Kompleksiteten af realkreditlån og renteudvikling gør det svært at komme med klare svar og 

anbefalinger vedrørende valg af realkreditlån. Formålet med denne afhandling er ikke at give 

konkrete og entydige svar på det optimale lånevalg, men derimod, på baggrund af antagelser 

om beslutningskriterium og rentescenarier, at give læseren et indblik i de overvejelser, en 

låntager bør gøre sig i forbindelse med valg af realkreditlån.  

Det overordnede formål med afhandlingen, og derved problemformuleringen, er at besvare 

følgende: 

 

Hvilken type realkreditlån er mest optimal for en privat boligejer under de nuværende 

lavrentebetingelser og øvrige lånevilkår, givet låntagers renteforventninger? 

 

                                                           
2 Børsen, ”20 økonomer: Sådan vil renterne bevæge sig i 2015” 



5 

For at kunne undersøge denne problemformulering vil følgende underspørgsmål løbende blive 

besvaret: 

 Hvordan kan forventninger til den fremtidige renteudvikling estimeres og anvendes i 

forbindelse med vurdering af optimalt lånevalg? 

 Hvad er optimeringskriteriet? Under hvilke betingelser skal der optimeres? Hvilket lån 

er mest optimalt baseret på et omkostningsperspektiv? 

 Hvilken betydning har konverteringsmuligheden, og hvilke overvejelser bør låntager 

gøre sig i forbindelse med konvertering? 

 

2 Afgrænsninger, metode og struktur 

2.1 Afgrænsninger 

I dette afsnit redegøres der for væsentlige afgrænsninger, der er foretaget i udarbejdelsen af 

afhandlingen. Desuden vil der løbende blive kommenteret på, hvis der foretages yderligere 

afgrænsninger.  

I afhandlingen vurderes lånevalget kun for private danske låntagere, der skal optage 

realkreditlån på nuværende tidspunkt og ikke har andre lån. Der afgrænses derved fra at se på 

låntagere med allerede eksisterende lån.  

Realkreditlån er en aftale mellem en låntager og en långiver, og i denne afhandling afgrænses 

der fra at vurdere långiversiden.  I forbindelse med denne afgrænsning, afgrænses yderligere 

fra at inkludere varighedsbegrebet i afhandlingen, da varighed er særligt relevant, når man ser 

på investor-/långiversiden.  

Der findes mange former for realkreditlån, men afhandlingen begrænses til at omfatte tre 

generiske låntyper; F1, F5 samt et 3 % fastforrentet lån, alle uden afdragsfrihed og i danske 

kroner. Der afgrænses således fra alle resterende låntyper, herunder lån i anden valuta samt 

garantilån.  

 

2.2 Metode 

I dette afsnit redegøres der for de metodiske overvejelser, der er gjort i forbindelse med 

besvarelsen af problemformuleringen. Projektet er baseret på en induktiv metodisk tilgang, 
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idet simuleringerne af renteomkostninger kan betragtes som observationer, og på baggrund af 

disse observationer udledes der generelle konklusioner og retningslinjer.  

I afhandlingen vil der løbende blive argumenteret for og givet kritik af valget af de anvendte 

teorier og modeller samt blive redegjort for de metodiske overvejelser, der er gjort. I dette 

afsnit opridses derfor kun de overordnede metodiske valg.  

 

Afhandlingen er ikke klassisk opbygget med først en redegørende teoridel, som efterfølges af 

en analyserende del og til sidst afsluttes med en diskussionsdel. I denne afhandling kommer 

redegørelse af de anvendte teorier og modeller løbende og kombineres således med empiri- og 

analysedelene.  

 

Afhandlingens teoretiske fundament er Vasicek-rentestrukturmodellen. Vasicek-modellen er 

en anerkendt og ofte anvendt rentestrukturmodel, og denne vurderes at være et acceptabelt 

valg til udformning af rentekurver. Valget af denne model har betydning for analysens 

resultater, idet det er med udgangspunkt i denne model, rentescenarierne opstilles, og den er 

derved grundstenen for estimation af de fremtidige renteomkostninger. Der findes mange 

andre rentestrukturmodeller, som kunne være anvendt, og som ville give andre resultater, men 

Vasicek-modellen er en af de simplere modeller, og denne er valgt for at lette 

implementeringen.  

 

Generelt er der foretaget mange antagelser i afhandlingens analyser, og disse vil der 

argumenteres for løbende. Analyserne er opbygget sådan, at de starter med det simpleste 

udgangspunkt, hvorefter der inkluderes flere elementer til analysemodellen. Der opstilles tre 

generiske rentescenarier, som vil være udgangspunktet for alle analyser, men der vil løbende 

blive foretaget følsomhedsanalyser på scenariernes parametre.  

 

Analysen bygger på resultater fra en model, der via en VBA-kode kan estimere 

renteomkostninger for de forskellige låntyper. Modellen giver 1000 simuleringer på 

renteomkostninger for de variable lån, da det vurderes at være en tilstrækkelig mængde data 

til at kunne give generelle konklusioner.  

 

Til at besvare afhandlingens problemformulering vedrørende optimalt lånevalg kan der 

opstilles flere forskellige beslutningskriterier. I afhandlingen er der valgt at tage et 
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omkostningsperspektiv, hvilket har påvirket analysernes konklusioner. Betydningen af og 

alternativer til dette valg diskuteres undervejs i afhandlingen.  

 

Afhandlingen bygger både på primære og sekundære litteraturkilder. De primære kilder er bl.a. 

artikler og publikationer, mens de sekundære litteraturkilder hovedsageligt består af bøger. 

Den anvendte litteratur og det anvendte empiriske data er indsamlet blandt anerkendte kilder 

såsom Nykredit og Finans/Invest og vurderes derfor at have en høj grad af validitet.  

 

Mange figurer og tabeller i afhandlingen er udarbejdet på baggrund af resultater fra de udførte 

analyser. Kilderne for disse er ”Egen tilvirkning” med mindre andet er angivet.  

 

2.3 Struktur 

I dette afsnit opridses afhandlingens struktur.  

 

Kapitel 1-2: I kapitel 1 introduceres læseren for afhandlingens problemfelt og motivationen 

bag problemformuleringen, hvorefter de overordnede afgrænsninger og metodiske valg 

forklares i kapitel 2.  

 

Kapitel 3-6: I kapitel 3 redegøres der for det danske realkreditsystem, låntyper samt faktorer 

relateret til realkreditlån.  Renten er blandt de vigtigste faktorer, når låntager skal træffe valg 

af realkreditlån, og hvorledes renten udvikles bliver omtalt i kapitel 4. I kapitel 5 redegøres der 

for obligationsteoretiske begreber, som er grundlæggende for opbygningen af de anvendte 

analysemodeller. I kapitel 6 opsummeres de foregående kapitler i en delkonklusion. Formålet 

med disse kapitler er at skabe en vidensramme, der skal danne basis for afhandlingens 

modelopbygning, analyser og diskussioner.  

 

Kapitel 7-8: I kapitel 7 bliver Vasicek-rentestrukturmodellen gennemgået. En diskussion af 

modellens parametre vil danne grundlag for opstillingen af tre generiske rentescenarier, som 

vil være udgangspunktet for de efterfølgende analyser af låntagers valg af realkreditlån. 

Slutteligt implementeres Vasicek-modellen i analysemodellen. I kapitel 8 foretages analysen af 

det optimale lånevalg, og resultaterne gennemgås og diskuteres.  
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Kapitel 9-10: Kapitel 9 indledes med en gennemgang af grundlæggende konverteringsteori, og 

analysemodellen udbygges med et konverteringselement, hvorefter der i kapitel 10 foretages 

nye analyser af låntagers valg af realkreditlån.  

 

Kapitel 11: De foregående analyser bygger på mange forsimplende antagelser, og formålet 

med kapitel 11 er at belyse og diskutere antagelsernes betydning for konklusionerne og se 

lånevalget i et bredere perspektiv.  

 

Kapitel 12: I Kapitel 12 afsluttes med en sammenfattende konklusion, hvori afhandlingens 

problemformulering besvares.  

 

Kapitel 13: I kapitel 13 perspektiveres afhandlingen i forhold til andre relevante vinkler.  

 

  



9 

3 Realkreditlån 

3.1 Dansk realkredithistorie 

Det danske realkreditmarked er over 200 år gammelt. Ved Københavns brand i 1795 brændte 

en fjerdedel af København ned, og dette blev optakten til det danske realkreditsystem. For at 

hjælpe de mange hjemløse med at rejse penge til genopbygning, blev Kreditkassen for Husejere 

i København stiftet i 1797. Kreditkassen ydede lån mod sikkerhed i fast ejendom, og låntagerne 

hæftede solidarisk over for kreditkassen. Kreditkassen har siden da været inspiration for de 

realkreditinstitutter, vi kender i dag. Realkreditsystemet har i sin over 200 år lange historie 

udviklet sig på forskellige områder, men mange af de oprindelige ideer og principper er stadig 

gældende3.  

 

Figur 3.1 

 

Kilde: Realkreditrådet, ”Den klassiske danske realkreditmodel”, side 8 

 
I dag kender vi realkreditmarkedet som et gennemsigtigt marked og den billigste 

finansieringskilde til fast ejendom. Et realkreditinstitut yder lån mod pant i fast ejendom 

finansieret ved udstedelse af obligationer. Den danske realkreditmodel er en unik 

finansieringsmodel både nationalt og internationalt. Modellen bygger på, at der er en en-til-en-

sammenhæng mellem lån og obligationer. Dette betyder, at de obligationer, som 

realkreditinstituttet må udstede for at kunne yde et lån, svarer til lånets karakteristika, såsom 

                                                           
3 Realkreditrådet (1), www.realkreditraadet.dk og BRFkredit (1), www.brf.dk  

http://www.realkreditraadet.dk/
http://www.brf.dk/
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låntype, afdragsprofil og løbetid. Realkreditinstituttet kan anses for at være mellemmand 

mellem låntager (boligejer) og långiver (investor).  

På figuren ovenfor er pengestrømmene i forbindelse med et realkreditlån illustreret.  Af 

figuren ses det, at låntagers ydelse består af afdrag, renter og bidrag. Heraf går renter og afdrag 

til investor, mens bidraget tilfalder realkreditinstituttet4.  

 

Der findes mange typer af realkreditlån, og endnu en unik egenskab ved realkreditlån er, at 

lånet altid kan indfris til kurs 100. Renten kan have afgørende betydning for, om vi vælger at 

indfri førtidigt, ligesom renten også har indflydelse på valg af låntype. I Figur 3.2 nedenfor er 

realkreditinstitutternes udlån fordelt efter låntype vist. Det fremgår tydeligt af figuren, at 

danske fastforrentede og variabelt forrentede lån udgør størstedelen af de samlede 

realkreditudlån. Fokus i denne afhandling vil derfor ligge på disse to hovedgrupper, mens der 

afgrænses fra de resterende låntyper.  

 

Figur 3.2 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data hentet fra Realkreditrådet (3) 

 

                                                           
4 Realkreditrådet, ”Den klassiske danske realkreditmodel”, side 6-8 
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3.2 Låntyper 

Der skelnes i afhandlingen mellem to overordnede typer af lån; fastforrentede og variabelt 

forrentede. Inden for begge kategorier findes der flere variationer af låntypen, som kan 

tilpasses den individuelle låntagers ønsker og behov.  

 

Fastforrentede lån5 

Et fastforrentet lån kan enten være et kontantlån eller et obligationslån. Ved kontantlånet 

kender låntager det udbetalte beløb men kender til gengæld ikke den månedlige ydelse, da et 

kurstab vil blive reguleret i renten, som derved vil påvirke den månedlige ydelse. Kontantlånet 

egner sig ofte bedre til kortere lån frem for lange realkreditlån. Dette skyldes de skattemæssige 

effekter, der er ved konvertering. Ved konvertering af kontantlån beskattes långiver af en 

eventuel kursgevinst, mens der omvendt ikke er skattefradrag ved et eventuelt kurstab.  

Ved obligationslån afhænger det udbetalte beløb af obligationskursen, og låntager kender 

derfor ikke det udbetalte beløb men kender den månedlige ydelse. Ved det fastforrentede 

obligationslån er der ingen skattemæssige konsekvenser ved førtidig indfrielse af lånet, da 

låntager hverken bliver beskattet af kursgevinster eller er fradragsberettiget ved kurstab.   

I det efterfølgende tages der udgangspunkt i det fastforrentede obligationslån. Kontantlånet er 

i højere grad egnet til kortere lån, da lånet ikke er velegnet til konvertering grundet de 

skattemæssige effekter.  

 

Variabelt forrentede lån 

Ved et lån med variabel rente bliver renten typisk låst fast i et, tre eller fem år6. Ved hver 

rentetilpasning vil ydelsen således ændres afhængig af, hvordan renten har udviklet sig. De 

variable lån beskattes ligesom det fastforrentede kontantlån, det vil sige, man bliver beskattet 

af eventuelle kursgevinster men får ikke fradrag for kurstab7.  

I Tabel 3.1 nedenfor er der vist nogle simple beregninger af førsteårsydelsen for tre forskellige 

typer af lån8; fastforrentet 3 %, F1 og F5. 

 

                                                           
5 Realkredit Danmark, ”Låntyper og forretningsbetingelser – Privat”, side 6 
6 Nykredit, www.nykredit.dk  
7 Realkredit Danmark, ”Låntyper og forretningsbetingelser – Privat”, side 8 
8 For fremgangsmåde se afsnit 3.3 Amortisering af lån. Renterne er baseret på data i Bilag 1 

http://www.nykredit.dk/
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Tabel 3.1 

 

 

Af tabellen ses det, at førsteårsydelsen for det fastforrentede lån er markant højere end de 

variable lån, og ved første skøn kan de variable lån derfor umiddelbart virke mest attraktive. 

Problematikken er imidlertid ikke så simpel. Ulempen ved de variable lån er, at låntager ikke 

kender de fremtidige ydelser, da renten løbende tilpasses.  

 

Afdragsfrie lån 

Ved et afdragsfrit lån betales der i den afdragsfrie periode kun renteomkostninger. Dette vil 

betyde, at restgælden ikke reduceres i den afdragsfrie periode, og ydelserne vil alt andet lige 

være højere, når afdragsfriheden ophører. Under antagelse af, at låntager udelukkende har ét 

realkreditlån og ingen andre lån herudover, vil afdragsfrihed aldrig kunne betale sig set ud fra 

et omkostningsperspektiv. Desuden er bidragssatserne højere for lån med afdragsfrihed end 

uden9, hvilket gør denne låntype endnu dyrere. Der er naturligvis tilfælde, hvor afdragsfrihed 

vil kunne betale sig, f.eks. hvis låntager har andre lån med højere rente. I dette tilfælde vil 

låntager kunne udnytte afdragsfriheden til at få afviklet det dyrere lån. I afhandlingen tages der 

udgangspunkt i, at låntager udelukkende har et realkreditlån, og der ses bort fra afdragsfrie 

lån.  

 

Tre generiske låntyper 

Valget af låntype vurderes ud fra tre generiske låntyper; fastforrentet 3 %, F1 og F5. De 

fastforrentede og variabelt forrentede lån udgør størstedelen af de samlede realkreditlån, og 

disse tre typer vurderes at være repræsentative for udbuddet og efterspørgslen af låntyper.  

Hvorvidt det variable lån er at foretrække eller ej afhænger bl.a. af låntagers forventninger til 

den fremtidige renteudvikling. Ingen kan forudsige renteudviklingen, men der findes 

forskellige rentestrukturmodeller, som estimerer den fremadrettede rentestruktur. I det 

                                                           
9 Mybanker.dk (1), www.mybanker.dk  

http://www.mybanker.dk/
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kommende beskrives og analyseres udvalgte modeller, og det undersøges, hvordan ændringer i 

rentestrukturen vil påvirke lånebeslutningen.  

 

3.3 Amortisering af lån 

Realkreditlån beregnes og afdrages som annuitetslån, og i dette afsnit vil amortiseringsplanen 

for et lån med fast rente såvel som med variabel rente blive gennemgået.   

En annuitet defineres som en betalingsrække bestående af lige store ydelser med lige store 

tidsmæssige mellemrum. Da ydelsen er konstant må det gælde, at renteomkostningerne er 

aftagende over lånets løbetid, mens afdragene omvendt stiger. Til at bestemme ydelsen på et 

annuitetslån skal vi kende lånets hovedstol, antal terminer samt renten på lånet. Ydelsen kan 

herefter bestemmes ud fra formel 3.110. 

 

      

 

         
 

3.1 

 

hvor Y er ydelsen, RG0 er hovedstolen på tidspunkt 0, r er lånets kuponrente og N er lånets 

løbetid11. Det antages gennem afhandlingen, at der kun kan optages og omlægges lån på 

fastlagte terminer, hvorfor begrebet vedhængende rente ikke vil blive berørt. Når ydelsen er 

beregnet, kan den løbende restgæld, renter før og efter skat samt afdrag til tidspunkt t 

bestemmes.  

Amortiseringsplanen for det fastforrentede lån er ud fra ovenstående relativ simpel at opstille, 

og et udsnit af denne er vist nedenfor. Af amortiseringsplanen ses også nutidsværdien af 

renteomkostningerne efter skat12. 

 

 

                                                           
10 Christensen, side 57 
11 Jensen, side 14 
12 Der er tilbagediskonteret med rentestrukturen bestemt ud fra Nelson-Siegel-Svensson, som forklares i 
5.3 Forventningsteorien 



14 

Tabel 3.2 

 

 
Opstillingen af amortiseringsplanen for det variable lån kræver flere beregninger end det 

fastforrentede. Ved denne låntype sker der rentetilpasning på fastlagte terminer, og den 

anvendte rente i ydelsesformlen ændres løbende. I denne gennemgang tages udgangspunkt i 

F1-lånet, men F5-lånet kan opstille ud fra de samme grundlæggende principper. For F1 sker 

der årlig rentetilpasning, og ydelsen ændres derfor hvert år. Når ydelsen for f.eks. år 5 skal 

beregnes, vil ydelsesberegningen se således ud: 

 

       

  
        

   
 

3.2 

 

Lånets restløbetid er i dette tilfælde 26 terminer, da den femte termin medregnes i 

restløbetiden. Kuponrenten r5 er den 1-årige rente på tidspunkt 5. Et udsnit af et eksempel på 

en F1-amortiseringsplan er vist i Tabel 3.3 nedenfor. 

 

Lån 1.000.000          Kurstab 16.147                             

Hovedstol 1.016.147          Renteomkostninger kr. 396.015

Kurs 98,411                 Samlede omk. kr. 412.162

Rente 3%

Skat 25,60%

 År  Ydelse   Rente  Afdrag  Restgæld  Nutidsværdi af 

0 1.016.147                       

1 51.843                30.484                21.359                994.788                           kr. 22.633

2 51.843                29.844                21.999                972.789                           kr. 22.142

3 51.843                29.184                22.659                950.129                           kr. 21.622

4 51.843                28.504                23.339                926.790                           kr. 21.082

5 51.843                27.804                24.039                902.751                           kr. 20.528

Amortiseringsforløb, fastforrentet lån
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Tabel 3.3 

 

 

Af de to amortiseringsplaner ses det som forventet, at ydelsen for det fastforrentede lån er ens 

for alle terminer over lånets løbetid, mens ydelsen ændres ved hver termin ved F1-lånet. 

Ydelsesrækkerne for et lån med fast rente samt de to variable lån, F1 og F5, er illustreret i Figur 

3.3 herunder, som viser variation i ydelsen afhængigt af låntypen. Valget af låntype bør omfatte 

overvejelser om, hvorvidt låntager kan acceptere uvished omkring størrelsen på de fremtidige 

ydelser, eller om låntager trives bedst med at kende ydelserne over hele lånets løbetid.  

 

Figur 3.3 

 

 

I Figur 3.3 er ydelserne for F1 og F5 næsten sammenfaldende i sidste halvdel af lånets løbetid. 

På baggrund af denne figur kan man være tilbøjelig til at konkludere, at F5-lånet er det billigste. 

Af figuren ses det dog ikke, hvordan ydelsen er inddelt i hhv. renter og afdrag, og der tages ikke 

højde for tidsværdien af penge. Betragtes kun nutidsværdien af renteomkostninger efter skat, 

Lån 1.000.000           Renteomkostninger kr. 229.701

Hovedstol 1.000.000          

Kurs 100,525             

Skat 25,60%

 År 
 Ydelse 

Rentestruktur 
 Rente  Afdrag  Restgæld 

 Nutidsværdi af 

renteomk. efter skat 

0 1.000.000                        

1 36.572                6.090                  30.482                969.518                            kr. 4.522

2 37.301                7.230                  30.071                939.447                            kr. 5.350

3 39.202                10.397                28.805                910.642                            kr. 7.639

4 41.326                13.762                27.564                883.078                            kr. 10.000

5 43.244                16.590                26.654                856.424                            kr. 11.879

Amortiseringsforløb, variabelt lån
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vil forholdet mellem de tre låntyper se anderledes ud, og dette er illustreret i Figur 3.4 

herunder.  

 

Figur 3.4 

 

 

Figuren viser, at renteomkostningerne for det fastforrentede lån er højere end både F1 og F5 i 

hele lånets løbetid, og det kan derfor konkluderes, at dette lån er det dyreste. Det er ikke på 

samme måde muligt at konkludere noget om F1 i forhold til F5 ud fra figuren, da disses grafer 

skærer hinanden undervejs. En beregning af summen af renteomkostningerne opgjort i 

nutidsværdier for F1 og F5, viser, at F1-lånet er det billigste.  

I de følgende analyser vil beslutningskriteriet for valg af låntype være nutidsværdien af de 

samlede renteomkostninger, da der således tages højde for tidsværdien af penge.  

 

3.4 Omkostningsfaktorer ved realkreditlån 

Betydningen af renten og udviklingen i denne vil være det primære fokus i denne afhandling, 

når låntagers valg af realkreditlån bliver analyseret. Dette er imidlertid ikke den eneste 

omkostningsfaktor, som er forbundet med realkreditlån, hvorfor der nedenfor vil følge en kort 

gennemgang af stiftelsesomkostninger, skat og bidragssatser.  

 

Stiftelsesomkostninger13 

Stiftelsesomkostninger er primært faste omkostninger forbundet med lånoptagelse og eventuel 

konvertering undervejs. Stiftelsesomkostninger dækker over bl.a. kurtage, tinglysning og 

                                                           
13 Mybanker.dk (2), www.mybanker.dk  

http://www.mybanker.dk/
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etableringsgebyrer. Stiftelsesomkostningerne varierer minimalt låntyperne imellem, og der ses 

derfor bort fra disse i alle kommende regneeksempler.  

 

Skat14 

I Danmark er renteomkostninger fradragsberettigede. Der er fradrag på negativ 

nettokapitalindkomst på 29,60 %. Denne sats falder med 1 %-point frem til 2019, hvor den 

ender på 25,60 %, som er den skattesats, der vil blive anvendt i analysen. Man kan få fradrag 

for negativ nettokapitalindkomst op til 50.000 kr. årligt. Inddragelse af skatteaspektet vil give 

mere realistiske og nøjagtige beregninger af, hvad de forskellige lån vil koste låntager.  

 

Bidragssatser 

Den gennemsnitlige private låntager spekulerer ofte mere i renten på lånet end 

bidragssatserne. I Figur 3.1 så vi, at renterne, der betales på et lån, går fra låntager til investor. 

Bidragssatserne er derimod en omkostning, som låntager betaler til realkreditinstituttet, og 

bidragssatserne er derved realkreditinstitutternes mulighed for at tjene penge. Renten er i 

øjeblikket historisk lav, og vi har set lån med negativ rente. I praksis vil et sådan lån dog ikke 

betyde, at låntager får en indtægt ved at låne penge, for til renten tillægges bidragssatsen, som 

vil gøre, at låntager netto har omkostninger15. Bidragssatserne varierer afhængig af låntype og 

belåningsandel. I Tabel 3.4 er de gennemsnitlige bidragssatser for de fire største 

realkreditinstitutter16 angivet.  

 

Tabel 3.4 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data hentet fra Mybanker.dk, jf. Bilag 2 

 

                                                           
14 Skatteministeriet, www.skm.dk  
15 Børsen, ”Nordea: Vi har udstedt F1-lån med negativ rente” 
16 BRFkredit, Totalkredit, Nordea Kredit og Realkredit Danmark.  

Belåning i %  Med afdrag  Uden afdrag  Med afdrag  Uden afdrag

0-40% 0,32% 0,42% 0,44% 0,54%

40-60% 0,79% 1,01% 1,02% 1,22%

60-80% 1,11% 1,67% 1,45% 1,97%

0-80% 0,64% 0,88% 0,84% 1,07%

 Fastforrentet lån  Flexlån

http://www.skm.dk/
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Selvom renterne på variable lån er lavere end på fastforrentede lån, vil bidragssatserne alt 

andet lige reducere uligheden mellem de to låntyper, da bidragssatserne er højere for de 

variable end fastforrentede lån. For at holde de efterfølgende regneeksempler forholdsvis 

simple, tages der udgangspunkt i et vægtet gennemsnit af bidragssatserne jf. Tabel 3.4, 

velvidende at dette ikke er fuldkomment korrekt.  

 

4 Renten 

4.1 Renten 

Når vi i daglig tale taler om renten, er det en meget overordnet og unøjagtigt vending, da 

”renten” dækker over mange forskellige begreber og definitioner. Når termen rente anvendes i 

denne afhandling, menes der (med mindre andet er anført) den nominelle rente. Den nominelle 

rente er den reale rente tillagt et inflationselement. For en forbruger, der kan betragtes som 

værende långiver, kan den nominelle rente med andre ord siges at være den rente, der 

kompenserer en forbruger for både et eventuelt nyttetab samt for eventuelle prisstigninger 

ved udskydelse af forbruget. I afhandlingen anvendes den nominelle rente, da det er den rente, 

der f.eks. angives som renten på et lån. Den nominelle rente er en rente før skat, og den 

nominelle rente korrigeret for skat kaldes den disponible rente17.  

Renten er ikke en fast størrelse, men er derimod under konstant forandring. Renten 

bestemmes ud fra låntagers efterspørgsel efter penge og långivers udbud af penge, og renten 

kan derfor siges at være prisen på penge. Når markedet er præget af meget likviditet, vil renten 

falde i forhold til en situation, hvor likviditeten er mere begrænset18. Det er imidlertid ikke 

alene udbud og efterspørgsel, der bestemmer renten. I det efterfølgende vil det kort blive 

beskrevet, hvilke andre faktorer, der kan have indvirkning på henholdsvis den korte og den 

lange rente.  

 

4.2 Rentedannelse 

Udover det indenlandske udbud og efterspørgsel spiller også Nationalbankens pengepolitik 

samt den udenlandske økonomi betydningsfulde roller i rentedannelsen på det danske marked. 

                                                           
17 Christensen, side 18-19 
18 Christensen, side 17 
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Siden 1982 har Danmark ført fastkurspolitik, hvilket vil sige at Danmark fastholder et vist 

niveau for kursforholdet mellem euroen og den danske krone tæt ved 746,038 kroner pr. 100 

euro19. Ved denne valutakurspolitik kan det sikres at fastholde en stabil inflation på samme 

niveau som de øvrige eurolande. Euroområdet har et mål om at holde inflationen under men 

tæt på 2,00 %20. Fastkurspolitikken kan primært opretholdes ved, at Nationalbanken kan købe 

eller sælge egen valuta, eller ved at Nationalbanken gennem pengepolitikken kan hæve og 

sænke renterne. Både indenlandske og udenlandske forhold har således en effekt på den 

danske rente.  

Nationalbanken kan sælge obligationer i markedet og herved øge pengemængden i samfundet. 

Ekspansiv pengepolitik, hvor likviditetsmængden øges, vil få den korte nominelle rente til at 

falde, da det bliver mere attraktivt at foretage investeringer, samt at den generelle 

efterspørgsel på forbrugsgoder vil stige21. På lang sigt vil pengepolitikken dog ikke have nogen 

realøkonomisk effekt, da den stigende efterspørgsel vil lægge pres på prisniveauet, hvorved 

der vil opstå stigende inflation22.   

Den korte rente på det danske marked kan også påvirkes af internationale forhold. Når den 

internationale rente stiger, må den danske rente også stige, da Danmark fastholder et vist 

rentespænd mellem den danske og internationale rente.  Renten er én blandt flere faktorer, der 

skal sikre kapitalindstrømninger til Danmark, hvorfor den danske rente må være højere end 

den internationale rente for at gøre det attraktivt at investere i det danske marked23.   

Mens den korte rente kan påvirkes direkte gennem pengepolitikken, er der ikke en entydig 

sammenhæng mellem pengepolitikken og den lange rente. Den lange rente er i høj grad et 

udtryk for markedets forventninger til fremtiden. Hvis de danske finansielle markeder har 

tillid til, at Nationalbanken kan fastholde inflation på et stabilt niveau, vil de lange renter også 

holde sig nogenlunde stabile. Har markedet derimod forventninger om f.eks. inflationsstigning, 

vil de lange renter stige, da der derved er en risiko for, at værdien af penge på lang sigt vil blive 

udhulet af den stigende inflation, og markedet vil derfor kræve en risikopræmie for at være 

villige til at investere på lang sigt24. Ligeledes vil markedets forventninger til den fremtidige 

vækst have indvirkning på renten. Lave lange renter kan være en indikation på manglende 

                                                           
19 Danmarks Nationalbank, ”Pengepolitik i Danmark”, side 56 
20 Nationalbanken, www.nationalbanken.dk  
21 Danmarks Nationalbank, ”Pengepolitik i Danmark”, side 115 
22 Christensen, side 31-32 
23 Christensen, side 35-36 
24 Danmarks Nationalbank, ”Pengepolitik i Danmark”, side 104-106 

http://www.nationalbanken.dk/
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tiltro til fremtidig vækst, mens høj tiltro til den fremtidige vækst omvendt vil presse den lange 

rente opad25.  

I forbindelse med optagelse af realkreditlån kan både de korte og lange renter være relevante, 

og låntagers forventninger til renteudviklingen kan have afgørende betydning for valg af 

låntype. Ingen er i stand til at forudsige den fremtidige renteudvikling, men der findes flere 

forskellige teoretiske rentestrukturmodeller, der estimerer den fremtidige rentekurve. I et 

senere afsnit opstilles en analysemodel med udgangspunkt i en teoretisk rentestrukturmodel. 

Inden der spekuleres i fremtiden, ses der kort på den historiske renteudvikling.  

 

4.3 Historisk renteudvikling 

Både den korte og den lange rente har vist store udsving i løbet af de sidste årtier. Danmark er i 

dag i en situation, hvor der opleves et historisk lavt renteniveau. 

 

Figur 4.1 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data hentet fra Realkreditrådet (4).  
Figurtekst: Obligationsrenten på realkreditobligationer. Lange renter er de effektive renter for 30-
årige, fastforrentede, konverterbare obligationer. Korte renter er de effektive renter for 1-og 2-årige 
inkonverterbare stående obligationer.  

 

På Figur 4.1 ses det, at vi inden for de sidste godt 20 år har oplevet et fald i den lange rente fra 

over 8,00 % og ned til det nuværende niveau på omkring 2,00 %, mens den korte rente har 

toppet med over 6,00 % og i dag ligger og svinger omkring 0,00 % og endda har været under 

                                                           
25 Nykredit Invest, ”Historisk lave renter” 
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nul, altså en negativ rente. Enkelte danske låntagere har således formået at opnå et lån med 

negativ rente26. I årene frem til finanskrisen i 2008 var der en stigning i renterne. Efter krisens 

udbrud faldt renten markant, hvilket til dels skyldtes de pengepolitiske tiltag, der blev gjort af 

centralbankerne for at sætte gang i væksten27.  

 

I de seneste par år har vi flere gange hørt udtryk såsom ”Historisk lave renter” og ”Rentefesten 

fortsætter”. Flere økonomer forudsagde, at bunden endnu ikke var nået, men de færreste havde 

nok spået, at vi ville nå et så lavt niveau, som det vi ser i dag. Det store spørgsmål er nu, om 

bunden er nået, og i så fald hvor længe dette lave niveau fortsætter.  

Inden der kan opstilles en rentestrukturmodel, som kan anvendes i analysen af låntagers valg 

af låntype, vil der blive redegjort for grundlæggende obligationsteori, som er nødvendig for 

opbygning og forståelse af rentemodellen.  

 

5  Obligationsteori28  

I dette kapitel gennemgås nogle teoretiske begreber, som er grundlæggende for 

rentestrukturteorien og udarbejdelse af rentekurven. Først introduceres begrebet 

nulkuponrenter, hvorefter der ses på sammenhængen mellem disse og forwardrenter. I 

forlængelse af dette vil forventningsteorien blive gennemgået, og det diskuteres, hvorvidt 

denne kan anvendes som grundlag for analyse af omkostninger ved forskellige låntyper. 

Afslutningsvis defineres begrebet OAS og det forklares, hvorfor dette begreb er relevant i den 

efterfølgende analyse.  

 

5.1 Nulkuponrenter 

En nulkuponobligation er en obligation, der kun har én betaling, som er afdragsbetalingen, der 

forfalder på terminstidspunktet. Det vil sige, for en nulkuponobligation er der ingen løbende 

rentebetalinger, da kuponrenten per definition er nul.  

En obligation kan betragtes som en række af fremtidige betalinger. Markedskursen af 

obligationen bliver opgjort som obligationens nutidsværdi, som kan bestemmes ved at 

                                                           
26 Børsen, ”Nordea: Vi har udstedt F1-lån med negativ rente” (Den effektive rente er positiv pga. 
bidragssatser) 
27 Finans/Invest, ”Jagten på afkast – investering i et lavrentemiljø” 
28 Christensen, kapitel 3, med mindre andet er angivet 
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tilbagediskontere betalingsrækken med en konstant diskonteringsfaktor, der kaldes den 

effektive rente. Den effektive rente kan findes ved at løse følgende udtryk29: 

 

 
            

 

 

 
5.1 

 

 

hvor K er markedskursen, Yt er ydelsen på tidspunkt t, N er obligationens restløbetid, og i er 

den effektive rente. Den effektive rente er ens for alle obligationsbetalingerne uanset 

forfaldstidspunkt, hvilket betyder, at to obligationer med ens ydelser men forskellig løbetid kan 

have forskellige effektive renter. Dette er ulogisk, da en betaling af samme størrelse på samme 

fremtidige tidspunkt må have samme værdi i dag. Derfor bør betalinger i samme perioder 

tilbagediskonteres med samme rente. Dette leder til definitionen på nulkuponrenten, som er en 

rente, der er ens for alle betalinger, der forfalder på samme tidspunkt, uafhængigt af hvilken 

obligation, der ses på. Sammenhængen mellem nulkuponrenter og forskellige løbetider kaldes 

rentestrukturen.  

Nutidsværdien af en nulkuponobligation er således ud fra nulkuponrenter givet ved: 

 

 
           

  

 

 

 
5.2 

 

 

Som eksempel kan vi se på en 3-årig obligation med ydelsen Y, hvor nutidsværdien vil kunne 

beregnes som: 

 

           
           

            
   5.3 

 

På det danske obligationsmarked handles kun få lange nulkuponobligationer, hvilke er 

skatkammerbeviserne. Nulkuponrenter kan derfor siges at være et relativt teoretisk begreb, og 

man må udregne disse f.eks. ved bootstrapping-metoden. I denne metode findes først 

nulkuponrenten til tidspunkt 1, som kan bestemmes ud fra en 1-årig obligation, hvorefter 

nulkuponrenterne for t = 2, t = 3 og så fremdeles kan bestemmes med udgangspunkt i 

nulkuponrenten til t = 1. Bootstrapping er således en metode, der ud fra markedets 

                                                           
29 Da der i afhandlingen er afgrænset fra vedhængende rente er formlerne korrigeret for denne.  
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obligationer kan anvendes til at generere syntetiske nulkuponobligationer og herudfra danne 

en nulkuponrentestruktur. Bootstrapping er den mest simple metode til at bestemme 

nulkuponrenter, men i denne afhandling er der behov for mere komplicerede modeller til 

modellering af nulkuponrentestrukturen, som bl.a. vil give mulighed for at inkorporere 

forventninger til fremtidigt renteniveau.  

 

5.2 Forwardrenter 

Et centralt begreb i forlængelse af nulkuponrenter er forwardrenter. Forwardrenten defineres 

som den rente, der gælder mellem de enkelte terminer. F.eks. er forwardrenten f2,3 den rente, 

vi kan modtage/skal betale fra tidspunkt 2 til tidspunkt 3. Forwardrenterne kan derfor 

betragtes som indikator på markedets forventninger til de fremtidige renter. Forwardrenten 

kan bestemmes ud fra nulkuponrenten: 

 

 
       

      
 

        
   

 
5.4 

 

 

I Figur 5.1 nedenfor er sammenhængen mellem den effektive rente, nulkuponrenter og 

forwardrenter i forhold til en obligations betalingsrække illustreret.  

 

Figur 5.1 

 
Kilde: Christen, side 65 
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5.3 Forventningsteorien 

Der findes en række forskellige rentestrukturteorier, som kan tages i betragtning til at forklare 

rentestrukturens udseende. En af disse renteteorier er forventningsteorien, som bygger på 

sammenhængen mellem nulkuponrenter og forwardrenter. Forventningsteorien bygger på en 

antagelse om, at forwardrenterne er lig med de forventede fremtidige 1-årige spotrenter. Er 

dette ikke tilfældet, vil der være en arbitragemulighed, som i et effektivt marked vil blive 

elimineret af markedskræfterne. Markedets forventninger vil således via nulkuponrenterne og 

rentestrukturen afspejles i forwardrenterne. Sammenhængen mellem nulkuponrenterne og 

forwardrenterne kan ifølge forventningsteorien opstilles således: 

 

                                        
    5.5 

 

Hvis rentestrukturen er stigende med løbetiden, betyder det, at markedet har en forventning 

om, at der i fremtiden vil ske en stigning i de korte 1-årige spotrenter. Den stigende 

rentestruktur afspejler således, at der kræves et større afkast på lange løbetider frem for de 

korte løbetider, hvor man får del i rentestigningen løbende. På denne måde er der ingen 

arbitragemuligheder, og en risikoneutral investor vil være indifferent mellem at investere i 

lange løbetider og at investere og reinvestere i korte løbetider. Omvendt afspejler en faldende 

rentestruktur forventninger om, at de 1-årige spotrenter vil falde i fremtiden.  

Såfremt forventningsteorien og dens antagelser om et effektivt arbitragefrit marked og 

risikoneutrale låntagere holder, må det gælde, at låntager vil være indifferent mellem to 

realkreditlån, der er sammensat af lange løbetider eller korte løbetider, når de to lån har 

samme tidshorisont. Lange løbetider vil svare til det fastforrentede lån, mens korte løbetider 

vil svare til det variabelt forrentede lån. 

Ud fra teorien om forwardrenter og forventningsteorien kan der opstilles et eksempel, hvor vi 

sammenligner renteomkostningerne ved hhv. et 30-årigt fastforrentet realkreditlån og et 30-

årigt F1-lån. For at opstille dette teoretiske eksempel, er det nødvendigt at kende 

forwardrenterne fra år til år, det vil sige f1,2, f2,3, mv.. Disse kan ikke aflæses i markedet og må 

derfor estimeres. For at beregne forwardrenterne, skal den aktuelle rentekurve kendes, og 

denne er estimeret ud fra Nelson-Siegel-Svensson-modellen. Nelson-Siegel-Svensson-modellen 

er en rentekurvemodel, som ved hjælp af en række parametre estimerer en fleksibel 
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rentekurve, der kan antage forskellige former. Modellen gennemgås ikke i denne afhandling, 

men nedenfor er den anvendte formel angivet30: 

 

 
             

          

    
    

          

    
        

    
          

    
         

 

5.6 

 

 

Nelson-Siegel-Svensson-modellens parametre er estimeret ved at fitte modellen i forhold til 

danske swaprenter31, som antages at være par swap. På baggrund af disse parametre kan 

rentekurven og derved forwardrenterne estimeres32. Begge er illustreret i Figur 5.2 herunder.  

 

Figur 5.2 

 

 

Via de estimerede parametre kommer vi frem til nulkuponrenterne. 1-årsrenten n1, det vil sige 

renten fra tidspunkt 0 til tidspunkt 1, bliver 0,2090 %, og 2-årsrenten n2, det vil sige renten fra 

tidspunkt 0 til tidspunkt 2, bliver 0,2774 %. Dette giver forwardrenten f1,2: 

 

     
      

 

      
 
 

           

           
          

                                                           
30 Svensson, ”Estimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992-1994”, side 6 
31 Jyske Bank, jf. Bilag 3 
32 Se evt. Excel ”Nelson-Siegel-Svensson” på vedlagte USB for nærmere gennemgang 
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Ud fra samme princip er de resterende forwardrenter beregnet. Forwardrenterne tillagt en 

OAS 33  på 40 bp anvendes som estimat for de fremtidige F1-renter. De estimerede 

nulkuponrenter og forwardrenter kan herefter anvendes til at opstille amortiseringen af et 30-

årigt F1-lån, som skal sammenholdes med et fastforrentet 30-årigt realkreditlån.  

Resultatet af de to låneberegninger bliver, at de samlede efter-skat-omkostninger eksklusiv 

kurstab på det 30-årige fastforrentede 3 %-lån i nutidskroner bliver 396.015 kr., mens F1-

lånets bliver 229.701 kr.. Rent teoretisk burde låntager ifølge forventningsteorien være 

indifferent mellem de to typer lån, men ifølge de ovenstående resultater, er de to lån ikke 

tilsvarende. Dette kan skyldes flere faktorer, bl.a. at antagelserne om et arbitragefrit marked 

med risikoneutrale låntagere ikke holder i praksis, hvorfor forventningsteorien kommer til at 

afvige fra virkeligheden.  

Forventningsteorien bygger på, at låntager tror på markedets forventninger til fremtiden. I det 

kommende ses der nærmere på muligheden for at anvende en dynamisk rentestrukturmodel 

til analyse af lånevalget, som bygger på andre parametre end markedets forventninger til 

fremtiden, og som giver mulighed for at tage højde for låntagernes individuelle forventninger.  

 

5.4 OAS 

I analyserne af låntagers valg mellem forskellige typer realkreditlån tages der udgangspunkt i 

en rentestrukturmodel, som giver estimerede nulkuponrenter. Nulkuponrenterne kan 

imidlertid ikke antages at være tilsvarende realkreditrenter. Dette skyldes, at der er 

kreditrisiko forbundet med realkreditobligationerne. Investor vil derfor kompenseres i form af 

en risikopræmie for at investere i realkreditobligationen. Denne præmie kaldes OAS. OAS står 

for Option Adjusted Spread, og angiver hvilken risikopræmie investor vil kræve for at investere 

i en konverterbar obligation, når der er korrigeret for konverteringsrisikoen34.  

OAS varierer låntyperne imellem, hvorfor der anvendes forskellige OAS i analysen. Udviklingen 

i OAS siden 2001 for de forskellige låntyper er vist i Figur 5.3 herunder. 

                                                           
33 Se afsnit 5.4 OAS 
34 Christensen, side 218-220 
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Figur 5.3 

 

Kilde: Nykredit35  
Figurtekst: OAS på nul angiver manglende data 

 

Baseret på data er OAS for det fastforrentede lån samt F1 og F5 beregnet. Der ses et generelt 

stort udsving i OAS for alle lånene omkring krisen i 2008. Det vurderes at være acceptabelt at 

antage, at denne krise var en ekstraordinær situation, og at en sådan situation derfor ikke 

umiddelbart kan forventes igen i fremtiden. OAS er derfor beregnet som gennemsnitlige OAS 

for perioden 1. juli 2009 til 1. september 2015. De gennemsnitlige OAS, som vil blive anvendt i 

den videre analyse, er angivet i Tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 

 

 

6 Delkonklusion 

I de foregående kapitler er der redegjort for realkredithistorien i Danmark samt de 

overordnede typer af lån, der findes inden for realkredit. Herefter fulgte en gennemgang af de 

omkostninger, der er forbundet med realkreditlån. Renten er en af de væsentligste faktorer i 

                                                           
35 OAS-data er vedlagt på USB under Excel-fil ”OAS Nykredit” 
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forbindelse med realkreditlån, og denne blev derfor gennemgået mere dybdegående. Der har 

gennem de seneste knap 20 år været store udsving i renterne og vi oplever i dag et historisk 

lavt niveau. Det lave niveau rejser spørgsmål om, hvornår tendensen vender, og til hvilket 

niveau samt hvor hurtigt renten vil stige, når dette sker. For at kunne analysere det optimale 

lånevalg, må der estimeres forskellige rentescenarier. I kapitel 5 Obligationsteori blev der 

derfor redegjort for udvalgte obligationsteoretiske begreber, som er grundlæggende for de 

kommende kapitler vedrørende rentestrukturmodeller.  

 

7 Rentestrukturmodeller og analysemodel 

I kapitel 5 Obligationsteori blev begreberne nulkuponrente og rentestruktur defineret.  

Rentestrukturen beskriver rentens afhængighed af løbetiden, og den rentekurve, der 

konstrueres i det efterfølgende, er en kurve sammensat af nulkuponrenter. I dette kapitel vil 

der kort blive redegjort for og vurderet forskellige rentestrukturmodeller, og der 

argumenteres for valget af Vasicek-modellen, som til sidst i kapitlet vil blive implementeret i 

analysemodellen. Inden da diskuteres valg af modelparametre, og der opstilles tre generiske 

rentescenarier, som vil være udgangspunktet for analysen af låntagers valg af realkreditlån.   

 

7.1 Rentestrukturmodeller 

Der findes flere forskellige rentestrukturmodeller. Overordnet kan der tales om to typer af 

modeller, hhv. statiske og dynamiske. Statiske modeller tager udgangspunkt i observerede 

obligationspriser til at fitte dagens nulkuponrentestruktur. Et eksempel på en statisk model er 

Nelson-Siegel-Svensson, som tidligere blev anvendt i forbindelse med at bestemme 

forwardrenter. I forbindelse med analyse af rentestrukturen er de dynamiske modeller mere 

nyttige, da disse modeller estimerer fremtidige renter ud fra en eller flere faktorer36. De 

dynamiske modeller kan yderligere opdeles i ligevægts- og ingen-arbitrage-modeller, som 

enten kan være en- eller flerfaktormodeller. I Tabel 7.1 nedenfor er et udvalg af forskellige 

rentestrukturmodeller vist og inddelt efter kategori. 

 

                                                           
36 Finans/Invest, ”Den korte renteproces, rentestrukturmodellering og optionsprisfastsættelse” 
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Tabel 7.1 

Statiske rentemodeller Dynamiske rentemodeller 

- Bootstrapping 

- Cubic Spline 

- Nelson-Siegel 

 

Ligevægtsmodeller 

- Vasicek  

- Cox, Ingersoll and Ross (CIR) 

Ingen arbitrage modeller 

- Ho-lee 

- Black-Derman-Toy (BDT) 

- Hull-White 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Hull og Christensen. 

 

Ingen-arbitrage-modellerne bygger på en antagelse om, at der ikke er arbitragemuligheder i 

markedet, hvorfor rentekurven må kunne konstrueres ud fra markedspriserne 37 . De 

arbitragefrie modeller har den fordel, at de tager udgangspunkt i obligationsmarkedets 

aktuelle nulkuponrentestruktur og dets forventede rentevolatilitet, som sikrer konsistens 

mellem obligationsprisen og de gældende obligationsmarkedsdata38. Dette gør de arbitragefrie 

modeller særligt anvendelige i forbindelse med f.eks. investeringsspekulation, da modellerne 

kan anvendes til at vurdere, hvad der vil være en fair pris for en obligation under de gældende 

markedsforhold.  

Ligevægtsmodellerne bygger derimod på forventninger til fremtiden og beskriver 

renteudvikling, frem for at tage udspring i det nuværende marked. Ligevægtsmodeller tager 

oftest udgangspunkt i antagelser om økonomiske variable, som anvendes til at beskrive 

udviklingen i den korte rente. Den korte rente er i disse modeller den ultrakorte rente, en rente 

der nærmer sig kontinuert tilstand, og det er således ikke renteudviklingen på det gældende 

obligationsmarked, der har betydning. Denne type modeller er fordelagtige at anvende, når vi 

har fremtidsforventninger til visse økonomiske variable og ønsker at estimere, hvorledes disse 

påvirker renteudviklingen og derved også f.eks. obligationspriserne.  

Der er i afhandlingen valgt at tage udgangspunkt i Vasicek-modellen, som er en af 

ligevægtsmodellerne. I valg af model, stod valget først mellem ingen-arbitrage-modellerne og 

ligevægtsmodellerne. Som nævnt ovenfor, kan nulkupon- og forwardrenter udledes ud fra et 

arbitrageargument i ingen-arbitrage-modellerne. I disse tilfælde må det gælde, at man har en 

                                                           
37 Christensen, side 60-65  
38 Christensen, side 77-78 



30 

tro på, at markedets forventninger er korrekte. Intuitivt må dette betyde, at en risikoneutral 

låntager vil være indifferent mellem fast og variabelt lån, da antagelsen om ingen arbitrage må 

betyde, at nutidsværdien af begge typer lån er den samme. I afhandlingen ses der derimod på 

scenarier, hvor man ikke tror på markedets forventninger. Det er derfor relevant at se på 

ligevægtsmodellerne, som forsøger at forudsige den fremtidige renteudvikling.  Der arbejdes 

med Vasicek-modellen, som er en en-faktormodel, der estimerer udviklingen i den ultrakorte 

rente. Vasicek er en af de simplere modeller, hvilket gør den forholdsvis enkel at implementere, 

men modellen giver samtidig en acceptabel detaljeringsgrad i forhold til den aktuelle 

problemstilling. Derudover antages der i Vasicek-modellen, at renten er normalfordelt og kan 

være negativ39. At modellen giver mulighed for negative renter, er noget den ofte kritiseres for, 

men med det nuværende meget lave (negative) renteniveau kan der argumenteres for, at 

denne egenskab kan være relevant.  

En-faktor ligevægtsmodeller er typisk bygget op om denne form40: 

 

                     7.1 

 

Denne formel består af et driftsled, m, og et usikkerhedsled, s. En en-faktormodel er 

kendetegnet ved, at den kun involverer én kilde til usikkerhed. Vasicek-modellen er en udgave 

af denne grundformel og ser således ud: 

 

                    

 

7.2 

hvor a, b og  er konstanter41. Modellen bygger på antagelser om at 1) renten følger en 

kontinuert Markov-proces, 2) prisen på en nulkuponobligation med en given udløbstid kun 

afhænger af den korte rente og tiden, og 3) markedet er efficient42. I modellen er det 

inkorporeret, at den korte rente på lang sigt går mod en gennemsnitsrente, også kaldet mean 

reversion. Den korte rente går imod et mean reversion-niveau b med en faktor a, som er et 

udtryk for, med hvilken hastighed rentekurven bevæger sig mod mean reversion.  

                                                           
39 Hull, side 567-570 
40 Hull, side 565 
41 Hull, side 565-567 
42 Vasicek, ”An equilibrium characterization of the term structure” 
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I artiklen ”An equilibrium characterization of the therm structure”43 viser Vasicek, hvordan han 

med udgangspunkt i grundformlen 7.2 udleder en række formler til at beregne prisen på 

tidspunkt t af en nulkuponobligation, som giver 1 $ på tidspunkt T.  

 

                              

 

7.3 

 

hvor B(t,T) og A(t,T) bestemmes ved: 

 

 
       

          

 
 

 

7.4 

 

og 

 

 
           

                     

  
 

         

  
  

7.5 

 

 

På baggrund af disse samt nedenstående formel er det muligt at konstruere en rentekurve, 

hvor R(t,T) er renten fra tidspunkt t til tidspunkt T: 

 

 
       

 

   
            

 

7.6 

Denne formel gør således, at renten kan estimeres på mange forskellige tidspunkter. Formlen 

kan f.eks. give 1-års-renten på tidspunkt 0, men den kan også give 1-års-renten på tidspunkt 

10.  

 

Inden rentekurverne simuleres, vil modellens faktorer blive diskuteret. Et emne der ofte 

diskuteres i forbindelse med renteudvikling, og som er yderst relevant i forbindelse med valget 

mellem fast og variabelt lån, er, hvilket niveau renten vil ligge på i fremtiden, og hvor hurtigt 

den vil bevæge sig mod dette niveau. Det fremtidige renteniveau (mean reversion-niveauet) og 

tilpasningshastigheden svarer til parametrene b og a i modellen. Diskussionen inddeles i to 

dele. I den ene del ses der på muligheden for at bestemme værdien af modellens faktorer på 

                                                           
43 Vasicek, ”An equilibrium characterization of the term structure” 
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baggrund af historisk data. Resultaterne heraf vil vise sig at være urealistiske, hvorfor der i 

anden del benyttes økonomisk argumentation til at bestemme parametrenes værdier. Til sidst 

beskrives de tre generiske scenarier, som der i afhandlingen tages udgangspunkt i.   

 

7.2 Parameterbestemmelse på baggrund af historisk data44 

I dette afsnit vurderes muligheden for at bestemme parametrene a og b på baggrund af 

historisk data. Dette kan gøres ved flere forskellige metoder, bl.a. Ordinary Least Square (OLS)  

og Maximum Likelihood Estimation (MLE). Med disse metoder kan vi bestemme, hvilke 

værdier for a og b, der ville være passende for en valgt historisk periode. En rentekurve 

konstrueret på baggrund af Vasicek-modellen er som tidligere nævnt et estimat på en 

nulkuponkurve med ultrakorte renter. I analyserne er der taget udgangspunkt i 

Tomorrow/Next-renter, som er korte nulkuponrenter.  

Det kan diskuteres, hvor langt tilbage i tiden, man bør anvende data for. Af Figur 7.1 ses det, at 

der har været markante udsving i renten over de sidste godt 20 år.  

 

Figur 7.1 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data hentet fra Danmarks Statistik, Statistikbanken 

 

Sammenlignes gennemsnit for forskellige periodelængder, vil vi se, at periodelængden kan 

have afgørende betydning. Gennemsnitsrenten i perioden fra januar 1997 til juli 2015 er på 

2,40 %, mens gennemsnitsrenten for de seneste 10 år (juli 2005 til juli 2015) til 

                                                           
44 Afsnittet er primært baseret på Sitmo, ”Calibrating the Ornstein-Uhlenbeck (Vasicek) model” 
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sammenligning kun er på 1,56 %. Hvis der ses på rentedata længere tilbage i tiden, vil vi se 

endnu større udsving grundet f.eks. oliekrisen i 1973.  

Som udgangspunkt foretages der en OLS-analyse, som baseres på data fra januar 1997 til juli 

2015. Af de to analyser, OLS og MLE, er OLS den mest simple, hvorfor vi starter med at anvende 

denne metode45. Vasicek-modellen er en version af Ornstein-Uhlenbeck-modellen, og OLS-

analysen kan derfor foretages som beskrevet nedenfor. Forholdet mellem på hinanden 

følgende observationer, Si og Si + 1, kan beskrives som en lineær sammenhæng med et fejlled: 

 

              7.7 

 

Formålet med OLS er, at fitte data til denne form, hvor hældningskoefficienten p, 

skæringspunktet q og standardafvigelsen på fejlledet       kan bestemmes ud fra Ornstein-

Uhlenbeck-parametrene således: 

 

        7.8 

 

             7.9 

 

 

        
       

  
 

 

7.10 

 

Ved at udføre en regressionsanalyse i Excel på Tomorrow/Next-renterne, hvor x-værdierne er 

lig Si + 1-renterne og y-værdierne er lig Si-renterne, kan Excel give værdierne for hhv. p, q og 

     . Resultatet af regressionsanalysen i Excel gav nedenstående resultater: 

 

                                                           
45 Alle beregninger for OLS og MLE er vedlagt på USB under Excel-fil ”OLS og MLE”  
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Tabel 7.2 

 

 

Det ses, at hældningskoefficienten p (”X-variable 1”) er signifikant på 5 %-niveau, hvorfor 

antagelsen om, at der er en lineær sammenhæng mellem to på hinanden følgende 

observationer, accepteres. Ved at omskrive formel 7.8-7.10 er det muligt at bestemme Vasicek-

parametrene a, b og  således: 

 

 
  

      

 
 

7.11 

 

   
 

   
 

7.12 

 

 

        
        

       
 

 

7.13 

 

På baggrund af regressionsoutputtet fra Excel fås følgende resultater: 

 

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,992861589

R-kvadreret 0,985774136

Justeret R-kvadreret 0,985709472

Standardfejl 0,001996401

Observationer 222

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,060759918 0,06076 15244,79 3,7323E-205

Residual 220 0,000876836 3,99E-06

I alt 221 0,061636754

Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%

Skæring -0,000107171 0,000236811 -0,45256 0,651314 -0,00057388 0,00035954

X-variabel 1 0,997565392 0,008079429 123,4698 3,7E-205 0,981642409 1,01348838
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Tabel 7.3 

  

 

Ud fra OLS-resultaterne baseret på de historiske data for perioden 1997-2015 får vi et mean 

reversion niveau på -4,40 %, hvilket er urealistisk lavt. Det er derfor også valgt, at lave 

parameterestimationen ud fra MLE-metoden.  

 

I MLE-metoden estimeres værdien af parametrene, således at de maksimerer likelihood-

funktionen for et sæt observerede data og den underliggende model. Log-likelihood-funktionen 

er udledt på baggrund af en betinget sandsynlighedsnormalfordelingsfunktion, og er givet ved: 

 

 
                             

 

   

 

  
 

 
               

 
 

    
          

              
 

 

   

 

 

 

 

7.14 

 

hvor 

 
      

       

  
 

7.15 

 

 

Til at beregne     anvendes den værdi af , som blev bestemt ud fra OLS-metoden. Derefter 

maksimeres log-likelihood-funktionen via Excels solver-funktion ved ændring af parametrene 

a og b. Dette giver resultaterne i Tabel 7.4 hvor de estimerede OLS-parametre er anvist til 

sammenligning. 

 

 

 

p 0,9976 a 2,9251%

q -0,0107% b -4,4020%

sd(e) 0,1996%  0,6924%

Parametre regression Parametre Vasicek
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Tabel 7.4 

 
 

Som det ses af tabellen, ligger de estimerede parameterværdier i hhv. OLS og MLE relativt tæt 

på hinanden. Begge metoder giver et mean reversion niveau på mindre end -4,00 %, hvilket er 

urealistisk lavt. Resultaterne af analyserne er naturligvis afhængige af de anvendte rentedata, 

og en ændring i disse, vil derfor også give andre resultater. I den gennemgåede analyse er der 

anvendt historisk data for perioden januar 1997 til juli 2015. Denne periode indeholder 

finanskrisen med begyndelse i 2008. Krisen medførte markante udsving i renteniveauet, og 

perioden kan siges at have nogle atypiske tendenser. Der kan argumenteres for at foretage 

analyserne på en anden periode, hvorfor MLE-analysen yderligere er foretaget baseret på data 

fra perioderne hhv. før og efter finanskrisen, det vil sige januar 1997 til august 2008 og 

september 2008 til juli 2015. I Tabel 7.5 er resultaterne for disse perioder angivet. Estimaterne 

for perioden 1997-2008 ligger nogenlunde på samme niveauer, som de gør ved andre studier, 

der har foretaget estimater på parametrene for perioder inden krisen i 200846.  

 

Tabel 7.5 

 

 

For at give et visuelt indtryk af parametrenes betydning for rentekurvens udseende, er der i 

Figur 7.2 illustreret tre Vasicek-rentekurver for de tre perioder. Af figuren ses det tydeligt, 

hvilken betydning valget af historisk periode kan have for udfaldet af Vasicek-rentekurven. 

Såfremt Vasicek-modellens parametre baseres på historisk data, bør periodevalget overvejes 

nøje.  

                                                           
46 Se evt. Bilag 4 

OLS MLE

a 2,93% 3,00%

b -4,40% -4,22%

 0,69% 0,69%
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Figur 7.2 

 

 

Der kan fremhæves både styrker og svagheder ved hver af de tre ovennævnte perioder. For 

perioden 1997-2015 er en af ulemperne og samtidig fordelen, at denne periode indeholder 

finanskrisen fra 2008. Set i forhold til Vasicek-modellen er dette en ulempe, da modellen ikke 

er anvendelig på data med ekstreme udsving. Omvendt kan der argumenteres for, at op- og 

nedture er en naturlig del af økonomien, hvorfor sådanne udsving muligvis bør inkluderes.  

I perioden 2008-2015, som er perioden efter krisen, har renterne ligget på et historisk lavt 

niveau, og såfremt modellen baseres på disse data, vil der ikke være grundlag for, at modellen 

skal forudsige en stigende rente, hvorfor det kan diskuteres om perioden er repræsentativ.  

Endelig er perioden 1997-2008 den perioden, der giver den mest genkendelige og forventelige 

form på rentekurven, selvom der også i denne periode ses udsving i renten. Her kan man dog 

stille sig kritisk over for, hvorvidt det vil være retvisende at basere sin model på historiske 

data, hvor de seneste års data er udeladt.  

 

På baggrund af de tre MLE-analyser med udgangspunkt i tre forskellige perioder kan det 

konkluderes, at valget af perioden har markant betydning for parameterestimaterne.  Det er 

derfor valgt at undersøge mulighederne for en anden tilgang til parameterudvælgelse. I det 

kommende afsnit ses der nærmere på, hvordan man ud fra et økonomisk perspektiv kan 

argumentere for og bestemme modellens parameterværdier.  

 

7.3 Parameterbestemmelse på baggrund af økonomisk argumentation 

Som alternativ til at basere valget af parameterværdierne ud fra historiske data, kan der 

anvendes økonomisk teori og argumentation. Der er mange faktorer, der har indvirkning på 
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renten. Danmark fører fastkurspolitik, som betyder, at Danmark fastholder et vist niveau for 

kursforholdet mellem euroen og den danske krone. Som følge af dette bliver Danmark og den 

danske rente omfattet af European Central Bank’s (ECB’s) inflationsmålsætning. ECB’s 

inflationsmålsætning er på under, men tæt på 2,00 %47. Udover pengepolitikken påvirkes den 

korte rente af bl.a. de internationale renter og markedets forventninger. Der er mange faktorer, 

der spiller ind i forhold til renteudviklingen, og det kan være vanskeligt at sige noget entydigt 

om, hvad det Vasicek-parametrene bør sættes til.  

 

Mean reversion 

Vi kan vurdere mean reversion-niveauet b ud fra en teoretisk tilgang ved at tage udgangspunkt 

i teorien om den naturlige rente. Begrebet stammer oprindeligt fra den svenske økonom Knut 

Wicksell. Wicksell argumenterer for, at der findes en lånerente, der er neutral i forhold til 

varepriser, og som hverken vil få priserne til at stige eller falde48. Wicksell skelner således 

mellem lånerenten og væksten i samfundet opgjort som virksomhedernes kapitalafkast (return 

on capital). Hvis lånerenten er lavere end den naturlige rente, vil virksomhederne låne til lav 

rente og investere i projekter med højere afkast, hvorved de vil få en ”gratis” gevinst. Men i et 

effektivt marked, vil markedskræfterne regulere denne ulighed. Højere forbrug og 

efterspørgsel fra virksomhederne vil presse prisniveauet og renteniveauet op, indtil det 

naturlige renteniveau nås og markedet derved er i ligevægt49. Den naturlige rente kaldes derfor 

også ligevægtsrealrenten. Den tager et langsigtet perspektiv og er således den rente, man vil 

forvente på lang sigt, når der ses bort fra diverse økonomiske udsving. Den naturlig rente er et 

kompliceret begreb, og vi kan ikke umiddelbart bestemme denne rente. Som alternativ 

undersøges den aktuelle økonomiske situation og markedets fremtidsforventninger, og dette 

anvendes til at fastlægge mean reversion-niveauet.   

 

Flere eksperter har givet deres bud på den fremtidige realrente. International Monetary Fund 

mener, at realrenten vil stige i fremtiden, men at den dog ikke vil nå niveauet på omkring 2,00 

%, som realrenten lå på inden krisen50. I afhandlingen er fokus på den nominelle rente, og 

inflationen må derfor inkluderes. Inflationen og forventningerne til denne afspejles i de 

                                                           
47 European Central Bank (ECB), www.ecb.europa.eu  
48 FRBSF Economic Letter, ”The Natural Rate of Interest” 
49 The Economist, ”A natural long-term rate” 
50 Finans/Invest, ”Jagten på afkast – investering i et lavrentemiljø” 

http://www.ecb.europa.eu/
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nominelle renter. Centralbanker kan gennem pengepolitikken øge renten, hvis de finder 

inflationsniveauet for højt, hvorved forbruget vil falde, hvilket vil sænke inflationen. I 

øjeblikket ser vi derimod den modsatte situation i markedet. Inflationen er i dag på et historisk 

lavt niveau51, jf. Figur 7.3.  

 

Figur 7.3 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Statistikbanken 
Figurtekst: Ændring i procent i forhold til samme måned året før 

 
Inflationen har gennem de seneste 15 år vist relativt store udsving, særligt omkring krisen i 

2008. I optakten til krakket af Lehman Brothers i september 2008, som blev startskuddet til 

finanskrisen, var der kraftig vækst i markedet og inflationen nåede et niveau på næsten 4,50 %. 

Med krisens udbrud fulgte en stærkt faldende inflation, der ved udgangen af 2009 var på under 

1,00 %. I de efterfølgende år steg inflationen til et nogenlunde stabilt niveau svingende 

omkring 2,50 % i årene 2011-2013, hvorefter inflationen er faldet og har ramt det lave niveau 

på omkring 0,50 %, som vi ser i dag. Lav inflation vidner om svag økonomisk vækst i markedet, 

og i denne situation stiger værdien af penge, hvilket teoretisk set burde gøre privatforbrugere 

mere tilbøjelige til at forbruge. I øjeblikket tyder det ikke på, at den lave inflation har denne 

effekt, hvilket kan forklares ud fra forbrugernes manglende tiltro til markedsøkonomien, og 

som følge af dette forbliver renterne på et lavt niveau52. Centralbankerne ønsker imidlertid at 

                                                           
51 Danmarks Statistik, ”Uændret inflation i Danmark og fald i EU” 
52 Børsen, ”Cheføkonom: Lav inflation er ubetinget godt, men…” 
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hæve renten, da et lavt renteniveau kan være problematisk på lang sigt, bl.a. fordi det 

begrænser centralbankernes mulighed for at kontrollere  markedet gennem pengepolitikken.  

USA er en dominerende markedsaktør, og den amerikanske økonomiske situation vil derfor 

oftest afspejles i resten af verdensøkonomien. Som Figur 7.4 viser, følger renteudviklingen i 

Europa den amerikanske renteudvikling, men ECB reagerer med nogen forsinkelse i forhold til 

Federal Reserve (Fed). Forventningerne til den amerikanske økonomi kan derfor med 

rimelighed betragtes som en indikator for forventningerne til den europæiske økonomi.  

 

Figur 7.4 

 

Kilde: Finans/Invest, ”Jagten på afkast – investering i et lavrentemiljø” 

 
Direktør for Federal Reserve Janet Yellen udtalte i september 2015, at Fed forventer en gradvis 

stigning i inflationen frem mod tæt på 2,00 %. Markedsforecast viser derimod, at markedet 

betvivler denne udmelding. I Figur 7.5 nedenfor er forventninger til inflationen på 10-års sigt53 

samt udviklingen i råoliepriserne vist.  

Af figuren ses det, at forventningerne til den fremtidige inflation er faldet og i øjeblikket ligger 

på et niveau omkring 1,50 %, hvilket er en væsentlig afvigelse fra Feds 2,00 %. De lave 

inflationsforventninger kan delvist forklares ud fra faldende oliepriser, og de lave 

inflationsforventninger indikerer, at markedet ikke tror på fremtidig vækst.  

 

                                                           
53 Figuren viser 10-årige break even-renter og er derfor et underestimat af den faktiske forventning, 
som også vil indeholde et usikkerhedselement.  
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Figur 7.5 

 

Kilde: Bloomberg Business, ”The More Yellen Talks Up Inflation, the Less Traders Believe Her” 

 

Selvom Fed udtrykker en forventning om gradvist stigende inflation, viser målinger af Fed-

bestyrelsens medlemmers forventninger til renten på længere sigt end 2018, at de generelt har 

nedjusteret forventningerne til renteniveauet.  

 

Figur 7.6 

 
Kilde: Bloomberg Business, ”Fed Decision-Day Guide: Zero Hour for Moves on Rates, Dot Plot” 
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Medianen af renteforventningerne var i juni 2015 på 3,75 %, mens den i september 2015 var 

faldet til 3,50 %, jf. Figur 7.6 ovenfor. Renterne i dette plot er Fed fund-renterne, som er de 

korte renter, hvorfor de er sammenlignelige med renterne i Vasicek-modellen.  

 

På baggrund af ovenstående diskussion opstilles et rentescenarie, som bliver betegnet 

Goldilocks. I Goldilocks-scenariet, antages der et mean reversion-niveau på 4,00 %, som består 

af en realrente på 2,00 % tillagt et inflationselement på 2,00 %. Da vi ikke kender fremtiden, vil 

der i analysen blive arbejdet med forskellige scenarier. I afsnit 7.4 Tre generiske scenarier 

klarlægges mean reversion-niveauerne for de resterende scenarier.  

 

Volatilitet og tilpasningshastighed 

De to andre faktorer i modellen er tilpasningsagtigheden a og volatiliteten . Ligesom niveauet 

for b er disse vanskelige at fastlægge et niveau for.  

Vasicek-modellen simulerer de ultrakorte renter, hvorfor der kan argumenteres for at se på 

volatiliteten på korte renter til fastlæggelse af modellens volatilitetsparameter. De korte renter 

kan påvirkes gennem pengepolitikken, og der kan derfor på den anden side argumenteres for, 

at eventuel usikkerhed til fremtiden ikke vil afspejles i disse renter. Forventninger til fremtiden 

vil derfor snarere kunne ses af de lange renter.  

 

Figur 7.7 

 
Kilde : Chicago Board Options Exchange, www.cboe.com  

 

http://www.cboe.com/
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Af Figur 7.7 ovenfor kan sammenhængen mellem renterne på 10-årige treasury bonds og 

volatilitetsindekset TYVIX ses. Det ses, at der er en positiv korrelation mellem 

obligationsrenterne og volailitetsindekset. 

TYVIX-indekset måler den implicitte volatilitet ud fra 10-årige treasury bonds og betragtes 

derfor blandt eksperter som en anvendelig indikator for, hvad man kan forvente af fremtiden54. 

Der er sket en stigning i indekset, og da vi forventer en stigning i renterne, vil vi, grundet den 

positive korrelation mellem renterne og volatilitetsindekset, også forvente en fremtidig 

stigning i volatiliteten.  

 

Ovenfor er der set både på den historiske inflationsudvikling samt markedets forventninger til 

den fremtidige udvikling. Markedet er i øjeblikket præget af mistillid til centralbankerne, og 

der hersker en generel tvivl om, at centralbankerne ikke kan opnå og holde et ønsket og stabilt 

niveau. Denne mistillid skaber uro i markedsøkonomien, hvilket kan medføre stigende 

volatilitet. Omvendt vil volatiliteten holde sig på et relativt lavt niveau, såfremt det via inflation 

targeting lykkes for centralbankerne at fastholde et stabilt inflationsniveau55.  

MLE-analysen gav relativt ens resultater på volatilitetsparameteren på ca. 0,70 % uafhængigt 

af, hvilken periode, der blev analyseret på. Til sammenligning er den relative volatilitet på 

lange obligationsrenter 8,69 %56 . Volatiliteten i Vasicek er absolut, og for at kunne 

sammenligne denne med volatiliteten beregnet på baggrund af de lange obligationsrenter, må 

denne opgøres i relative termer. En aboslut volatilitet på 0,70 % vil i Goldilocks-scenariet svare 

til en relativ volatilitet på 17,50 %. Det kan diskuteres om denne volatilitet er for høj, særligt i 

det japanske scenarie, men for at holde analysen simpel, er det valgt at anvende en volatilitet 

på 0,70 % i Vasicek-modellen for alle tre scenarier. Der vil løbende blive udarbejdet 

følsomhedsanalyser, hvor volatiliteten reguleres.  

 

I MLE-analysen blev niveauet for de tre forskellige tidsperioder hhv. ca. 3,00 %, 20,00 % og 

100,00 %, og som konkluderet tidligere, vil valget af periode således have afgørende betydning 

for parameterværdien. I Goldilocks-scenariet sættes tilpasningshastigheden til 20,00 %. Dette 

svarer nogenlunde til niveauet som MLE-analysen viste for perioden 1997-2008, som er den 

periode, der betragtes som værende den mest ”normale” periode. Af Figur 7.6 ses det desuden, 

                                                           
54 HEDGEWEEK Special Report, ”The TYVIX Index: Navigating through interest rate volatility”, side 5 
55 Finans/Invest, ”Jagten på afkast – investering i et lavrentemiljø” 
56 Baseret på log-renteændringer på lange obligationsrenter for perioden august 2008-septemer 2015 
(Realkreditrådet (4)).  
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at Fed har en forventning om, at den korte rente vil stige gradvist mod det forventede niveau 

på 3,50 %, hvilket underbygger valget af en tilpasningshastighed på 20,00 %.  

 

7.4 Tre generiske scenarier 

I analysen af hvilken type realkreditlån, der er mest optimalt for den private boligejer, tages 

der udgangspunkt i tre generiske scenarier. De tre scenarier er sammensat således, at de kan 

antages i rimelig grad at afdække et bredt spektrum af de individuelle låntageres forventninger 

til fremtiden. Volatiliteten holdes som udgangspunkt fast på 0,70 % i alle tre scenarier. De tre 

generiske scenarier benævnes: 

 

 Japansk scenarie: 

o Dette scenarie er kendetegnet ved at være et ”stilstandsscenarie”. Parametrene i 

modellen skal afspejle, at der er en forventning om, at der er sket et permanent 

fald i renteniveauet. Dette scenarie adskiller sig således primært fra de to andre 

ved, at mean reversion-niveauet er sat til en relativ lav værdi på 1,50 %.  

 Goldilocks-scenarie: 

o Betegnelsen ”Goldilocks” indikerer, at vi vil opleve en fremtidig renteudvikling, 

der hverken er for ”varm” eller for ”kold”, men at renteniveauet gradvist vil stige 

til et moderat niveau. I dette scenarie er forventningen, at renten vil stige med 

en jævn tilpasningshastighed sat til 20,00 % mod et mean reversion-niveau på 

4,00 %.  

 Reflation-scenarie:  

o Dette scenarie bygger ligesom Goldilocks-scneariet på en forventning om, at 

renten fremtidigt vil stige til et niveau på 4,00 %, men dette vil ske hurtigere end 

ved Goldilocks-scenariet, hvorfor tilpasningshastigheden er sat til 80,00 %. Med 

den hurtige tilpasningshastighed vil analysen vise betydningen for lånevalget af, 

hvis renteniveauet relativt hurtigt overstiger det nuværende niveau for det 

fastforrentede realkreditlån.  

 

Værdierne for tilpasningshastighed, mean reversion og volatiliteten i de tre generiske 

scenarier er opsummeret i tabellen nedenfor. 
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Tabel 7.6 

 

 

I Figur 7.8 nedenfor er de tre rentescenarier illustreret. Rentekurverne er konstrueret med 

udgangspunkt i Vasicek-modellen, og en dybere gennemgang af processen vil fremgå i det 

efterfølgende. Af figuren kan det ses, at rentekurven for det japanske scenarie er relativ flad, 

hvilket er i overensstemmelse med forventningerne om et vedvarende lavt renteniveau. Af 

rentekurverne for Goldilocks- og reflation-scenariet ses det tydeligt, hvilken betydning 

tilpasningshastigheden har. Begge scenarier har mean reversion på 4,00 %, men reflation-

scenariet når med sin hurtige tilpasningshastighed et renteniveau på 3,00 % inden for 5 år og 

ca. 3,80 % over en 30-årig periode, mens Goldilocks-kurven kun når et niveau på 3,25 % over 

den 30-årige periode og først når et niveau på 3,00 % efter 22 år grundet den relativ lave 

tilpasningshastighed.   

 

Figur 7.8 
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7.5 Implementering af Vasicek-model i analysemodel 

Inden der kan foretages en analyse af låntagers valg af realkreditlån, vil det i dette kapitel blive 

gennemgået, hvorledes Vasicek-modellen er anvendt i analysemodellen57.  

 

I afsnit 7.1 Rentestrukturmodeller blev den teoretiske del af Vasicek-modellen gennemgået. Ved 

hjælp af en omskrivelse af Vasicek-modellen kom vi frem til, at nulkuponrentestrukturen kan 

estimeres, jf. formel 7.6. Dette er gjort med udgangspunkt i t = 0 og for de næste 30 år. Tages 

der udgangspunkt i Goldilocks-scenariet, vil dette give nulkuponrentekurven, som er vist i 

Figur 7.9. 

 

Figur 7.9 

 

 

Figuren viser rentekurven, som den ser ud i dag på baggrund af Goldilocks-scenariets 

parametre. I analysen af de variable lån, må vi derimod have kendskab til rentekurverne på de 

tidspunkter, hvor lånene skal refinansieres. Det vil sige, at vi til F1-lånet skal kende 

rentekurven om hhv. et år, to år, tre år og så fremdeles, således at der kan gives et bud på de 

fremtidige F1-renter. Det er derfor nødvendigt at arbejde ud fra flere rentekurver, der 

påbegyndes på forskellige tidspunkter. Med andre ord estimeres rentekurverne, som de på 

baggrund af Vasicek-modellen vil se ud om et år, to år, mv.  

I formel 7.2 så vi en kontinuert udgave af Vasicek-modellen, baseret på en Wiener-proces. 

Denne formel anvendes til estimation af selve rentekurverne på de pågældende tidspunkter. 

Når vi vil estimere rentekurver med forskellige starttidspunkter, skal vi i stedet arbejde med en 

                                                           
57 Analysemodellen kan eventuelt ses I Excel på vedlagte USB under filnavnene ”Analysemodel_F1” og 
”Analysemodel_F5” 
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diskretiseret Vasicek-model til at bestemme de forskellige r0, som herefter kan anvendes i den 

kontinuerte model. Den diskretiserede Vasicek-model ser således ud: 

 

                   7.16 

 

Formlen er opbygget af et driftsled og et fejlled. I fejlledet indgår faktoren  , der betragtes som 

en uafhængig tilfældig værdi. Der findes flere funktioner i Excel, der kan generere tilfældige tal. 

I modellen er random numbers-funktionen anvendt. Vasicek-modellen beskriver ændringen i 

renten over et tidsinterval på   , og i denne afhandling arbejdes der med tidsintervaller på tre 

måneder. Da Vasicek-modellen beskriver den ultrakorte rente, ville endnu kortere intervaller 

give mere nøjagtige estimater af rentekurverne, men for at lette implementeringen af modellen 

er der valgt intervaller på tre måneder. Analysen baseres på 1000 simuleringer, og der 

konstrueres derfor 1000 kolonner af random numbers med hver 120 rækker, hvilket svarer til 

30 år med intervaller på tre måneder. I random numbers-generatoren er middelværdien sat lig 

0 og standardafvigelsen lig 1. Fejlledet i formel 7.16 ovenfor korrigerer via   og     for 

standardafvigelsen og tidsintervallet.  

Via den kontinuerte og diskrete Vasicek-model kan F1- og F5-renterne estimeres. Med 

udgangspunkt i Goldilocks-scenarier er det i Figur 7.10 nedenfor illustreret, hvorledes de 

estimerede F1-renter kan variere ved simuleringer baseret på forskellige random numbers. 

 

Figur 7.10 
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Til figuren er der for at understrege betydningen af random numbers udvalgt de random 

numbers, der i Goldilocks-scenariet giver hhv. de højeste og laveste renteomkostninger samt 

medianen for F1-lånet. Af figuren ses det, at udviklingen i de estimerede F1-renter varierer 

relativt meget afhængig af, hvilke random numbers de er baseret på. Dette kan være 

problematisk, da det vil give store udsving i analysens resultater, og dette afhjælpes ved at 

foretage 1000 simuleringer.  

Udseendet på de estimerede F1-kurver afhænger af Vasicek-modellens inputparametre. 

Parametrene a og b bestemmer, hvilket niveau F1-renterne går mod og med hvilken hastighed. 

Herudover vil F1-kurvernes udseende også være afhængige af volatiliteten. Figur 7.11 viser tre 

kurver, som illustrerer betydningen af volatilitetsparameteren. Sættes volatiliteten til 0,00 % 

vil kurven være helt glat, uden nogle udsving, hvorimod der er udsving i kurven for Goldilocks-

scenariet, hvor volatiliteten er 0,70 %. Jo højere volatilitet, jo større udsving vil der være i 

rentekurven, hvilket yderligere er illustreret i figuren ved at tilføje en kurve, hvor volatiliteten 

er sat til 2,50 %. Alle tre kurver konvergerer på lang sigt mod mean reversion-niveauet på 4,00 

%, men det er kun i tilfældet med 0,00 % volatilitet, at F1-kurven faktisk vil ramme og holde sig 

på nøjagtigt dette niveau.  

 

Figur 7.11 
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Til sidst er der i Figur 7.12 illustreret en fuld rentekurvesimulering for Goldilocks-scenariet 

baseret på ét ud af de 1000 sæt af random numbers. I denne figur indgår således alle 

rentekurverne med starttidspunkter fra år 0 til år 30. Rentekurverne starter ved forskellige 

renteniveauer, hvilket skyldes anvendelsen af random numbers i fejlledet i den diskrete 

Vasicek-model. Derudover ses det, at alle kurverne konvergerer mod mean reversion-niveauet 

på 4,00 %, som teorien foreskriver.  

 

Figur 7.12 

 

 

7.6 Delkonklusion 

I afsnit 7.1-7.4 er der redegjort for Vasicek-modellen samt analyseret og diskuteret modellens 

parametre. Vasicek-modellen er en dynamisk ligevægtsmodel, og denne vurderes at være 

anvendelig til besvarelse af problemstillingen vedrørende låntagers valg af realkreditlån. 

Vasicek-modellen estimerer udviklingen i de ultrakorte renter. I modellen indgår parametrene 

mean reversion, tilpasningshastighed og volatilitet. Til at fastlægge parameterværdierne blev 

det undersøgt, hvorvidt disse kunne bestemmes på baggrund af historisk data. I den 

forbindelse blev parametrene estimeret ud fra OLS- og MLE-metoden. Begge metoder viste, at 

der er flere problematikker forbundet med anvendelse af historiske data. 

Parameterestimaterne varierede meget afhængigt af den valgte periode, og gav i flere tilfælde 

urealistiske resultater.  
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Som alternativ til historisk data blev der anvendt økonomisk teori og argumentation til 

fastsættelse af parametrene. Inflationen og renteniveauet er i dag på et historisk lavt niveau. 

Fed har en inflationsmålsætning på nær 2,00 % og en forventning om, at den korte nominelle 

rente på lang sigt vil stige til omkring 3,50 %. Feds udmeldinger mødes dog med en generel 

tvivl blandt markedets aktører, hvilket kan føre til stigende volatilitet.  

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at der ikke kan siges noget entydigt om 

forventningerne til fremtiden. Det er derfor valgt i den videre analyse at tage udgangspunkt i 

tre generiske scenarier; det japanske scenarie, Goldilocks-scenariet samt reflation-scenariet. 

Parameterværdierne for de tre scenarier er gengivet nedenfor. 

 

Tabel 7.7 

 

 

I afsnit 7.5 Implementering af Vasicek-model i analysemodel blev den gennemgåede Vasicek-

teori og de dertilhørende parametre anvendt til at opstille den model, som vil blive anvendt i 

det efterfølgende i forbindelse med analyse af låntagers valg af realkreditlån.  

8 Analyse af optimalt lånevalg uden konverteringsmulighed 

I foregående kapitel blev det gennemgået, hvorledes vi ved hjælp af Vasicek-modellen i dens 

forskellige former kan simulere den fremtidige renteudvikling. Ved at kombinere opstillingen 

af amortiseringsforløbet med Vasicek-rentestrukturmodellen fås den samlede analysemodel, 

som analysen af det optimale lånevalg vil baseres på. På baggrund af analysemodellen er 

renteomkostningerne i de tre generiske scenarier simuleret, og i dette kapitel vil resultaterne 

af analysen blive gennemgået. Analysen udvides løbende med ændring i antagelserne og 

følsomhedsanalyser af modellens parametre.   

Alle analyserne er baseret på 1000 simuleringer. Til de estimerede rentestrukturer er tillagt en 

OAS, der varierer afhængig af låntypen. OAS for F1 = 40 bp, og OAS for F5 = 65 bp. Alle 

renteomkostninger er opgjort i nutidsværdier. Dette er gjort ved at tilbagediskontere med 

rentestrukturen til tidspunkt nul for det pågældende scenarie. Herudover er der gjort 

Tilpasningshastighed Mean reversion Volatilitet

a b σ

Japansk 10% 1,50% 0,70%

Goldilocks 20% 4,00% 0,70%

Reflation 80% 4,00% 0,70%

De tre generiske scenarier
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yderligere antagelser, som løbende angives. Udgangspunktet for analyserne vil være de tre 

generiske scenarier, som blev beskrevet i afsnit 7.4 Tre generiske scenarier.  

Konklusioner og anbefalinger på baggrund af analyserne er baseret på en 

omkostningsbetragtning, hvor låntager ønsker at minimere renteomkostningerne, samt en 

antagelse om risikoneutrale låntagere.  

 

8.1 Analyse af de tre generiske scenarier 

Analyse med antagelse om ingen skat og ingen bidragssatser  

Første analyse er baseret på en antagelse om ingen skat og ingen bidragssatser. Figurer, der 

illustrerer fordelingen af renteomkostningerne for F1- og F5-lånene i hvert af de tre scenarier, 

kan ses i Figur 8.1-Figur 8.3. Ved læsning af figurerne, bør man være opmærksom på 

spredningen af renteomkostningerne, som er varierende imellem de forskellige scenarier og 

låntyper. I flere af figurerne er renteomkostningerne tilnærmelsesvis normalfordelte, hvilket 

betyder, at der er lav sandsynlighed for at få renteomkostninger i yderpunkterne. Disse 

renteomkostninger bør derfor ikke tillægges for meget vægt, hvilket delvist imødekommes ved 

at se på 95 %-konfidensintervallerne.  

 
Figur 8.1 

 

Figurtekst: Den vandrette akse angiver renteomkostningerne inddelt i intervaller. Beløbet under en 
søjle angiver den øvre grænse for det pågældende interval. Den lodrette akse angiver hyppigheden af 
forekommende renteomkostninger i det pågældende interval.  
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Figur 8.2 

 
Figurtekst: Den vandrette akse angiver renteomkostningerne inddelt i intervaller. Beløbet under en 
søjle angiver den øvre grænse for det pågældende interval. Den lodrette akse angiver hyppigheden af 
forekommende renteomkostninger i det pågældende interval.  

 
Figur 8.3 

 
Figurtekst: Den vandrette akse angiver renteomkostningerne inddelt i intervaller. Beløbet under en 
søjle angiver den øvre grænse for det pågældende interval. Den lodrette akse angiver hyppigheden af 
forekommende renteomkostninger i det pågældende interval.  

 
Et udvalg af analysens væsentligste resultater er sammenfattet i Tabel 8.1 nedenfor. Denne 

analyses resultater vil blive gennemgået i hovedtræk, mens den efterfølgende analyse, hvor 

skatten inkluderes, vil være mere dybdegående.  
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Tabel 8.1 

 

 

I tabellen fremgår det, at renteomkostninger for det faste lån ligger uden for 95 %-

konfidensintervallerne for både F1- og F5-lånet i reflation-scenariet. De faste 

renteomkostninger er lavere end de nedre fraktiler for F1 og F5, og det fastforrentede lån er 

derfor mest fordelagtigt i dette scenarie.  

Omvendt ser det ud for det japanske scenarie, hvor de variabelt forrentede lån dominer over 

det fastforrentede. Her er de faste renteomkostninger højere end øvre fraktil for både F1 og F5, 

og i dette scenarie er det derfor relevant at vurdere F1 overfor F5. Dette gøres ved at se på 

differencen mellem de to lån i hver simulering, hvorved det kan afgøres, hvilket lån der er 

billigst ved den aktuelle simulering. Sammenligningen viser, at F1 er billigere end F5 i 86,70 % 

af tilfældene, mens F5 er det billigste i de resterende 13,30 %58. Overordnet konkluderes det, at 

F1 er det mest fordelagtige lån.  

For Goldilocks er der ikke et ligeså klart og entydigt svar på, hvilken låntype der er mest 

fordelagtig, da de faste renteomkostninger ligger inden for 95 %-konfidensintervallet for F1. 

En sammenligning af de to lån viser at fordelingen er 51,80 % for F1 og 48,20 % for det 

fastforrentede59. Fordelingen er næsten lige, hvorfor der ikke kan gives en entydig konklusion 

på lånevalget i dette scenarie.  

Overordnet gav denne analyse følgende resultater: 

 

Tabel 8.2 

 

                                                           
58 En grafisk illustration af fordelingen er vist i Bilag 5 
59 En grafisk illustration af fordelingen er vist i Bilag 6 

2,5 % nedre 

fraktil

2,5 % øvre 

fraktil

2,5 % nedre 

fraktil

2,5 % øvre 

fraktil

Japansk 525.153 26.498 457.158 70.898        442.602

Goldilocks 433.498 289.661 587.564 510.773 763.027

Reflation 392.876 478.252 548.293 764.246 807.130

Fastforrentet

F1 F5

Renteomkostninger, kr. (uden skat, uden bidrag)
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Analyse med antagelse om skat og ingen bidragssatser 

Antagelsen om ingen skat er en simplificering af virkeligheden. Det er derfor valgt at udvide 

den næste del af analysen til at omfatte skatteaspektet. Negative nettokapitalomkostninger er 

fradragsberettigede med en nuværende skattesats på 29,60 %, som falder frem til 2019 til 

25,60 %, hvorefter den (angiveligt) fastholdes på dette niveau60. I analyserne tages derfor 

højde for et fradrag i renteomkostningerne på 25,60 %. Dette er under antagelse af, at 

renteomkostningerne på realkreditlånet er låntagers nettokapitalindkomst, det vil sige, at 

låntager ikke har andre kapitalindtægter eller –omkostninger61.  

I Figur 8.4-Figur 8.6 er fordelingen af renteomkostningerne for F1- og F5-lånene i hvert 

scenarie illustreret.  

 
Figur 8.4 

 
Figurtekst: Den vandrette akse angiver renteomkostningerne inddelt i intervaller. Beløbet under en 
søjle angiver den øvre grænse for det pågældende interval. Den lodrette akse angiver hyppigheden af 
forekommende renteomkostninger i det pågældende interval.  

 

 

                                                           
60 Skatteministeriet, www.skm.dk  
61 I praksis kan man maksimalt få fradrag for negative nettokapitalindtægter op til 50.000 kr., men 
denne begrænsning ses der bort fra i analysen 
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Figur 8.5 

 
Figurtekst: Den vandrette akse angiver renteomkostningerne inddelt i intervaller. Beløbet under en 
søjle angiver den øvre grænse for det pågældende interval. Den lodrette akse angiver hyppigheden af 
forekommende renteomkostninger i det pågældende interval. 

 
Figur 8.6 

 
Figurtekst: Den vandrette akse angiver renteomkostningerne inddelt i intervaller. Beløbet under en 
søjle angiver den øvre grænse for det pågældende interval. Den lodrette akse angiver hyppigheden af 
forekommende renteomkostninger i det pågældende interval. 

 

I det japanske scenarie ses det, at spredningerne på renteomkostningerne er relativ brede, 

særligt på F1-lånet, som rangerer bredere end F5. F1-lånets fordeling er desuden højreskæv, 

hvilket betyder, at størstedelen af simuleringerne er fordelt på de lave renteomkostninger.  

For Goldilocks er spredningen også relativ bred, men her er F5-lånet ikke indeholdt i F1-lånets 

spredning, som det er tilfældet i det japanske scenarie. F5 er derimod forskudt mod højere 

renteomkostninger i forhold til F1.  

I reflation er spredningen både på F1 og F5 mindre end i de to foregående scenarier. Særligt på 

F5 er spredningen meget snæver, og det ses at ca. 80,00 % af simuleringerne har 
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renteomkostninger inden for intervallet 575.000 kr. til 595.000 kr., altså et interval på kun 

20.000 kr.. Desuden adskiller dette scenarie sig ved, at der ikke er overlap mellem 

renteomkostningerne for F1 og F5. Det vil sige, at de højeste renteomkostninger for F1 er 

lavere end de laveste renteomkostninger for F5.  

Konfidensintervallerne for renteomkostningerne i de tre scenarier er angivet i Tabel 8.3. Med 

inkludering af skat ses det generelt, at renteomkostningerne for alle låntyper bliver mindre. 

 
Tabel 8.3 

 
 

Ligesom i den foregående analyse med antagelse om ingen skat, viser analysen med antagelse 

om skat tydeligt, at det fasteforrentede lån er billigst for reflation-scenariet. Dette er i 

overensstemmelse med, hvad der kunne forventes. Den hurtige tilpasning på 80,00 % mod et 

mean reversion niveau på 4,00 %, som er højere end den nuværende faste rente på 3,00 %, gør, 

at det vil være mere fordelagtigt at fastlåse sig på de 3,00 %, fremfor at tage de variable renter 

som løbende og hurtigt vil stige. Herudover ligger 95 %-konfidensintervallet for F5 højere end 

for F1, hvilket kan forklares ud fra, at låntager ved F1 trods alt vil kunne udnytte det lave 

renteniveau i periodens begyndelsen og løbende opleve rentestigningen ved rentetilpasning. 

F5-låntageren oplever derimod et større rentehop ved hver rentetilpasning, som også skal 

holdes i en længere periode.  

For det japanske scenarier gælder det modsatte. Her ligger de faste renteomkostninger højere 

end 95 %-konfidensintervallerne for de to variable lån. Det konkluderes således, at et variabelt 

forrentet lån er mere fordelagtigt end et fastforrentet. Hvorvidt, det variable lån skal være F1 

eller F5, kræver en nærmere analyse. Konfidensintervallet for F1-renteomkostningerne 

rangerer bredere end konfidensintervallet for F5, og for at vurdere de to variable lån mod 

hinanden er differencen på lånenes renteomkostninger illustreret i Figur 8.7. I 86,70 % af de 

simulerede tilfælde er F1 lånet billigst, mens F5 kun i de resterende 13,30 % af tilfældene er 

mest fordelagtigt. På baggrund af dette konkluderes det, at F1-lånet er det mest fordelagtige 

lån.  

2,5 % nedre 

fraktil

2,5 % øvre 

fraktil

2,5 % nedre 

fraktil

2,5 % øvre 

fraktil

Japansk 394.847 19.714 340.126 52.748 329.296

Goldilocks 326.656 215.508 437.148 380.015 567.692

Reflation 296.433 355.819 407.930 568.599 600.505

Fastforrentet

F1 F5

Renteomkostninger, kr. (med skat, uden bidrag)
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Figur 8.7 

 
Figurtekst: Lånene er sammenlignet ved at se på differencen i renteomkostningerne ved hver af de 
1000 simuleringer. Den vandrette akse angiver renteomkostningerne for det F1-lånet minus 
renteomkostningerne for F5-lånet, og et negativt beløb betyder derfor, at F1 er billigere end F5. 

 

Figur 8.8 

 
Figurtekst: Lånene er sammenlignet ved at se på differencen i renteomkostningerne ved hver af de 
1000 simuleringer. Den vandrette akse angiver renteomkostningerne for det fastforrentede lån 
minus renteomkostningerne for F1-lånet, og et negativt beløb betyder derfor, at fastforrentet er 
billigere end F1.  
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Goldilocks-scenariet giver mindre entydige resultater. Holdes det fastforrentede lån op imod 

de variable lån, vil vi se, at det fastforrentede er billigere end F5-lånet i 95 % af tilfældene. Ved 

F1-lånet er de faste renteomkostningerne derimod indeholdt i 95 %-konfidensintervallet, og de 

to lån undersøges derfor nærmere.  

I Figur 8.8 ovenfor er differencen mellem de to låns renteomkostninger angivet. Det fordeler 

sig således, at 45,90 % af simuleringerne giver, at det fastforrentede lån er mest fordelagtigt, 

mens F1-lånet i de resterende 54,10 % af tilfældene vil være billigst. I dette scenarie er der ikke 

én af låntyperne, der tydeligt dominerer over den anden. Der kan tilnærmelsesvis siges at være 

tale om en lige fordeling, og valget mellem det fastforrentede lån og F1-lånet vil derfor i høj 

grad afhænge af låntagers præferencer, hvilket vil blive diskuteret senere.  

 

Generelt har udfaldene for simuleringerne vist at være som forventet inden analysens 

påbegyndelse. I det japanske scenarie vil renten forblive på det meget lave renteniveau og ikke 

nærme sig de 3,00 %, som renten på det fastforrentede lån er. Derfor er det forventeligt, at 

analysen viser, at et variabelt lån er billigere end et fastforrentet. I tilfældet med reflation er 

konklusionen ligeledes tydelig og i overensstemmelse med forventningerne. En hurtig 

tilpasning mod et renteniveau på 4,00 % gør det fastforrentede 3 %-lån fordelagtigt. I 

Goldilocks-scenariet er det derimod forventeligt, at analysens resultater ikke vil være entydige. 

Selvom renteniveauet i dette scenarie forventes at stige til et højere niveau end renten på det 

nuværende fastforrentede lån, antages der i dette scenarie, at tilpasningen vil ske langsommere 

end i reflation-scenariet. Derfor viste udfaldet af simuleringerne omtrent en ligelig fordeling i 

forhold til, om det fastforrentede eller F1 lånet er mest fordelagtigt.  

De overordnede konklusioner for de to foregående analyser, hhv. med og uden skat, er 

opsummeret i Tabel 8.4 nedenfor. 

 

Tabel 8.4 

 
 

Uden skat Med skat

Japansk F1 F1

Goldilocks Ikke entydigt.

F1 (51,80 %) eller

fastforrentet (48,20 %)

Ikke entydigt.

F1 (54,10 %) eller

fastforrentet (45,90 %)

Reflation Fastforrentet Fastforrentet

Konklusion
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Selvom skattefradraget ændrer på de konkrete nettorenteomkostninger, har skatten ikke 

væsentlig betydning for konklusionerne om, hvilken låntype låntager bør vælge i de forskellige 

scenarier. Når der tages højde for skat, vil differencen mellem renteomkostningerne efter skat 

for lån med hhv. høj og lav rente alt andet lige reduceres. Med de pågældende scenarier vil 

denne indsnævring ikke have indvirkning på de overordnede konklusioner, hvorfor der 

konkluderes det samme i analyserne med og uden skat. I de kommende analyser arbejdes der 

videre med antagelsen om en skattesats på 25,60 %, da det ikke komplicerer beregningerne 

men vil give et mere retvisende billede, og skat antages desuden at være en relativ fast faktor.  

 

Analyse med antagelse om skat og bidragssatser 

Hvor de foregående analyser viste, at skat ikke spiller en afgørende rolle for valget af låntype, 

vil den kommende analyse vurdere betydningen af bidragssatserne. Bidragssatserne udgør 

med dagens lave renteniveau en væsentlig del af renteomkostningerne. I analysen anvendes en 

bidragssats på 0,64 % på det fastforrentede lån og 0,84 % på de variable lån. Dette lyder 

muligvis ikke af meget i absolutte termer, men relativt kan det gøre en markant forskel i de 

samlede renteomkostninger62. Med en fast rente på 3,64 % inklusiv bidragssats (3,00 % + 0,64 

%) udgør bidragssatsen således knap 18,00 % af de samlede renteomkostninger, og på F1-

renten på 0,24 %63 vil en bidragssats på 0,84 % svare til en stigning i renteomkostningerne på 

350,00 %. Bidragssatserne kan derved have en markant effekt på låntagers omkostninger ved 

lånet, men dette betyder ikke nødvendigvis, at det har betydning for valget af låntype.  

I Tabel 8.5 er resultaterne af denne analyse angivet.  

 

Tabel 8.5 

 

 

                                                           
62 Omfatter renter samt bidrag 
63 Baseret på kurser fra Realkredit Danmark 9. september 2015, jf. skærmbillede Bilag 1 
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Som forventeligt er der generelt sket en stigning i renteomkostningerne for både det 

fastforrentede og de variabelt forrentede lån. I forhold til analysen uden bidragssatser bliver de 

variable lån relativt set dyrere i forhold til det fastforrentede lån, da bidragssatserne på de 

variable lån er højere end på det fastforrentede. Konklusionerne på scenarieanalyserne 

forbliver dog mere eller mindre uændrede.  

I reflation-scenariet dominerer det fastforrentede lån fortsat over både F1 og F5, og det 

konkluderes, at det fastforrentede lån, også med bidragssatserne taget i betragtning, er billigst i 

dette scenarie.  

I det japanske scenarie er det fortsat mest fordelagtigt med et variabelt forrentet lån. 

Sammenlignes F1 og F5 ses det, at F1 er billigere end F5 i 90,40 % af tilfældene.  

 

Figur 8.9 

 
Figurtekst: Lånene er sammenlignet ved at se på differencen i renteomkostningerne ved hver af de 
1000 simuleringer. Den vandrette akse angiver renteomkostningerne for det F1-lånet minus 
renteomkostningerne for F5-lånet, og et negativt beløb betyder derfor, at F1 er billigere end F5. 

 

I denne analyse trækker konklusionen for det japanske scenarie således endnu mere i retning 

af F1 frem for F5. Uden bidragssatser var fordelingen mellem F1 og F5 hhv. 86,70 % og 13,30 

%, hvor fordelingen nu er skubbet til 90,40 % hhv. 9,60 %. F1-lånet er billigst i størstedelen af 

tilfældene både med og uden bidragssatser, hvorfor konklusionen for dette scenarie forbliver 

uændret. 

Ligesom ved de tidligere analyser af Goldilocks ses det, at renteomkostningerne ved det 

fastforrentede lån ligger inden for 95 %-konfidensintervallet for F1-lånet, men disse er lavere 
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end F5-lånets nedre fraktil. På baggrund af de overordnede resultater i Tabel 8.5 kan der ikke 

konkluderes entydigt på valget af låntype, og der foretages en nærmere sammenligning af det 

fastforrentede lån og F1-lånet, jf. Figur 8.10. 

 

Figur 8.10 

 
Figurtekst: Lånene er sammenlignet ved at se på differencen i renteomkostningerne ved hver af de 
1000 simuleringer. Den vandrette akse angiver renteomkostningerne for det fastforrentede lån 
minus renteomkostningerne for F1-lånet, og et negativt beløb betyder derfor, at fastforrentet er 
billigere end F1.  

 

Sammenligningen af de to lån viser, at F1-lånet i 36,80 % af tilfældene er billigst mod 63,20 % 

for det fastforrentede lån. Uden bidragssatserne var konklusionen tilnærmelsesvis, at der var 

en lige fordeling mellem de to lån, men bidragssatserne har medført et skub i 

renteomkostningerne til fordel for det fastforrentede lån. Denne forskydning var forventelig, 

da den samlede rente på de variable lån er steget mere, både absolut og relativt, end renten på 

det fastforrentede lån. Der kan argumenteres for, at 63,20 %/36,80 %-fordelingen ikke er en 

betydelig afvigelse fra en ligelig fordeling, hvorfor der med rimelighed kan siges heller ikke at 

være sket markante ændringer i konklusionen for Goldilocks-scenariet.  

De overordnede konklusioner for de tre foregående analyser er sammenfattet i tabellen 

nedenfor. 
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Tabel 8.6 

 
 

Som det fremgår af Tabel 8.6, ses der ingen markante ændringer i konklusionerne, selvom 

bidragssatsen inddrages i analysen. Realkreditinstitutterne kan ændre deres bidragssatser, og 

disse kan derfor variere over tid. I øjeblikket ligger bidragssatsen på de variable lån på 0,84 %, 

mens satsen for det fastforrentede lån ligger lidt lavere på 0,64 %. Hvis nutidens lave 

renteniveau fortsætter, er det ikke usandsynligt, at realkreditinstitutterne vil hæve 

bidragssatserne og øge differencen mellem et fastforrentet og et variabelt lån. For at forsimple 

beregninger og analyser, og herved give mere rene og klare konklusioner, er der valgt at se 

bort fra bidragssatserne.  

 

Indtil videre har analyserne taget udgangspunkt i tre generiske rentescenarier; det japanske, 

Goldilocks og reflation. Renterne er under konstant forandring og  modelparametrene kan 

ændres, og i det kommende afsnit vil der derfor blive foretaget følsomhedsanalyser af Vasicek-

modellens parametre.  

 

8.2 Følsomhedsanalyser 

I dette afsnit foretages følsomhedsanalyser af Vasicek-modellens parametre. På baggrund af de 

ovenstående analyser blev det vurderet, at det er acceptabelt at basere analyserne på 

antagelserne om 25,60 % skat og ingen bidragssatser.  

 

Volatilitet 

Indledningsvis undersøges volatilitetens betydning for analysens udfald og derved for valget af 

låntype. I følsomhedsanalysen bør der reguleres på volatiliteten i begge retninger, og det 

undersøges derfor, hvordan analysen påvirkes, hvis volatiliteten er hhv. højere og lavere end 

de nuværende 0,70 %. 

Uden skat, uden bidrag Med skat, uden bidrag Med skat, med bidrag

Japansk F1 F1 F1

Goldilocks Ikke entydigt.

F1 (51,80 %) eller

fastforrentet (48,20 %)

Ikke entydigt.

F1 (54,10 %) eller

fastforrentet (45,90 %)

Ikke entydigt.

F1 (36,80 %) eller 

fastforrentet (63,80 %)

Reflation Fastforrentet Fastforrentet Fastforrentet

Konklusion
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For at se en tydelig effekt af en lavere volatilitet foretages en analyse, hvor volatiliteten er 0,00 

%. En volatilitet på 0,00 % betyder, at alle de løbende variable renter vil være ens fra 

simulering til simulering, og der er ingen usikkerhed omkring, hvad renteomkostningerne for 

de forskellige lån bliver. Renteomkostninger samt konklusionerne på baggrund heraf er 

sammenfattet i Tabel 8.7. F1 er den billigste låntype i både det japanske scenarie og Goldilocks, 

mens det fastforrentede er mest fordelagtigt i reflation-scenariet. I Goldilocks-scenariet var der 

i de tidligere analyserer ikke en entydig konklusion, men volatiliteten på 0,00 % gør, at der ikke 

er nogen usikkerhed omkring renteomkostningerne. Det konkluderes derfor, at F1 er det mest 

fordelagtige i Goldilocks.   

 

Tabel 8.7 

 

 

En volatilitet på 0,00 % er urealistisk, og analysen fortsættes derfor med en undersøgelse af, 

hvilken effekt en stigning i volatiliteten vil have på lånevalget. I simuleringerne ændres 

volatiliteten fra at være 0,70 % i alle tre scenarier til at være hhv. 1,50 % i det japanske 

scenarie og 2,50 % ved Goldilocks og reflation. Volatiliteten er en absolut værdi, og en 

volatilitet på 2,50 % vil, set i forhold til et mean reversion-niveau på 1,50 % i det japanske 

scnearie, være at betragte som en særdeles høj volatilitet. Volatiliteten i dette scenarie er sat til 

1,50 %, mens den i Goldilocks og reflation er sat til de højere 2,50 %, for at tydeliggøre 

volatilitetens betydning.  

 

Tabel 8.8 

 

Fast F1 F5 Konklusion

Japansk 391.989 126.687 170.352 F1

Goldilocks 325.803 317.745 471.148 F1

Reflation 296.353 380.724 585.115 Fastforrentet

Renteomkostninger, kr. (vol = 0,00 %)
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Det forventes, at der generelt vil ses en større absolut spredning på renteomkostningerne for 

de variable lån sammenlignet med de tidligere analyser, hvilket også er tilfældet, jf. 

resultaterne i Tabel 8.8 ovenfor.  

Stigningen i volatiliteten vil få betydning for de overordnede konklusioner. I reflation-scenariet 

er renteomkostningerne for det fastforrentede lån lavere end nedre fraktil for F5-lånet, og F5-

lånet afvises derfor. I modsætning til de tidligere analyser, kommer F1-lånet med den øgede 

volatilitet nu i betragtning, da de faste renteomkostninger ligger inden for F1-lånets 95 %-

konfidensinterval. En nærmere analyse viser, at det kun i 3,20 % af simuleringerne er billigere 

med F1-lånet frem for det fastforrentede64. Det kan med rimelighed konkluderes, at det 

fastforrentede lån stadig er det mest fordelagtige lån i reflation-scenariet.  

I det japanske scenarie ligger de faste renteomkostninger inden for 95 %-

konfidensintervallerne for både F1- og F5-lånet. Hvor F5-lånet i de tidligere analyser ikke kom 

i betragtning, skal alle tre lån nu vurderes. Sammenholdes først det fastforrentede lån mod F1 

hhv. F5, ses det, at fordelingen, mellem hvornår det fastforrentede hhv. de variable lån er mest 

fordelagtige, fordeler sig således: 

 

Tabel 8.9 

 

 

I begge tilfælde er de variable lån mest dominerende, og på baggrund heraf udelukkes det 

fastforrentede lån. Det mest fordelagtige lån skal findes blandt de variable, hvorfor F1- og F5-

lånet sammenlignes. Dette er gjort i Figur 8.11 nedenfor. 

                                                           
64 En grafisk illustration af fordelingen er vist i Bilag 7 
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Figur 8.11 

 
Figurtekst: Lånene er sammenlignet ved at se på differencen i renteomkostningerne ved hver af de 
1000 simuleringer. Den vandrette akse angiver renteomkostningerne for det F1-lånet minus 
renteomkostningerne for F5-lånet, og et negativt beløb betyder derfor, at F1 er billigere end F5. 

 

I 51,40 % af tilfældene er F1 billigst, mens F5 er billigst i 48,60 % af tilfældene, og der er tæt på 

lige fordeling. Ligesom de tidligere analyser konkluderes det, at de variable lån er mest 

fordelagtige i det japanske scenarie, men hvor F1-lånet tidligere dominerede, er der her en 

næsten 50/50-fordeling mellem F1- og F5-lånet. En faktor, der kan have betydning for, hvilket 

lån låntager finder mest attraktivt, er spredningen på lånenes renteomkostninger. I over 

halvdelen af de tilfælde, hvor F1 er billigst, er besparelsen på maksimalt 25.000 kr., og den 

maksimale simulerede besparelse er på 125.788 kr. På F5-lånet er spredningen derimod 

større, og den højest simulerede besparelse i forhold til F1-lånet er her 242.138 kr.. Det vil med 

andre ord sige, at vælger låntager F5-lånet, vil der være højt upside potential på over 200.000 

kr., men dog med lav sandsynlighed, mens downside risk med stor sandsynlighed højst vil være 

25.000 kr.. I det japanske scenarie vil valget mellem F1 og F5 derfor i høj grad afhænge af 

låntagers præferencer.  

 

Ved Goldilocks viser analysen, at renteomkostninger for det fastforrentede lån er indeholdt i 95 

%-konfidensintervallerne for begge de variable lån. I den tidligere analyse, hvor volatiliteten 

var 0,70 %, lå de faste renteomkostninger kun inden for F1-lånets konfidensinterval, og F5-
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lånet blev således forkastet med det samme, da det var dyrere end de to andre. Med en 

volatilitet på 2,50 % er alle tre låntyper i spil, og der kan ikke umiddelbart gives en entydig 

konklusion. Der foretages derfor en analyse af det fastforrentede lån i forhold til de variable, og 

udvalgte resultater er samlet i Tabel 8.10 nedenfor. 

 

Tabel 8.10 

 

 

Af tabellen ses det, at det fastforrentede lån i en signifikant større andel af tilfældene er mere 

fordelagtigt sammenlignet med F5. At de faste renteomkostninger i denne følsomhedsanalyse, 

modsat de tidligere analyser, bliver indeholdt i F5-konfidensintervallet, kan forklares med, at 

den højere volatilitet øger den absolutte spredning på renteomkostningerne, hvorved F5-lånet 

i nogle tilfælde vil kunne betale sig. Ses der på det fastforrentede lån i forhold til F1-lånet, er 

der en mere lige fordeling mellem tilfælde, hvor den ene låntype dominerer over den anden. På 

baggrund af disse resultater gives der ikke en entydig konklusion, men valget mellem det mest 

fordelagtige lån står mellem det fastforrentede og F1.   

 

For at give et overblik over konklusionerne på baggrund af følsomhedsanalysen i forhold til 

volatiliteten, er de overordnede konklusioner sammenfattet nedenfor. Desuden er 

konklusionerne fra analysen med de oprindelige generiske scenarier tilføjet. 

 

Tabel 8.11 

 

 

Sammenholdes resultaterne og konklusionerne for analyserne ses det, at volatiliteten kan have 

betydning for valget af låntype. I reflation-scenariet er den overordnede konklusion uændret, 

mens det for Goldilocks vil gælde, at en stigning i volatiliteten gør det fastforrentede lån mere 
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fordelagtigt. I det japanske scenarie betyder den højere volatilitet imidlertid, at F5-lånet nu bør 

tages i betragtning som alternativ til F1-lånet. Det fastforrentede lån er fortsat ikke en 

betydelig konkurrent til de variable lån, grundet at de variable lån kan udnytte det lave 

renteniveau.  

 

Følsomhedsanalysen i forhold til volatiliteten har vist, at en ændring i volatiliteten i alle 

tilfælde vil øge spredningen på renteomkostningerne og i visse tilfælde kan føre til en ændring 

i konklusionen om, hvilken låntype, der er mest fordelagtig. Hvorvidt låntager vil acceptere en 

antagelse om volatilitet på 0,70 % som værende realistisk, afhænger af låntagers forventninger 

til fremtiden. Volatiliteten kan til en vis grad sammenholdes med inflationen. Hvis 

centralbankerne formår at holde deres inflationsmålsætninger og således holde inflationen 

stabil, kan det forventes at afspejles i økonomien i form af et relativt stabilt økonomisk marked 

med relativ lav volatilitet. Har låntager derimod en forventning om, at der i højere grad vil 

opleves usikkerhed og uro i økonomien, kan der argumenteres for, at der bør arbejdes ud fra 

scenarier med en højere volatilitet.  

 

Mean reversion og tilpasningshastighed 

I dette afsnit ses der på følsomhedsanalyser af mean reversion-niveauet og 

tilpasningshastigheden. I de tre generiske scenarier arbejdes der med mean reversion-

niveauer på 1,50 % og 4,00 %, og i denne analyse vil vi se på et niveau herimellem samt et, der 

er højere end de 4,00 %. For at se på tilpasningshastighedens betydning for konklusionerne 

foretages der ved hver af mean reversion-niveauerne desuden en følsomhedsanalyse af 

tilpasningshastigheden.  

 

I Tabel 8.12 nedenfor er alle analysens konklusioner sammenfattet. Konklusionerne er baseret 

på samme beslutningsgrundlag som de tidligere analyser, hvor der først vurderes ud fra 

konfidensintervaller, hvorefter udvalgte låntyper yderligere sammenlignes65. I de fleste 

scenarier er der angivet en klar konklusion, men i enkelte tilfælde, hvor valget står relativt tæt 

mellem to typer lån, er de procentvise fordelinger angivet.  

 

                                                           
65 For detaljerede resultater se evt. Bilag 8 
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Tabel 8.12 

 

 

Af tabellen ses det, at det generelt kan konkluderes, at F1-lånet er mest fordelagtigt, når mean 

reversion-niveauet er lavere end den nuværende faste rente på 3,00 %, også selvom der 

ændres på tilpasningshastigheden, og tilpasningshastigheden har derfor overordnet ingen 

betydning for konklusionerne. En mere dybdegående undersøgelse af tilpasningshastigheden 

viser dog, at den ikke er helt ubetydelig trods de lave renteniveauer. F.eks. vil en stigende 

tilpasningshastighed i scenarierne med mean reversion på 1,50 % betyde, at F1-lånet bliver 

mere og mere dominerende over for det alternative F5-lån. Desuden viser analysen, at den 

stigende tilpasningshastighed gør, at spredningen på renteomkostningerne reduceres. Ved lav 

tilpasningshastighed vil renten forblive lavere i længere tid, hvorfor den absolutte volatilitet vil 

være relativ højere. Iagttagelserne for 1,50 %-scenarierne er samlet i Tabel 8.13 nedenfor. 

 

Tabel 8.13 
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Heller ikke for scenariet med mean reversion på 2,75 %, hvor konklusionerne er F1, vil 

tilpasningshastigheden være afgørende for konklusionerne baseret på et 

omkostningsperspektiv. Låntager kan imidlertid have andre præferencer, såsom at han ønsker 

større vished omkring renteomkostninger, der gør, at han ikke vælger F1-lånet. I et sådant 

tilfælde bliver F5 og det fastforrentede lån relevante, og ved sammenligning af de to låntyper 

vil tilpasningshastigheden få betydning. En sammenligning af låntyperne viser, at i takt med at 

tilpasningshastigheden stiger, bliver det fastforrentede lån mere attraktivt, jf. Tabel 8.14 

 

Tabel 8.14 

 
 

Ved en tilpasningshastighed på 10,00 % vil renteniveauet holdes lavt i længere tid, hvilket F5-

lånet kan udnytte, hvorfor F5 er mere fordelagtigt end det fastforrentede. Ved 

tilpasningshastigheder på 50,00 % og 80,00 % vil det faste lån dominere i alle tilfælde. Det er 

bemærkelsesværdigt, at det fastforrentede lån vil dominere over F5-lånet, da mean reversion-

niveauet på 2,75 % er lavere end den faste rente på 3,00 %. Dette kan forklares ud fra flere 

faktorer. I modellen tillægges F5-renterne en OAS på 0,65 %-point, og volatiliteten vil gøre, at 

renten vil svinge omkring mean reversion, som derved også vil ramme niveauer over 2,75 % 

før OAS.  

Vender vi tilbage til Tabel 8.12 ovenfor, ses det, at tilpasningshastigheden har større 

indvirkning for de overordnede konklusioner, når der opereres med mean reversion-niveauer 

højere end 3,00 %. Dette skyldes, at tilpasningshastigheden vil være afgørende for, hvor længe 

renteomkostningerne ved de variable lån vil kunne holde sig under renteomkostningerne for 

det fastforrentede 3,00 %-lån over lånets løbetid på 30 år. Jo hurtige tilpasningshastighed, jo 

hurtigere vil de variable renter overstige de faste, hvorved der er risiko for, at de samlede 

renteomkostninger ved det variable lån kan overstige de faste renteomkostninger. Som 

eksempel kan scenarierne med mean reversion på 4,00 % fremhæves.  
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Tabel 8.15 

 
 

I dette tilfælde vil tilpasningshastigheden betyde, at konklusionen i takt med den stigende 

tilpasningshastighed ændres fra, at F1 er at foretrække, til at det fastforrentede lån bliver mest 

fordelagtigt. Med en tilpasningshastighed på 20,00 %, hvorved scenariet svarer til Goldilocks, 

vil der være en næsten lige fordeling mellem det fastforrentede og F1-lånet.  

Tilsvarende gør sig gældende for tilpasningshastighedens betydning i tilfældet med mean 

reversion på 5,00 %66. 

 

Ikke overraskende har følsomhedsanalysen vist, at et stigende mean reversion-niveau vil 

betyde, at låntager i højere grad bør vælge det fastforrentede lån ud fra en 

omkostningsbetragtning. Tilpasningshastigheden har ikke afgørende betydning for de 

overordnede konklusioner ved de lave renteniveauer, men ved mean reversion-niveauerne på 

4,00 % og 5,00 % vil tilpasningshastigheden alt andet lige være den faktor der afgør, om 

låntager skal vælge fastforrentet eller F1. Yderligere har tilpasningshastigheden betydning for 

spredningen, som reduceres, når hastigheden stiger.  

Goldilocks-scenariet har vist sig at være et scenarie, hvor det er vanskeligst at give en klar og 

entydig konklusion på låntagers valg. Følsomhedsanalysen har vist, at med et mean reversion-

niveau på 4,00 %, kan konklusionerne ændres, både hvis tilpasningen af renteniveauet sker 

hurtigere og langsommere end forventet. Det samme gør sig generelt gældende, hvis vi ser 

isoleret på mean reversion og holder tilpasningshastigheden konstant. Jo højere mean 

reversion, jo mere attraktivt bliver det fastforrentede lån. 

 

8.3 Delkonklusion 

I ovenstående kapitel blev låntagers valg af låntype analyseret, baseret på en 

omkostningsbetragtning. Indledningsvist tager analyserne udgangspunkt i de tre generiske 

                                                           
66 jf. Bilag 9. 
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scenarier; det japanske scenarie, Goldilocks-scenariet samt reflation-scenariet. I første del af 

analysen er det analyseret, hvilken betydning bidragssatser og skat, som er de ikke-

modelrelaterede parametre, har. Overordnet blev det konkluderet, at hverken skat eller 

bidragssatser har afgørende betydning for valget mellem de forskellige låntyper, og der kan 

derfor argumenteres for at fortsætte de resterende analyser uden inkludering af disse 

parametre. I den videre analyse er det imidlertid valgt at fortsætte med skat, men udelade 

bidragssatserne. Dette skyldes, at skat betragtes som en relativ fast faktor, som antages ikke at 

ville ændre sig i fremtiden. Bidragssatserne er derimod mere usikre, da det er forventeligt, at 

realkreditinstitutterne vil justere disse i forhold til det aktuelle renteniveau.  

Generelt blev det konkluderet, at det fastforrentede lån er mest fordelagtigt i reflation-

scenariet, mens F1 er mest dominerende i det japanske scenarie. Goldilocks-scenariet gav ikke 

lige så klare konklusioner, og i dette tilfælde vil valget stå mellem det fastforrentede lån og F1. I 

scenariet med skat og uden bidragssatser var fordelingen i Goldilocks 45,90 % for det 

fastforrentede og 54,10 % for F1.  

 

I de efterfølgende analyser blev der foretaget følsomhedsanalyser på de modelrelaterede 

parametre. I analysen af volatiliteten både op- og nedjusteredes volatiliteten. For at tydeliggøre 

effekten af volatiliteten blev der foretaget analyser med en volatilitet på 0,00 % i alle tre 

scenarier samt analyser med en højere volatilitet på 1,50 % i det japanske scenarie og 2,50 % i 

Goldilocks og reflation. På baggrund af analyserne blev det konkluderet, at spredningen på de 

simulerede renteomkostninger øges med volatiliteten. En højere volatilitet vil overordnet set 

ikke have betydning for konklusionerne i Goldilocks og reflation. I det japanske scenarie vil den 

øgede volatilitet derimod betyde, at F5-lånet også bør tages i betragtning, hvorimod F1 vil være 

overvejende dominerende jo lavere volatiliteten er.  

I det japanske og Goldilocks-scenariet vil F1-lånet være mere dominerende, jo lavere 

volatiliteten er, da usikkerheden i renteomkostningerne reduceres. I alle tilfælde er det 

fastforrentede lån det mest fordelagtige i reflation-scenariet.  

 

I sidste del af analysen blev lånevalgets følsomhed overfor mean reversion-niveauet og 

tilpasningshastigheden vurderet. Det kan generelt konkluderes, at F1-lånet er mest fordelagtigt 

i tilfælde, hvor mean reversion er lavere end den nuværende faste rente på 3,00 %. 

Tilpasningshastigheden har derfor begrænset betydning for de overordnede konklusioner i 

disse tilfælde. Som forventet viste analysen yderligere, at et højere mean reversion-niveau vil 
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trække i retning af, at det fastforrentede lån bliver mest fordelagtigt. Ved højere mean 

reversion vil tilpasningshastigheden være en afgørende faktor i forhold til låntagers valg af 

låntype. Ved lav tilpasningshastighed vil F1 være mest fordelagtigt, men i takt med stigende 

tilpasningshastighed, vil det fastforrentede lån blive mere og mere attraktivt. Jo hurtigere 

tilpasningshastigheden er, jo kortere er den periode, hvor F1 kan drage fordel af en lavere 

rente.  

 

På baggrund af de ovenstående analyser kan der ikke gives en kort og entydig konklusion på 

låntagers valg af låntype. Valget af låntype afhænger i høj grad af låntagers forventninger til 

fremtiden. Helt generelt kan det konkluderes, at hvis låntager har en forventning om et 

vedvarende lavt renteniveau, bør låntager vælge F1-lånet, da dette vil kunne udnytte de lave 

renter. Omvendt vil et fastforrentet lån blive mere og mere attraktivt, såfremt låntagers 

forventninger til renteniveau og/eller tilpasningshastighed øges.  

 

8.4 Kritik af analysemodellen uden konverteringsmulighed 

De foregående analyser bygger på analysemodellen beskrevet i afsnit 7.5 Implementering af 

Vasicek-model i analysemodel, hvori Vasicek-rentestrukturmodellen indgår. I dette afsnit 

fremhæves nogle af de antagelser og forudsætninger, som ligger til grund for Vasicek-modellen 

og den opstillede analysemodel og i det efterfølgende afsnit anvendes denne kritik som 

udgangspunkt for diskussionen.  

Da valget af rentestrukturmodel er afgørende for analysens udfald, vil Vasicek-

rentestrukturmodellen indledningsvist blive kritiseret. Et af de punkter, man bør forholde sig 

kritisk til, når der arbejdes med Vasicek-modellen, er, at modellen giver mulighed for negative 

renter. Der opleves i dag et historisk lavt renteniveau, hvor renterne tilmed har været negative, 

og der kan derfor argumenteres for, at muligheden for negative renter i Vasicek-modellen ikke 

nødvendigvis er en svaghed ved modellen, men snarere kan være en fordel i dette lave 

rentemiljø.  

En anden ting, man bør være opmærksom på i arbejdet med Vasicek-modellen, er, at 

volatiliteten i modellen er en absolut volatilitet. Dette betyder, at en volatilitet på 0,70 % vil 

være relativ høj i et scenarie med mean reversion på 1,50 %, mens den relativt set vil være 

lavere for et scenarie med mean reversion på 4,00 %.  
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Ovenfor er der rejst kritik af Vasicek-modellen, og i det følgende vil der blive set på kritik af 

den opstillede analysemodel.  

Vasicek estimerer ultrakorte renter. I analysemodellen er der anvendt kvartalsvise renter til 

simuleringerne. Optimalt burde modellen arbejde med endnu kortere tidsintervaller, f.eks. dag-

til-dag-renter, men det er fundet acceptabelt at arbejde med kvartalsvise data, da dagsbasis 

ville gøre modellens datasæt enormt.  

I forlængelse af kritikpunktet vedrørende at Vasicek-modellen tillader negative renter, kan vi 

stille os kritiske over for, hvorvidt det er realistisk at analysemodellen i nogle tilfælde giver 

resultater, hvor F1- og F5-lånene har negative renter. I praksis vil dette kun ske i yderste 

særtilfælde, og der er taget højde for denne problematik ved at erstatte den negative rente, i de 

tilfælde hvor Vasicek-renten plus OAS er negativ, med 0,00 %.  

I analyserne med bidragssatser er der anvendt en bidragssats på 0,84 % for både F1 og F5. I 

praksis vil bidragssatsen for F1 være højere end for F5. Dette ville i analysen alt andet lige 

betyde, at F1 vil blive yderligere svækket.  

Analysemodellen er baseret på et omkostningsperspektiv, som betyder, at låntagers 

valgmuligheder udelukkende vurderes ud fra, hvilke alternativer, der har de laveste samlede 

renteomkostninger opgjort i nutidskroner. Modellen kunne med fordel suppleres med andre 

beslutningskriterier, f.eks. en nyttebetragtning, som vil omfavne forskelle i præferencer hos 

låntagerne. 

Opgørelsen af renteomkostningerne i nutidskroner er ikke helt uproblematisk, da det skal 

besluttes, hvilke renter der skal tilbagediskonteres med. I analysen er der anvendt Vasicek-

rentekurven på tidspunkt nul til at tilbagediskontere med. Dette betyder, at der 

tilbagediskonteres med forskellige renter afhængig af det valgte scenarie, hvorved det kan 

diskuteres, hvorvidt nutidsberegningerne er sammenlignelige på tværs af scenarierne. 

Alternativt kunne der være tilbagediskonteret med den aktuelle rentekurve estimeret ud fra 

f.eks. NSS-metoden, men dette ville indikere, at låntager tror på markedet. I denne afhandling 

er udgangspunktet imidlertid, at låntager ikke tror på markedet, hvilket er argumentet for, at 

der anvendes Vasicek-renter til tilbagediskontering.  

Det sidste, men samtidig et meget væsentligt, kritikpunkt er, at den anvendte model ikke tager 

højde for konverteringsmuligheder. Realkreditlån er konverterbare lån, og det er urealistisk at 

se bort fra konverteringsmuligheden. Til ovenstående analyse er der opstillet en meget simpel 

model, men i det kommende vil analysemodellen blive udbygget, så den også inkluderer 

konverteringselementet.  
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8.5 Diskussion af analyseresultater 

I dette afsnit vil analysen og dens konklusioner blive diskuteret med udgangspunkt i 

ovenstående kritik.  

Et af de modelmæssige valg, der blev fremhævet i ovenstående afsnit, vedrører valget af 

tilbagediskonteringsrenter. Ved at anvende Vasicek-rentekurven til tidspunkt nul for det 

pågældende scenarie er renteomkostningerne på tværs af scenarierne ikke direkte 

sammenlignelige, da der vil være tilbagediskonteret med forskellige rentekurver. Ved 

rentescenarier med højere mean reversion-niveau, såsom reflation, vil renteomkostningerne 

blive tilbagediskonteret hårdere end ved rentescenarier med lavere mean reversion-niveau, 

som f.eks. det japanske, hvilket vil betyde, at nutidsværdien af renteomkostningerne alt andet 

lige vil blive lavere i reflation-scenariet. Som alternativ kunne NSS-rentekurven anvendes som 

tilbagediskonteringsrenter. En analyse af de tre generiske scenarier, hvor der 

tilbagediskonteres med NSS-rentekurven frem for Vasicek-rentekurverne viser, at det ikke vil 

ændre på analysens overordnede konklusioner. I sammenligningen er der kun set på det 

fastforrentede lån overfor F1-lånet, og fordelingsandelene mellem de to lån i hvert scenarie og 

med tilbagediskontering med hhv. Vasicek- og NSS-rentekurverne er angivet i Tabel 8.16 

herunder. 

 

Tabel 8.16 

 

 

Det er særligt interessant at se på betydningen af den ændrede tilbagediskontering i forhold til 

Goldilocks-scenariet, da dette scenarie ved tilbagediskontering med Vasicek-rentekurven viste 

en nogenlunde lige fordeling mellem et fastforrentet lån og F1. Af tabellen ses det, at 

tilbagediskontering med NSS-rentestrukturen vil ændre relativt lidt på fordelingsandelen. I 

51,80 % af simuleringerne er det fastforrentede lån billigst, og i de resterende 48,20 % er F1 

billigst, og tidligere var fordelingen 45,90 %/54,10 %. Det konkluderes, at valget af 

tilbagediskonteringsrenter ikke har væsentlig betydning for de udførte analyser, selvom 

anvendelsen af NSS forskyder fordeling i retning af det fastforrentede.  
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Dernæst rejstes der kritik over for, at Vasicek-modellen giver mulighed for negative renter, og 

at eventuelle negative renter sættes til at være lig 0,00 %, således at F1 og F5-renterne ikke 

bliver negative. Dette er gjort, fordi det vurderes at være usandsynligt, at en låntager i 

fremtiden vil kunne optage lån med negative renter. Få låntagere oplevede i foråret 2015 at 

optage lån med negative renter67, men dette forventes ikke at blive aktuelt igen. For at modstå 

et eventuelt lavt/negativt renteniveau i fremtiden, har realkreditinstitutterne muligheden for 

at hæve bidragssatserne eller ophøre med at udstede de billige F1-lån. Effekten af at erstatte 

negative renter med 0,00 % er, at de variable lån vil blive gjort mindre fordelagtige, end 

Vasicek-modellens output faktisk angiver, i alle scenarier, hvor der opleves negative renter.  

Et af de kritikpunkter, som i højere grad end de tidligere nævnte ville have indvirkning på 

analysens konklusioner, er kritikken omkring, at der anvendes en omkostningsbetragtning som 

beslutningskriterium. I omkostningsbetragtningen ligger en antagelse om, at alle låntagere er 

risikoneutrale, men i praksis er mange låntagere risikoaverse og vil derfor foretrække et lån 

med mere sikkerhed, selvom dette eventuelt er dyrere end et lån med mindre sikkerhed. De 

fleste låntagere befinder sig et sted mellem at være risikoneutrale og risikoaverse68. Ved 

udelukkende at vurdere lånevalget ud fra en omkostningsbetragtning ses der bort fra, at 

låntager også kan have præferencer i forhold til f.eks. ydelsessikkerhed. For låntagere, der ikke 

har luft i budgettet, kan et fastforrentet lån være at foretrække, da dette vil sikre dem en fast og 

kendt ydelse i hver periode. Ved de variable lån er ydelsen ukendt for fremtidige perioder, og 

der er risiko for, at denne stiger, hvis renten stiger. Hvis ovenstående analyse havde taget 

udgangspunkt i en risikoavers låntager, forventes det, at konklusionerne ville trække i retning 

af det fastforrentede lån.  

Til sidst kan kritikken omkring modellens manglende konverteringselement berøres. 

Realkreditlån er konverterbare, og konverteringsmuligheden kan spille en vigtig rolle for 

låntagerne. Der er mange muligheder for konvertering, og det er derfor svært at forudsige, 

hvordan inkludering af konverteringselementet vil påvirke analysens konklusioner. I det 

følgende udbygges modellen til at omfatte konverteringsmuligheden.  

                                                           
67 Børsen, ”Nordea: Vi har udstedt F1-lån med negativ rente” 
68 Rasmussen, ”Realkreditrådgivning – Et studie af danskernes valg af realkreditlån og 
konverteringspraksis”, side 134 
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9 Konvertering  

En stor del af realkreditobligationer er konverterbare obligationer. I de hidtil foretagne 

analyser er der ikke taget højde for muligheden for at konvertere, da det har været antaget, at 

låntager ville fastholde sit lånevalg i hele lånets løbetid. I praksis ses det ofte, at låntagere 

vælger at konvertere lånet undervejs. I den kommende del af afhandlingen vil analysen af 

lånevalg derfor udbygges til at omfatte muligheden for konvertering.  

I dette kapitel vil der blive gennemgået nogle overordnede begreber inden for obligations- og 

konverteringsteorien. Indledningsvis defineres, hvad en konverterbar obligation er, og hvilken 

sammenhæng der er mellem dennes kurs og udviklingen i renteniveauet. Herefter introduceres 

de forskellige former for konvertering, hvorefter konverteringselementet implementeres i 

analysemodellen.   

 

9.1 Konverterbare obligationer 

At en obligation er konverterbar vil sige, at låntager har ret til at indfri sit lån til kurs 100 på 

fastlagte tidspunkter under hele lånets løbetid69. Denne konverteringsret kan betragtes som en 

call-option, og kursen på en konverterbar obligation må derfor, ud fra en antagelse om en 

arbitragefri økonomi, være lig kursen på en alt andet lige identisk inkonverterbar obligation 

fratrukket værdien af call-optionen. Sammenhængen bliver således: 

 

KKonverterbar = KInkonverterbar – Call 

 

hvor KKonverterbar er kursen på en konverterbar obligation, KInkonverterbar er kursen på en 

inkonverterbar obligation og Call er værdien af en call-option.  

Af ovenstående ses det, at kursen på en konverterbar obligation altid vil være mindre end eller 

lig med kursen på en tilsvarende inkonverterbar obligation, da værdien af en call-option ikke 

kan være negativ.  

Call-optionen i en konverterbar obligation kan betragtes som en mellemting mellem en 

europæisk option, som kan exercises på ét aftalt tidspunkt, og en amerikansk option, som kan 

exercises løbende over hele optionens løbetid. Den type call-optionen, der ligger herimellem, 

kaldes en Bermuda-option. Kendetegnet ved en Bermuda-option er, at denne kan exercises på 

                                                           
69 Christensen, side 209 
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udvalgte tidspunkter over optionens løbetid 70 . Dette er i overensstemmelse med 

konverteringsretten på en konverterbar realkreditobligation, hvor der kan konverteres fire 

gange årligt.  

Konverteringsretten kan for låntager betragtes som en mulighed, mens den for långiver er et 

risikoelement. For at långiver skal være villig til at investere i en konverterbar obligation, vil 

långiver kræve kompensation i form af en konverteringspræmie. Långivers risiko består af 

kursrisiko og genplaceringsrisiko. Kursrisikoen er den risiko, der er for, at investor får et 

kurstab, hvis obligationen indfries til kurs pari, mens genplaceringsrisikoen dækker over den 

risiko, der er for, at investor skal genplacere investeringen til en lavere rente.  

I Figur 9.1 nedenfor er sammenhængen mellem kursen på en konverterbar og en 

inkonverterbar obligation i forhold til den effektive rente illustreret.  

 
Figur 9.1 

 
Kilde: Christensen, side 223 

 

Figuren viser, at når renten falder, stiger kursen på begge obligationstyper. Teoretisk set (ud 

fra en antagelse om rationelle låntagere) burde den konverterbare obligation blive indfriet til 

kurs pari, når den rammer kurs 100. Figuren viser derimod, at kursen på den konverterbare 

obligation i praksis kan blive over 100, hvilket kan forklares ud fra flere faktorer. Skat og 

transaktionsomkostninger gør, at låntager først vil opleve en reel konverteringsgevinst, når 

kursen er over 100. Derudover vil låntager ikke konstant overvåge markedet og vurdere, 

                                                           
70 Tuckman, side 405-406 
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hvorvidt der eventuelt kan opnås en større konverteringsgevinst ved at udskyde 

konverteringen. Ved lave renter er call-optionen deep in the money, og den konverterbare 

obligation er derfor konverteringstruet, hvilket afspejles i konverteringspræmien. Omvendt vil 

det for høje renter være tilfældet, at kurserne på den konverterbare og inkonverterbare 

obligation er næsten ens, da call-optionen her er deep out of the money71.  

 

9.2 Konverteringsformer 

Der findes flere former for konvertering, og nedenfor vil der følge en kort redegørelse af disse.  

 

Nedkonvertering 

De seneste års rentefald har ledt til en konverteringsbølge hos realkreditinstitutterne, hvor 

mange låntagere har valgt at omlægge deres højtforrentede lån til et lån med lavere rente72. 

Ved nedkonvertering indfries det eksisterende lån til kurs 100 med det formål at optage et nyt 

lån med en lavere kuponrente. Den lavere rente vil umiddelbart medføre en gevinst for 

låntager i form af lavere ydelse. Det nye lån vil ikke blive optaget til kurs 100, hvorfor der vil 

opstå et kurstab for låntager. Desuden er der transaktionsomkostninger forbundet med 

konvertering, som låntager også bør tage højde for73.  

Tages skatteaspektet i betragtning, skal låntager være opmærksom på, at den lavere 

kuponrente vil medføre et lavere rentefradrag. Gevinsten ved at omlægge til lavere kupon skal 

derfor kunne opveje kurstabet samt tilhørende omkostninger.  

Låntagers beslutning om en eventuel nedkonvertering bør yderligere inkludere overvejelser 

om timingen for konverteringen. Tidspunktet for konverteringen afhænger i høj grad af 

låntagers forventninger til fremtiden. Forventes renteniveauet fortsat at falde, kan det være 

fordelagtigt at vente med at konvertere, og derved muligvis opnå en større gevinst. Omvendt er 

der også risiko for, at konverteringsgevinsten forsvinder, hvis renteniveauet begynder at stige 

igen.  

 

                                                           
71 Christensen, side 223-224 
72 Nykredit, ”Største konverteringsfest i 10 år i sigte” 
73 Flor, ”Indledende obligations- og rentestrukturanalyse”, side 119 
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Opkonvertering 

Hvis renteniveauet stiger, kan der spekuleres i at opkonvertere. Ved stigende renter vil kursen 

falde, hvorved låntager kan reducere lånets restgæld ved at indfri det eksisterende lån og 

optage et nyt lån med mindre hovedstol men højere kuponrente.  Opkonvertering er særligt 

fordelagtigt, når markedsrenterne er høje, og låntager har forventninger om fremtidigt 

rentefald. Herved opnår låntager først en gevinst i form af reduceret restgæld (mod til gengæld 

at skulle betale en højere kuponrente) og kan efterfølgende opnå yderligere gevinst ved at 

nedkonvertere til en lavere kuponrente og derved opnå lavere ydelse.  

Den forestående analyse vil udelukkende vedrøre nedkonvertering, men i forlængelse heraf vil 

muligheden for opkonvertering blive diskuteret.  

 

Skrå konvertering 

Skrå konvertering er omlægning af lån til anden låntype, men benyttes typisk ved omlægning af 

lån fra fast rente til variabel rente74. Med nutidens lave renteniveau kan det f.eks. være relevant 

for en eksisterende låntager at overveje at omlægge et højtforrentet fast lån til et variabelt lån, 

hvor renterne i øjeblikket er lave. Dette medfører en usikkerhed, da de fremtidige ydelser er 

ukendte for et variabelt lån.  

Det er vanskeligt at sige noget generelt om den skrå konvertering, da denne kan antage mange 

former, og denne type konvertering vil ikke blive berørt yderligere.  

 

9.3 Konverteringsmodel 

Der findes mange modeller, som beskriver konverteringsadfærd, og anvendelsesformålet 

varierer modellerne imellem. En omtalt og ofte anvendt model er den amerikanske 

optionsmodel. Jakobsen beskriver denne i ”Prepayment and the Valuation of Danish Mortgage-

Backed Bonds”75, hvorefter gevinstkravmodellen udvikles. Formålet med disse modeller er 

prisfastsættelse af konverterbare obligationer, men da denne afhandling ikke har til formål at 

prisfastsætte obligationerne, vil modellerne primært blive anvendt som inspiration i 

opbygningen af denne afhandlings konverteringsmodel. 

I dette afsnit redegøres der i hovedtræk for den amerikanske optionsmodel samt 

gevinstkravsmodellen med udgangspunkt i forskellige artikler. På baggrund af dette vil der 

                                                           
74 Realkreditrådet (2), www.realkreditraadet.dk  
75 Jakobsen, ”Prepayment and the Valuation of Danish Mortgage-Backed Bonds” 

http://www.realkreditraadet.dk/
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efterfølgende blive opstillet en model, som giver mulighed for at inddrage 

konverteringselementet i analysen af optimalt lånevalg.  

 

Konverteringsmodeller 

Jakobsen sammenligner i artiklen ”En empirisk model for konverteringsadfærd” 76 

gevinstkravmodellen med den amerikanske optionsmodel, og det konkluderes, at 

gevinstkravmodellen giver en mere realistisk og nuanceret beskrivelse af sammenhængen 

mellem renteniveau og konverteringsadfærd end den amerikanske optionsmodel. I den 

amerikanske optionsmodel skal låntager i hver periode træffe et valg mellem at indfri 

obligationen til kurs 100 eller at holde obligationen. Såfremt nutidsværdien af restgælden ved 

konvertering er mindre end nutidsværdien af de fremtidige betalinger, hvis lånet fortsættes, 

konverteres lånet. Den amerikanske optionsmodel bygger på en antagelse om rationel 

låneradfærd, hvilket betyder, at låntagere løbende vil vurdere mulighed for 

konverteringsgevinst under hensyntagen til udviklingen i rentestrukturen, volatiliteten, 

konverteringsomkostningerne, mm.. Denne antagelse betyder, at konverteringsraten teoretisk 

set enten vil være 0 % eller 100 %. I praksis er denne antagelse ikke opfyldt, da alle låntagere 

ikke vil vælge at konvertere på samme tid. Dette kan skyldes forskelle i risikopræferencer og 

krav til konverteringsgevinst.  

Som alternativ til den amerikanske optionsmodel udviklede Jakobsen i 1991 77 

gevinstkravmodellen. Denne model bygger på en antagelse om, at låntagere har individuelle 

præferencer til gevinstkravet. Gevinstkravet antages at være normalfordelt på tværs af en 

gruppe låntagere, hvilket løser problematikken i den amerikanske optionsmodel vedrørende 

antagelsen om rationelle låntagere, da gevinstkravmodellen således vil omfatte både rationelle 

og irrationelle låntagere.  

De ovennævnte modeller er begge udviklet med det formål at kunne anvendes til 

prisfastsættelse af obligationer. I det kommende vil der blive opstillet en model, der kan 

anvendes til analyse af låntagers valg af realkreditlån under hensyntagen til 

konverteringsmuligheden. Da formålet ikke er prisfastsættelse, vil vi tilegne os yderligere 

viden gennem Jørgensens artikel ”En sammenligning af konverteringsstrategier for 

konverterbare realkreditlån”78, som, modsat de andre, analyserer konverteringsstrategier set 

                                                           
76 Finans/Invest, ”En empirisk model for konverteringsadfærd” 
77 Finans/Invest, ”En empirisk model for konverteringsadfærd” 
78 Finans/Invest, ”En sammenligning af konverteringsstrategier for konverterbare realkreditlån” 
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ud fra låntagers perspektiv. I artiklen sammenlignes optimale konverteringsstrategier i 

forskellige rentestrukturscenarier.  

Jørgensen argumenterer for, at en optimal konverteringsstrategi kun vil kunne forekomme, 

såfremt der konverteres på selve varselstidspunktet, som er to måneder før næstkommende 

termin, og artiklen bygger derfor sine beregninger på denne antagelse. På et givet 

varselstidspunkt skal låntager vurdere, om det vil være optimalt at konvertere eller at 

fortsætte lånet og bevare retten til at konvertere på et senere tidspunkt, eventuelt på endnu 

gunstigere vilkår. Hvis låntager vælger at udnytte konverteringsretten, realiseres en 

konverteringsgevinst, som svarer til nutidsværdien af et inkonverterbart lån fratrukket 

restgælden på et konverterbart lån samt omkostninger forbundet med konvertering. Til 

gengæld mister låntager også retten til at konvertere på et senere tidspunkt. Der tages i denne 

artikel udgangspunkt i CIR-modellen til estimation af de korte renter, og der regnes med efter-

skat-renter. I modellen vurderes værdien af at konvertere kontra værdien af ikke at konvertere 

på ethvert varselstidspunkt. Værdien af lånet, hvis der konverteres, opgøres som restgælden 

samt diverse omkostninger forbundet med konverteringen. Værdien af ikke at konvertere 

indeholder den teoretiske værdi af at bevare muligheden for at konvertere på et senere 

tidspunkt.  Såfremt værdien af at konvertere er mindre end værdien af ikke at konvertere, 

konverterer låntager, da låntager ønsker at minimere værdien af lånet. På baggrund af 

sammenhængen mellem de to muligheder, kan den kritiske rente bestemmes, som er den 

rente, hvor låntager er indifferent mellem af vælge at konvertere og at vente.  

 

Med afsæt i ”En empirisk model for konverteringsadfærd” samt ”En sammenligning af 

konverteringsstrategier for konverterbare realkreditlån” opstilles en model, som kan udbygge 

de tidligere analyser af lånevalg, så konverteringsmuligheden inkluderes.  

Modellen og dens antagelser afviger på flere punkter fra de ovenfor beskrevne modeller. I 

praksis kan låntager udnytte sin konverteringsret løbende over lånets løbetid, hvorfor 

modellen optimalt set burde inkludere denne mulighed. Dette vil komplicere beregningerne og 

modellen i en sådan grad, at vi ikke har de nødvendige ressourcer for at kunne håndtere dette, 

hvorfor der er valgt at arbejde ud fra en antagelse om, at låntager kun har mulighed for at 

konvertere på tidspunkt 10. Desuden vurderes det, at en simpel model, der kun giver mulighed 

for konvertering én gang, vil være tilstrækkelig for at kunne give en ide om de overvejelser, 

låntager bør gøre sig omkring konverteringsmuligheden.  
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I modellen vurderes valget mellem konvertering eller ej udelukkende på baggrund af 

nutidsværdien af de fremtidige ydelser ved et nyt lån samt omkostninger forbundet med 

konvertering overfor nutidsværdien af de fremtidige ydelser ved det eksisterende lån. Der 

tages således ikke højde for værdien af den mistede konverteringsret, ligesom der gøres i ”En 

sammenligning af konverteringsstrategier for konverterbare realkreditlån”. Herudover antages 

det i modellen, at låntagerne er rationelle, hvilket får den betydning, at der vil blive 

konverteret, når der er en gevinst uanset størrelsen af denne.  

Den opstillede konverteringsmodel er en streng simplificering af virkeligheden, og vi vil derfor 

i en senere diskussion forholde os kritisk til modelantagelserne.  

 

Implementering af konverteringselement i analysemodel 

I dette afsnit gennemgås det, hvordan konverteringsmodellen, som anvendes i den 

efterfølgende konverteringsanalyse, er opbygget79.  

Konverteringsmodeller opbygges typisk af og til brug i finansielle institutioner80, og de har en 

høj grad af kompleksitet. Når konverteringsmuligheden inddrages i analysen, er det ikke muligt 

at have samme grad af kompleksitet i modellen, og afhandlingens model er derfor opbygget 

omkring nogle forsimplede antagelser, som er gennemgået ovenfor.  

I konverteringsmodellen sammenlignes renteomkostningerne ved det fastforrentede 3 %-lån 

med renteomkostningerne ved et 3 % fastforrentet lån, hvor der konverteres på tidspunkt 10. 

Outputtet af modellen vil være den billigste af de to muligheder. Låntager kan indfri sit 

realkreditlån til kurs 100, hvilket der i modellen tages udgangspunkt i. På tidspunkt 10 kan 

låntager vælge at indfri sit lån og optage et nyt 20-årigt lån, så den samlede låneperiode 

fastholdes på 30 år. For at holde modellen simpel antages det, at det nye lån optages som 

kontantlån, hvorfor en eventuelt lavere kurs er reguleret i den effektive rente. Som følge af 

dette, kan det i modellen antages, at lånet optages til kurs 100. Renten på det nye 

fastforrentede lån bestemmes ud fra annuitetsformlen og Vasicek-rentestrukturen på 

tidspunkt 10. Ydelsesrækken for et nyt 20-årigt lån opstilles, og lånets rente findes således, at 

kursen på lånet bliver 100. Herefter opstilles et 30-årigt amortiseringsforløb, hvor de første 10 

år er det oprindelige 3 % fastforrentede lån, og de efterfølgende 20 år er ydelserne på det nye 

fastforrentede lån. Ydelsen på det nye fastforrentede lån bliver beregnet ved den fundne rente 

tillagt en OAS på 75 bp. Når nutidsværdien af renteomkostningerne for lånet med 

                                                           
79 Konverteringsmodellen kan eventuelt ses I Excel på vedlagte USB under filnavn ”Konverteringsmodel” 
80 Finans/Invest, ”Hvad praktikere bør vide om… Modeller for konverteringsadfærd” 
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konverteringen er beregnet, tillægges der 20.000 kr. til denne. De 20.000 kr. kan betragtes som 

en form for gevinstkrav, der skal kunne dække omkostninger forbundet med konverteringen. 

Outputtet af analysen bliver herefter den laveste værdi af renteomkostningerne af det 

oprindelige 3 %-lån, hvis dette holdes til udløb, sammenlignet med hvis der konverteres på 

tidspunkt 10.  

Ligesom de tidligere analyser foretages også her 1000 simuleringer. I nogle scenarier vil renten 

på det fastforrentede lån efter konvertering blive negativ. Det vil i praksis ikke ske, at man kan 

optage et fastforrentet lån med negativ rente, og derfor fjernes disse manuelt fra analysen. Der 

vil desuden forekomme simuleringer, hvor renten på det konverterede fastforrentede lån vil 

være meget lav, og det kan diskuteres, om dette er realistisk. Men for at holde modellen simpel 

er kun lånene med negative renter udeladt.  

10 Analyse af optimalt lånevalg med konverteringsmulighed 

Ovenfor er det beskrevet, hvordan analysemodellen er udbygget med et konverteringselement. 

I dette kapitel analyseres, hvordan konvertering eventuelt vil påvirke de tidligere 

analyseresultater og konklusioner.  

I den foregående analyse uden konvertering blev det overordnet konkluderet, at det i det 

japanske scenarie vil være mest fordelagtigt med et variabelt forrentet lån, hvor det omvendt 

vil være mest fordelagtigt med et fastforrentet lån i reflation-scenariet. For Goldilocks var 

konklusionerne ikke entydige, men valget ville generelt stå mellem F1 eller et fastforrentet lån. 

Formålet med at udvide analysen med konverteringsmuligheden er for det første at gøre 

analysen mere realistisk. Derudover vil det blive undersøgt, i hvilken grad det kan blive mere 

fordelagtigt for låntager at vælge fast frem for variabelt lån, når der undervejs i lånets løbetid 

er mulighed for konvertering.  

I denne analyse undersøges udelukkende muligheden for at nedkonvertere fra det 

fastforrentede lån til et nyt fastforrentet lån. Først sammenlignes det ”oprindelige faste” med 

det ”nye faste”, hvorefter det billigste af de to sammenlignes med de variable lån. Da der kun 

ses på nedkonvertering, er forventningerne inden analysen påbegyndes, at konverteringen kun 

vil blive relevant i det japanske scenarie. Dette scenarie er det eneste, hvor mean reversion 

niveauet vil gå mod et lavere niveau end det nuværende fastforrentede, og det er derfor det 

eneste scenarie, hvor det forventes, at der vil være mulighed for at konvertere til en lavere fast 

rente.  
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Ligesom forrige analyse bygger denne analyse på 1000 simulering, OAS for F1 = 40 bp, OAS for 

F5 = 65 bp og OAS for fastforrentet = 75 bp. Yderligere gælder antagelserne om ingen 

bidragssatser og skattefradrag på 25,60 %. Herudover tages der udgangspunkt i de tre 

generiske scenarier og deres gældende parameterantagelser, og der analyseres og konkluderes 

fortsat ud fra et omkostningsperspektiv. Løbende foretages følsomhedsanalyser af scenarierne.  

 

10.1 Analyse af de tre generiske scenarier  

I dette afsnit vil resultaterne af analysen af det optimale lånevalg med konverteringsmulighed 

for de tre generiske scenarier blive gennemgået.  

I scenarierne Goldilocks og reflation viser analysen, at konverteringsmuligheden ikke vil blive 

udnyttet i nogle af simuleringerne. Dette stemmer overens med forventningerne om, at 

konverteringsmuligheden ikke har betydning, når renteniveauet er stigende. Konklusionerne 

for disse scenarier er derfor uændrede i forhold til analysen uden konverteringsmulighed.  

For det japanske scenarie vil konverteringsmuligheden blive udnyttet i 83,03 % af 

simuleringerne. Fordelingen af renteomkostningerne i de 83,03 % af tilfældene, hvor 

konverteringsmuligheden udnyttes, er vist i Figur 10.1 nedenfor. Af figuren fremgår det, at det 

sidste interval ophører ved 394.847 kr.. Dette skyldes, at renteomkostningerne for det 

oprindelige fastforrentede lån, hvor der ikke konverteres, er 394.847 kr., og hvis 

renteomkostningerne på det nye lån overstiger dette beløb, vil der ikke blive konverteret.  

 

Figur 10.1 
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Hvis låntager ved lånets optagelse har valgt et fastforrentet lån, vil han i 83,03 % af tilfældene 

kunne konvertere på tidspunkt 10 og opnå lavere samlede renteomkostninger over hele lånets 

løbetid, såfremt renterne udvikler sig som i det japanske scenarie. Af Figur 10.1 ovenfor ses 

det, at størrelsen på de samlede renteomkostninger ved konvertering er varierende. I visse 

tilfælde vil det blive væsentligt billigere med et nyt fastforrentet lån, og låntager vil i enkelte 

tilfælde kunne spare i omegnen af 150.000 kr. i forhold til det oprindelige fastforrentede lån, 

mens der i ca. 15,00 % af konverteringstilfældene kun vil opleves en besparelse på maksimalt 

20.000 kr. 81.  

I analysen uden konverteringsmulighed blev det konkluderet, at F1-lånet var det mest 

fordelagtige i det japanske scenarie. I denne analyse er det derfor relevant at se på, om 

konverteringsmuligheden vil ændre på denne konklusion. Da renteomkostningerne for F1 og 

F5 er uændrede, vil F1 fortsat dominere over F5, og derfor sammenlignes kun det nye 

fastforrentede lån og F1-lånet.  

 

Figur 10.2 

 

 

I Figur 10.2 er besparelsen i de totale renteomkostninger vist for det fastforrentede lån både 

med og uden konverteringsmulighed versus F1. Både med og uden konverteringsmulighed ses 

det, at F1-lånet, på nær enkelte undtagelser, er billigst. Figuren viser dog, at der ved 

inkludering af konverteringsmuligheden er sket en forskydning i besparelserne på F1-lånet i 

forhold til det fastforrentede lån. Ved konvertering af det fastforrentede lån vil 

                                                           
81 I 122 ud af 822 tilfælde, hvor konvertering vil blive udnyttet, er renteomkostningerne på det nye 
fastforrentede lån i intervallet 374.847-394.847 kr..  
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renteomkostningerne generelt reduceres, hvilket betyder, at fordelen ved F1-lånet bliver 

mindre.  

Ud fra en omkostningsbetragtning konkluderes det på baggrund af analysen, at F1-lånet stadig 

vil være det mest fordelagtige lån i det japanske scenarie. Der kan være flere årsager til at 

låntager vælger et andet lån end F1-lånet, f.eks. hvis låntager handler ud fra risikopræferencer 

frem for et omkostningsperspektiv. Med konverteringsmuligheden vil det fastforrentede lån 

blive billigere end uden konverteringsmuligheden, hvilket kan påvirke låntagers tilbøjelighed 

til at vælge et fastforrentet frem for et variabelt lån.  

 

Generelt har analysen vist, at konverteringsmuligheden på tidspunkt 10 ikke ændrer på de 

overordnede konklusioner vedrørende lånevalg i forhold til analysen uden 

konverteringsmulighed. Konverteringsmuligheden vil kun blive udnyttet i det japanske 

scenarie, hvor den vil betyde, at renteomkostningerne ved det fastforrentede lån reduceres, 

men F1 vil fortsat være det billigste valg.  

 

10.2 Følsomhedsanalyse 

Ligesom for analysen uden konverteringsmulighed vil der i dette afsnit blive foretaget 

forskellige følsomhedsanalyser. Først undersøges volatilitetens betydning for analysens udfald, 

og herefter foretages en følsomhedsanalyse på tværs af scenarierne, hvor der reguleres på 

mean reversion-niveauet samt tilpasningshastigheden.  

 

Volatilitet 

Som i de foregående følsomhedsanalyser indledes der med en analyse af betydningen af en 

volatilitet på 0,00 % i alle tre scenarier. Med en volatilitet på 0,00 % vil der ingen usikkerhed 

være, og udfaldene i de tre scenarier vil derfor enten være, at der konverteres i 100 % eller 0 % 

af tilfældene. Analysen med volatilitet på 0,00 % viser, at der ikke bliver konverteret i 

scenarierne Goldilocks og reflation, da renteomkostningerne på et nyt fastforrentet lån 

overstiger renteomkostningerne på det oprindelige fastforrentede lån.  

I det japanske scenarier, vil en volatilitet på 0,00 % betyde, at låntager på tidspunkt 10 kan 

konvertere til et nyt fastforrentet lån med en rente på 1,89 %. De samlede renteomkostninger 

inklusiv et krav om dækning af transaktionsomkostninger på 20.000 kr. beløber sig til 344.228 

kr. på det nye fastforrentede lån mod 391.989 kr. ved det oprindelige 3 %-lån. I dette scenarie 
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vil det være fordelagtigt for låntager at udnytte konverteringsmuligheden på tidspunkt 10. 

Konklusionen vil dog fortsat være, at F1 med renteomkostninger på 126.687 kr. vil være det 

billigste valg i dette scenarie, jf. Tabel 8.7 

 

Dernæst er der foretaget følsomhedsanalyser med øget volatilitet. For Goldilocks og reflationen 

er der foretaget en følsomhedsanalyse, hvor volatiliteten er 2,50 % i stedet for de oprindelige 

0,70 %. Disse analyser viser, at trods den større usikkerhed, er der ingen af simuleringerne, 

hvor konvertering vil blive aktuelt. Konklusionen på valget mellem fast og variabelt lån, vil 

derfor være uændret i forhold til analysen uden konverteringsmulighed.  

I det japanske scenarie vil den øgede volatilitet derimod få betydning for, hvor ofte 

konverteringsmuligheden vil blive udnyttet. Med en volatilitet på 0,70 % var andelen af 

tilfælde, hvor konverteringsmuligheden blev udnyttet, 83,03 %. Hvis volatiliteten øges til 1,50 

% falder denne andel til 63,95 %. At konverteringsmuligheden udnyttes betyder ikke 

nødvendigvis, at det fastforrentede lån er det mest fordelagtige, og der skal derfor stadig 

sammenlignes med de variable lån. Fordelingen mellem, hvornår det fastforrentede hhv. de 

variable lån er mest fordelagtig, er angivet i Tabel 10.1 nedenfor. Kolonnerne ”Fastforrentet” 

repræsenterer i scenarierne med konverteringsmulighed det billigste af det oprindelige 

fastforrentede 3 %-lån og det nye fastforrentede lån, hvis der konverteres på tidspunkt 10.  

 

Tabel 10.1 

 

 

Det ses af tabellen, at konverteringsmuligheden vil gøre det fastforrentede lån mere 

fordelagtigt, end det var uden konverteringsmuligheden. En stigning i volatiliteten vil både 

med og uden konverteringsmuligheden betyde, at andelen af tilfælde, hvor det fastforrentede 
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bliver billigere end F1, vil stige. For F5-lånet gælder det derimod, at andelen af tilfælde, hvor 

det fastforrentede lån er billigst, reduceres.  

De variable lån er i alle tilfælde de mest dominerende, og det konkluderes fortsat, at et 

variabelt lån er mest fordelagtigt i det japanske scenarie. Inkludering af konvertering har ingen 

betydning for renteomkostningerne på F1- og F5-lånene. I en foregående analyse viste en 

sammenligning af F1 og F5 i det japanske scenarie med volatilitet på 1,50 %, at der er en tæt på 

lige fordeling mellem fordelagtigheden af de to lån, jf. Tabel 8.11. 

 

Mean reversion og tilpasningshastighed 

I den næste del er der udarbejdet følsomhedsanalyser på mean reversion-niveauet samt 

tilpasningshastigheden. Udvalgte af analysens resultater er angivet i Tabel 10.282.  

 

Tabel 10.2 

 

 

I tabellen er der angivet, i hvor mange procent af simuleringerne der konverteres samt de 

overordnede konklusioner for låntagers valg hhv. med og uden konverteringsmuligheden. Det 

ses, at konverteringsmuligheden ikke vil have indvirkning på de overordnede konklusioner.  

Som forventet bliver konverteringsmuligheden primært udnyttet, når mean reversion-niveauet 

er 1,50 %. Mean reversion på 1,50 % svarer til det niveau, der er i det japanske scenarie. Ved 

mean reversion på 2,75 % og 4,00 % er det tilpasningshastigheden, der afgør, om 

                                                           
82 For detaljerede resultater se evt. Bilag 10 
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konverteringsmuligheden vil blive udnyttet. Jo hurtigere tilpasningen er, jo højere vil renten på 

konverteringstidspunktet være, hvorfor konverteringsmuligheden bliver mindre attraktiv.  

Ved mean reversion på 1,50 % gør dette sig ikke gældende. I dette tilfælde konverteres der 

oftere, når tilpasningshastigheden stiger, hvilket kan virke modstridende i forhold til, hvad vi 

intuitivt ville forvente. Renten er -0,23 % på tidspunkt nul, og selvom et mean reversion-niveau 

på 1,50 % er lavt, er dette højere end den nuværende rente, og vi vil derfor forvente en 

stigende rentekurve. Forklaringen på, hvorfor en stigende tilpasningshastighed alligevel kan 

medføre flere konverteringstilfælde, skyldes, at der i konverteringsmodellen anvendes 

rentekurven på tidspunkt 10. Rentekurven på tidspunkt 10 tager udgangspunkt i renten på 

tidspunkt 10, og denne rente er påvirket af et fejlled. De 1000 simuleringer er baseret på 1000 

kolonner af random numbers, og renten på tidspunkt 10 er forskellig simuleringerne imellem. 

Afhængig af hvilke random numbers der anvendes, vil rentekurven være enten stigende eller 

faldende.  

 

Figur 10.3 

 

 

I Figur 10.3 er betydningen af random numbers samt tilpasningshastigheden illustreret. Ved 

det ene sæt af random numbers ses det, at rentekurven er faldende fra tidspunkt 10, hvorimod 

den med det andet sæt er stigende. Ved en faldende rentekurve vil en hurtigere 

tilpasningshastighed være positivt for låntager, da dette vil betyde, at renten hurtigere når et 

lavere niveau. I disse tilfælde vil konverteringsmuligheden derfor oftere blive udnyttet i takt 

med, at tilpasningshastigheden stiger.  
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Selvom konklusionerne i alle tilfældene forbliver uændrede, er konverteringsmuligheden ikke 

nødvendigvis uden betydning. I de tilfælde, hvor konverteringsmuligheden bliver udnyttet, vil 

det fastforrentede lån blive billigere, end hvis der ikke var konverteringsmulighed, og fordelen 

ved F1-lånet frem for det fastforrentede lån vil derved reduceres. Hvis låntager af 

præferencemæssige årsager overvejer et fastforrentet lån, selvom F1 vil være billigst, vil 

konverteringsmuligheden gøre det fastforrentede mere attraktivt.  

Følsomhedsanalysen for mean reversion og tilpasningshastigheden viste generelt, at 

konverteringsmuligheden får mindre betydning i takt med, at mean reversion-niveauet stiger. 

En stigende tilpasningshastighed vil for lave niveauer af mean reversion betyde stigende antal 

konverteringer, mens det omvendte gør sig gældende for de højere mean reversion-niveauer.  

 

10.3 Delkonklusion 

I denne analyse er muligheden for at nedkonvertere fra det fastforrentede 3 %-lån til et nyt 

fastforrentet lån vurderet.  

Forventningerne til analysen vedrørende de tre generiske scenarier var, at nedkonvertering 

kun ville blive relevant i det japanske scenarie, hvor mean reversion niveauet går mod et lavere 

niveau end det nuværende 3 % fastforrentede. Analysen har generelt været i 

overensstemmelse med forventningerne. I reflation og Goldilocks blev 

konverteringsmuligheden ikke udnyttet i nogle af simuleringerne, hvorfor konklusionerne 

forbliver uændrede i forhold til analysen uden konvertering. I det japanske scenarie vil en 

låntager med et 3 % fastforrentet lån kunne opnå lavere renteomkostninger i 83,03 % af 

simuleringerne ved at udnytte konverteringsmuligheden. Udnyttelse af 

konverteringsmuligheden betyder ikke nødvendigvis, at det fastforrentede er det billigste lån, 

og de samlede renteomkostninger for det nye fastforrentede lån sammenlignes derfor med F1-

lånet. Konklusionen er fortsat at F1-lånet er det mest fordelagtige, men der vil ske en 

forskydning i besparelserne på F1-lånet i forhold til det fastforrentede lån, hvilket betyder, at 

fordelen ved F1 lånet reduceres.  

 

I næste del af analysen blev der foretaget følsomhedsanalyse af konverteringsmodellens 

inputparametre. Volatiliteten har ingen betydning for de overordnede konklusioner. I det 

japanske scenarie vil en øget volatilitet betyde, at der konverteres i færre tilfælde, hvorfor F1 

fortsat er det mest fordelagtige lån i dette scenarie. Om tilpasningshastigheden kan det 
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overordnet konkluderes, at en stigende tilpasningshastighed vil medføre flere 

konverteringstilfælde for scenariet med mean reversion på 1,50 %, mens det omvendte vil gøre 

sig gældende for de højere mean reversion niveauer.  For mean reversion-niveauet gælder det 

generelt, at et lavere niveau vil betyde, at konverteringsmuligheden udnyttes oftere.  

 

Analysen viste generelt, at konverteringsmuligheden ikke har nogen betydning for de 

overordnede konklusioner. Konverteringsmulighed eller ej, vil låntager skulle tage F1 i de 

scenarier, hvor det forventes, at renteniveauet forbliver meget lavt, mens konklusionerne 

trækker i retning af det fastforrentede lån, jo højere det forventede renteniveau er.  

 

10.4 Kritik af konverteringsmodellen 

Ovenstående analyse bygger på en meget forsimplet model af virkeligheden. I dette afsnit gives 

der kritik af den anvendte konverteringsmodel samt mulige modelforbedringer og alternativer 

til de anvendte metoder, hvilket vil begrunde en yderligere diskussion af analysen og dens 

resultater og konklusioner.  

En af de mest kritiske antagelser ved modellen er, at låntager kun kan konvertere én gang i 

hele lånets løbetid og kun på ét forudbestemt tidspunkt. Tidspunkt 10 vil ikke nødvendigvis 

være det mest optimale tidspunkt for konverteringen. Optimalt burde modellen give mulighed 

for konvertering på et hvilket som helst tidspunkt. Ligeledes bør modellen ikke begrænses til, 

at det kun er muligt et konvertere én gang, men det bør være muligt at konvertere ligeså ofte, 

låntager finder det optimalt. Det vil derfor være en væsentlig forbedring af modellen, hvis der 

inkluderes flere konverteringstidspunkter, men dette tiltag vil øge modellens kompleksitet i en 

sådan grad, at vi ikke har de nødvendige ressourcer til at håndtere denne problematik. 

I forlængelse af dette kan der kommenteres på antagelsen om, at det nye lån optages som 

kontantlån. Dette har ingen betydning for den aktuelle konverteringsmodel, men såfremt 

modellen blev udvidet til at kunne omfatte flere konverteringer, ville dette få betydning, da 

kontantlån, modsat obligationslån, beskattes ved konverteringsgevinster.  

Herudover er konverteringsmodellen begrænset til muligheden for nedkonvertering, og skrå 

konvertering samt opkonvertering tages ikke i betragtning. Der er flere årsager til, at det er 

valgt at udelukke opkonvertering. Simuleringer af opkonverteringsscenarier vil kræve 

prisfastsættelse af obligationerne på konverteringstidspunkterne, hvilket kræver, at der 

implementeres en prisfastsættelsesmodel. Derudover er opkonverteringer især relevante, hvis 
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renterne stiger for efterfølgende at falde, og denne type rentescenarier er der ikke arbejdet 

med i afhandlingen.  

Det kan yderligere diskuteres, hvornår låntager vil finde det optimalt at konvertere. 

Konverteringsmodellen bygger på en antagelse om rationelle låntagere, der vurderer 

konverteringsmuligheden ud fra en omkostningsbetragtning. I praksis holder denne antagelse 

sjældent, da låntagere har forskellige præferencer for bl.a. gevinstkravet. I modellen antages 

det, at alle låntagere vil konvertere, i det øjeblik der er en gevinst, uanset størrelsen på denne. 

Konverteringsmodellen er opbygget således, at konverteringen kun udnyttes, såfremt 

gevinsten ved dette kan dække konverteringsomkostningerne, som er sat til 20.000 kr.  

Modellen giver herved mulighed for tilpasning til den individuelle låntagers præferencer, da 

gevinstkravet kan reguleres.  

Konverteringsmodellen er en grov simplificering af virkeligheden, og som dette afsnit angiver, 

kan modellen kritiseres på mange punkter. De mange forsimplede antagelser, der er tillagt 

modellen, er til dels gjort grundet manglende ressourcer og til dels for at holde konklusionerne 

på et overordnet plan, og konsekvensen af dette vil blive diskuteret nedenfor.  

 

10.5 Diskussion af analyseresultater med konverteringsmulighed 

I analysen, hvor konverteringsmuligheden tages i betragtning, konkluderedes det i hovedtræk, 

at konverteringsmuligheden ikke har afgørende betydning for låntagers valg af realkreditlån. 

Denne konklusion må vi forholde os kritisk til, da analysen bygger på en strengt simplificeret 

model. I dette afsnit vil det blive diskuteret, hvordan eventuelle ændringer i modellen og dens 

antagelser kan have betydning for analysens resultater.  

I ovenstående afsnit blev modellen kritiseret for kun at give låntager mulighed for at 

konvertere én gang og kun på ét bestemt tidspunkt. Hvis modellen ikke havde denne 

begrænsning, men derimod indeholdte løbende konverteringsmulighed, ville der forventes en 

generelt større udnyttelse af konverteringsmuligheden. I forlængelse heraf forventes det, at det 

fastforrentede lån vil blive mere attraktivt, da låntager vil kunne konvertere hver gang, der er 

en besparelse.  

Modellen omfatter kun muligheden for nedkonvertering, men i praksis benyttes også skrå 

konvertering og opkonvertering. Ovenfor konkluderes det, at konverteringsmuligheden ved 

scenarier med høje mean reversion-niveauer samt ved høje tilpasningshastigheder oftest ikke 

vil blive udnyttet. Dette skyldes, at der kun blev set på muligheden for at konvertere fra 
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fastforrentet til fastforrentet, og de stigende renter vil derfor gøre konvertering mindre 

attraktivt. Den skrå konvertering vil give låntager mulighed for f.eks. at konvertere fra 

variabelt til fastforrentet lån. For en låntager, der har en forventning om en renteudvikling 

lignende Goldilocks, kan det med dagens lave renteniveau være attraktivt at starte med et 

variabelt lån. Derved kan låntager udnytte de lave renter og kan på et senere tidspunkt 

konvertere til et fastforrentet lån for at sikre sig mod den yderligere stigning i renteniveauet, 

som låntager forventer. Der kan ikke siges noget entydigt om skrå konvertering, og hvilken 

betydning inkludering af denne mulighed vil have for konklusionerne i analysen, da skrå 

konvertering dækker bredt og omfatter mange forskellige muligheder for konvertering.  

 

Opkonvertering fremlægges ofte som en flertrins-strategi, hvor låntager kan opkonvertere til 

en højere rente for at reducere restgælden og håbe på efterfølgende at kunne nedkonvertere til 

en lavere rente, så ydelsen falder igen. Jacobsen og Hansen argumenterer i artiklen ”Analyse af 

opkonvertering”83 for at opkonvertering imidlertid også kan være en et-trins-strategi, som 

beskytter låntager mod at tabe en allerede opnået kursgevinst. Artiklen laver en 

horisontanalyse for forskellige låntyper for en periode på tre år. I artiklen vises et eksempel på, 

hvordan låntager kan opnå en kursgevinst ved at opkonvertere til en højere rente. Der 

argumenteres for, at opkonvertering kan være en risikominimerende strategi, frem for en 

spekulativ mulighed for at opnå en gevinst ved et fremtidigt rentefald, da opkonverteringen 

beskytter låntager mod at tabe en allerede opnået kursgevinst. Til sammenligning har vi 

opstillet et simpelt opkonverteringseksempel, hvor det undersøges, hvor stor kursgevinsten 

skal være, for at denne vil kunne opveje de højere renteudgifter, der følger med 

opkonverteringen. I eksemplet tages udgangspunkt i det fastforrentede 3 %-lån med en løbetid 

på 30 år. Det antages, at låntager på tidspunkt 10 kan opkonvertere til et nyt fastforrentet lån 

med en rente på 4,00 % og restløbetid på 20 år, samt at det nye lån optages til kurs 100. For at 

kursgevinsten skal kunne opveje de højere renter, er det beregnet, at kursen på 3 %-lånet på 

konverteringstidspunktet skal være i omegnen af 7384, hvilken er meget lav. Vi ser derfor ikke 

umiddelbart opkonvertering som en fordel, med mindre der efterfølgende opstår en mulighed 

for nedkonvertering. Derved bliver opkonvertering en spekulativ strategi, da en gevinst vil 

være afhængig af et efterfølgende rentefald. Låntager bør dermed sagt ikke nødvendigvis 

                                                           
83 Finans/Invest, ”Analyse af opkonvertering” 
84 73,27 hvis der regnes med Goldilocks og 73,28 hvis der regnes med reflation.  
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udelukke opkonvertering som en konverteringsstrategi, da flere faktorer kan være afgørende 

for, om der kan opnås en gevinst.  

Analysen bygger på en antagelse om rationelle låntagere, der handler ud fra et 

omkostningsperspektiv, men i praksis er mange låntagere irrationelle. Låntagers irrationalitet 

kan bl.a. komme til udtryk i præferencer i forhold til gevinstkravet. I modellen konverteres der 

med det samme, der opstår en gevinst. I praksis vil låntager ofte have et højere gevinstkrav, 

som ikke kun skal dække konverteringsomkostningerne, men som også skal kompensere for 

den tid og de ressourcer, der investeres i forbindelse med konverteringsforløbet. Et højere 

gevinstkrav vil alt andet lige trække i retning af færre konverteringer. Herudover vil låntager i 

praksis ikke overvåge markedet konstant og vil derfor ikke konvertere med det samme, 

gevinstkravet er opnået.  

 

På baggrund af ovenstående diskussion konkluderes det, at modellens antagelser har 

betydning for analysens resultater. Antagelserne har ikke samme virkning på analysens 

konklusioner, men trækker i forskellige retninger, hvorfor der ikke kan gives entydige svar på 

konsekvenserne af antagelserne.  

Værdien af muligheden for at nedkonvertere kan yderligere diskuteres i forhold til dagens lave 

renteniveau. Vi har i den senere tid oplevet historisk lave renter på både variabelt og 

fastforrentede lån, og der kan stilles spørgsmålstegn ved, om vi kommer til at opleve endnu 

lavere niveauer. Hvis bunden er nået, har muligheden for nedkonvertering ingen værdi for 

låntagere, der optager lån i dag.  

 

11 Diskussion  

Vi oplever i dag et historisk lavt renteniveau, hvilket betyder, at låntagers valg står mellem et 

attraktivt fastforrentet lån eller et på nuværende tidspunkt endnu mere attraktivt variabelt lån. 

Hvilket lån, der vil være mest optimalt for den enkelte låntager, afhænger af låntagers 

forventninger til renteudviklingen samt præferencer.  

Med dagens lave renteniveau har det været muligt at opnå historisk lave lånerenter, og i 

februar 2015 var det tilmed muligt at opnå negative renter på F1-lånet85. Det lave renteniveau 

afspejles også i de faste renter, og vi har set et fastforrentet 30-årigt lån til en rente på kun 1,50 

                                                           
85 Børsen, ”Nordea: Vi har udstedt F1-lån med negativ rente” 
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%. Dette lån blev åbnet i februar 2015 og er dags dato ikke muligt længere, men det indikerer 

hvor lavt et renteniveau, vi befinder os i86.  

I øjeblikket ligger renten på et fastforrentet 30-årigt lån på mellem 2,50 % og 3,00 %. Det store 

spørgsmål er, hvor længe det lave renteniveau vil vare ved og derved hvilket lån, låntager bør 

tage. Realkreditinstitutternes anbefalinger er uklare. Flere realkreditinstitutter giver ikke 

konkrete anbefalinger, men de giver derimod nogle retningslinjer, som låntager kan følge 

afhængig af dennes forventninger til fremtiden 87 . Dette kan tyde på, at heller ikke 

realkreditinstitutterne ser sig i stand til at give deres bud på, hvornår renten vender.  

Nykredit er et af de realkreditinstitutter, der i mediebilledet fremlægger konkrete anbefalinger 

i forhold til valg af låntype. Nykredits anbefaling er som udgangspunkt et fastforrentet lån, og 

dette er også anbefalingen i øjeblikket88. De grundlæggende årsager til denne anbefaling er, at 

et fastforrentet lån givet låntager budgetsikkerhed og sikrer mod eventuelle rentestigninger. 

Realkreditinstitutterne giver generelt udtryk for, at de anbefaler låntagerne at binde renterne i 

længere perioder, hvorved de korte lån såsom F1 og F2 ikke anbefales. Hvis låntager alligevel 

gerne vil udnytte det lave renteniveau, foreslår Nykredit, at låntager kan tage et rentemax-lån, 

hvor man får fordel af den lave korte rente, mens der er et loft over, hvor meget renten kan 

stige. Som tredje alternativ anbefaler Nykredit F5, hvor de lave renter udnyttes, mens låntager 

samtidig sikrer sig budgetsikkerhed på 5-års basis89. Disse anbefalinger bunder primært i 

vægtningen af ”den sunde fornuft”, der er ved at budgetsikre sig90. Dermed ikke sagt, at 

bankerne udelukker at anbefale de korte variable lån. Realkreditinstitutterne giver ikke 

entydige anbefalinger, og gør ligesom denne afhandling opmærksom på, at valget af låntype vil 

afhænge af låntager præferencer.  

Generelt har bankerne siden krisen udtrykt usikkerhed omkring, hvordan renten vil udvikle sig 

i fremtiden. Flere gange har vi set renten falde til nye historiske lavpunkter, hvilket delvist kan 

forklare de meget brede eller helt manglende anbefalinger fra bankernes side. Vi befinder os i 

øjeblikket i en situation, hvor ingen kan spå om fremtiden. Renteniveauet har i en længere 

periode været så lavt, at mange troede, vi havde nået bunden, men gang på gang er renten 

faldet yderligere. Hvis renten har nået sit lavpunkt, og rentestigningen ligger inden for en kort 

tidshorisont, bør låntagerne på den ene side tage det fastforrentede lån og nå at binde sig til en 

                                                           
86 Politiken, ”Nykredit åbner for 1,5 procents lån” 
87 Se f.eks. Realkredit Danmark, www.rd.dk og BRFkredit (3), www.brf.dk  
88 Nykredit, ”F1: Hvilket lån skal man vælge?” og Nykredit, ”Lånvalg: F1-lån hitter stadig” 
89 Nykredit, ”F1: Hvilket lån skal man vælge?” 
90 Nykredit, ”Nytlånsanbefaling for Tilpasningslån – F1 kontra F5” 

http://www.rd.dk/
http://www.brf.dk/
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relativt lav rente. Ligger rentestingingen først længere ude i fremtiden, kan det på den anden 

side være fordelagtigt for låntager at udnytte det ekstremt lave renteniveau via f.eks. F1-lånet.  

 

Sammenholdes ovenstående diskussion af realkreditinstitutternes anbefalinger i forhold til 

afhandlingens analyse, vil vi se ligheder på mange punkter. Generelt siger både 

realkreditinstitutterne og afhandlingens analyser, at en forventning om en stigning i renten vil 

betyde, at låntager bør tage et fastforrentet lån, mens en forventning om et fortsat lavt 

renteniveau vil medføre en anbefaling om et variabelt lån. På nogle punkter afviger 

analyseresultaterne imidlertid også fra realkreditinstitutternes anbefalinger. Konklusionen på 

analysens resultater er generelt enten F1 eller fastforrentet, som kan siges at være de to 

yderpunkter blandt de tre mulige låntyper. F5-lånet er i ingen af analyserne det foretrukne 

valg, hvilket kan forklares ud fra, at der konkluderes på baggrund af en 

omkostningsbetragtning. I scenarier, hvor de variable lån er mest fordelagtige, vil F1 dominere 

over F5, da dette lån i højere grad kan udnytte det lave renteniveau. F5-lånet bør dog ikke 

udelukkes, da dette i højere grad end F1 kan give budgetsikkerhed, samtidig med at det i større 

grad end det fastforrentede kan udnytte det lave renteniveau.   

 

En analyse af, hvorvidt bidragssatserne spiller en afgørende rolle i låntagers valg af låntype, 

viste, at differencen mellem renteomkostningerne for et fastforrentet og de variable lån blev 

reduceret ved inkludering af bidragssatserne, men kun i en så beskeden grad at 

konklusionerne forblev uændrede. I analysen blev der arbejdet med bidragssatser for det 

fastforrentede lån på 0,64 %, mens bidragssatserne for både F1 og F5 blev sat til 0,84 %. 

Bidragssatserne gør således de variable lån relativt mindre attraktive. I praksis vil 

bidragssatsen for F1 desuden være højere end bidragssatsen for F5, og F1 vil derved yderligere 

svækkes. I forhold til de tidligere analyser kan en højere bidragssats for F1-lånet betyde, at F5-

lånet vil komme i betragtning. Hvis det nuværende lave renteniveau varer ved, er det ikke 

utænkeligt, at realkreditinstitutterne vil øge deres bidragssatser på især F1-lånene, hvorved 

attraktiviteten af F1 yderligere reduceres. Realkreditinstitutterne ønsker at trække låntagerne 

væk fra F1-lånene til dels for låntagers skyld, da lån med længere bindingsperiode giver større 

budgetsikkerhed. Samtidig vil de lange og mere sikre lån være til gavn for 

realkreditinstitutterne, da disse vil medvirke til, at institutterne kan fastholde deres høje 
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ratings91.  Den generelle anbefaling blandt banker og realkreditinstitutter er, at låntagere for at 

opnå større budgetsikkerhed med fordel kan søge mod mere faste lån, og nogle 

realkreditinstitutter reklamerer ikke længere for de korte F1-lån92. 

 

I analyserne ses der udelukkende på 30-årige lån, men i praksis kan låneperioden være 

kortere, hvis låntager ønsker dette. De samlede renteomkostninger for F1, F5 og det 

fastforrentede 3 %-lån sammenlignes men uden at tage højde for, hvad eventuelle besparelser 

lånene imellem alternativt kan anvendes til. Særligt i Goldilocks-scenariet, hvor F1 og det 

fastforrentede lån er nogenlunde lige attraktive ud fra omkostningsperspektivet, kan det være 

relevant at diskutere, hvordan analysens konklusioner påvirkes afhængig af, hvad 

rentebesparelsen anvendes til. F1-lånet har i dette scenarie lavere renteomkostninger end det 

fastforrentede lån i periodens start. Låntager kan vælge at anvende denne besparelse på at 

afdrage mere på lånets hovedstol ved at optage et lån med kortere løbetid end de 30 år. Dette 

har to ensrettede effekter for låntager: 1) Låntager vil grundet det større afdrag alt andet lige 

opnå lavere renteomkostninger i resten af lånets løbetid og 2) låntager vil grundet lånets 

kortere løbetid undgå de høje renter, som Goldilocks-scenariet vil gå mod på lang sigt. Dette 

gør, at F1-lånet ud fra en omkostningsbetragtning vil blive mere attraktivt. I afhandlingen er 

der desuden set bort fra, at låntager muligvis har anden gæld. Såfremt dette er tilfældet, vil 

besparelsen på F1 frem for det fastforrentede også med fordel kunne anvendes til at afdrage på 

anden dyrere gæld. Låntager bør stadig sørge for at have luft i budgettet til at kunne modstå 

eventuelle uventede rentestigninger i fremtiden.  

 

Vi kender ikke fremtiden og kan derfor ikke give klare anbefalinger. Der kan derimod opstilles 

fordele og ulemper ved hhv. et fastforrentet og et variabelt lån, som låntager kan overveje i 

forbindelse med lånevalget. 

 

Fordele ved fastforrentet lån: 

 Historisk lav fast rente: Vi har i dag et historisk lavt renteniveau, som afspejles i lave 

renter på fastforrentede lån.  

 Budgetsikkerhed: Ved et fastforrentet lån vil låntager kende ydelserne over hele 

lånets løbetid, og disse vil være uændrede, uanset hvordan renten udvikler sig.  

                                                           
91 FinansWatch, ”Totalkredit: Overformynderi at lukke F1-lånet” 
92 Se evt. Bilag 11 og Bilag 12 
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 Mulighed for konvertering: Låntager har løbende mulighed for at konvertere lånet. 

Såfremt renten falder, kan låntager overveje nedkonvertering, og såfremt renten stiger, 

kan låntager overveje opkonvertering for at opnå lavere restgæld. Herudover er der 

mange andre muligheder for konvertering, som låntager kan benytte sig af, hvis 

låntagers præferencer til låntype ændrer sig.  

 

Ulemper ved fastforrentet lån: 

 Højere rente samt ydelse end variabelt lån: Da rentekurven oftest er stigende, vil 

renterne på lån med lange løbetider være højere end på lån med korte løbetider. 

Derudover er der for långiver højere risiko ved lån med lang løbetid, hvorfor der i 

denne rente indgår en risikopræmie som kompensation. Den højere rente vil afspejles i 

en højere ydelse.  

 Ingen gevinst ved rentefald: Låntager får ikke umiddelbart fordel af faldende renter, 

da renten er fast. 

 

Fordele ved variabelt lån: 

 Historisk lave renter: Vi har i dag et historisk lavt renteniveau, som afspejles i lave 

renter på variable lån. Ved et variabelt lån, får låntager fuld udnyttelse af dette.  

 Gevinst ved rentefald: Låntager drager fordel af et rentefald, da dette vil give lavere 

renteomkostninger samt ydelse på lånet 

 Der afdrages hurtigere på lånet: Da de variable renter er lavere end de faste, vil 

afdragene på det variable lån alt andet lige være større en på det faste. 

 

Ulemper ved variabelt lån: 

 Budgetusikkerhed: Ved rentestigning vil lånets renteomkostninger stige, hvorved 

ydelsen på lånet også stiger. Låntager skal derfor have luft i økonomien til at kunne 

bære denne stigning.  

 

I denne afhandling vurderes en låntagers valg af låntype på baggrund af et 

omkostningsperspektiv, hvilket betyder, at der principielt kan gives klare anbefalinger for, 

hvilken låntype en risikoneutral låntager bør tage baseret på låntagers forventninger til 

fremtiden. I praksis er mange låntagere dog risikoaverse og kan derfor ikke basere lånevalget 

ud fra en ren omkostningsbetragtning. I overvejelserne om lånevalg må andre faktorer såsom 
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risikopræferencer også inkluderes. En risikoavers låntager vil i højere grad foretrække 

ydelsessikkerhed og derved lån med længere rentebinding. F5-lånet har generelt ikke været 

taget i betragtning i de ovenstående analyser, men inddragelsen af risikopræferencer kan gøre 

dette lån mere attraktivt. Der findes forskellige grader af risikoaversion, og hvorvidt, låntager 

vil foretrække F5 eller det fastforrentede lån, vil afhænge af graden af risikoaversion.  

Af afhandlingens konklusioner og diskussioner kan det fremstå som, at valg af realkreditlån 

udelukkende er låntagers valg på baggrund af dennes fremtidsforventninger og præferencer. I 

praksis er lånevalget imidlertid ikke alene låntagers valg. Når en låntager skal optage lån vil 

realkreditinstituttet opstille nogle muligheder for låntager. Disse lånemuligheder vil være 

baseret på en vurdering af låntagers samlede økonomi. En låntager med ustabil økonomi og 

lavt rådighedsbeløb vil ikke have samme muligheder for at få F1-lån som en låntager med 

stærk og stabil økonomi. Låntagers valg kan derved blive begrænset af de retningslinjer, som 

realkreditinstituttet opstiller.  

 

Formålet med afhandlingen har været at belyse de overvejelser, en privat boligejer bør gøre sig 

i forbindelse med optagelse af realkreditlån, og vurdere hvilken låntype, der vil være mest 

optimal. Afhandlingen kan være anvendelig for alle danske private boligejere til at give et 

indblik i de overvejelser, de bør tage i betragtning. På baggrund af låntagers 

fremtidsforventninger gives der anbefalinger til lånevalg baseret på et omkostningsperspektiv, 

og der diskuteres desuden, hvilken betydning låntagers risikopræferencer kan have på disse 

anbefalinger. Afhandlingen kan derved være et værktøj for låntager, når han skal træffe valg 

om låntype.  

Afhandlingens konklusioner og diskussioner er relevante for den private låntager, men visse 

dele og aspekter af opgaven kan være komplicerede for en låntager uden dybere kendskab til 

økonomi og finansiering at forholde sig til. Afhandlingen kan derfor være relevant for 

økonomiske rådgivere, da disse kan være behjælpelige med at videreformidle budskaberne fra 

afhandlingen.  

 

Med udgangspunkt i afhandlingen generelt, og særligt afsnit 7.3 Parameterbestemmelse på 

baggrund af økonomisk argumentation, finder vi Goldilocks-scenariet mest sandsynligt af de 

tre generiske scenarier. Vi har ligesom Fed en forventning om, at renten på lang sigt vil stige, og 

vi finder det sandsynligt, at den vil stige til Goldilocks-niveauet på 4,00 %. Vi er derimod mere 

usikre på tilpasningshastigheden. Fed vil med stor sandsynlighed hæve renterne i december 
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2015, mens ECB vil fortsætte med at lempe pengepolitikken yderligere93. Stigningen mod et 

højere renteniveau forventes derfor at ske langsommere end Goldilocks-scenariet angiver. 

Goldilocks-scenariet har generelt ikke vist entydige resultater. Valget står ud fra en 

omkostningsbetragtning mellem F1 eller et fastforrentet lån. Ud fra personlige risikoaverse 

præferencer vil vi anbefale det fastforrentede lån, da dette giver lave faste renter og tryghed 

via ydelsessikkerheden. Samtidig er der mulighed for at konvertere, såfremt vi i lånets løbetid 

ændrer præferencer eller forventninger til det fremtidige renteniveau.   

 

  

                                                           
93 Berlingske Business, ”Overraskende stærke jobtal fra USA baner vejen for renteforhøjelse” og Berlingske 
Business, “Udsigt til amerikansk rentehop til December” 
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12 Konklusion  

En stor del af danskerne vil på et tidspunkt i livet skulle optage realkreditlån. Der findes mange 

forskellige realkreditlåntyper, og valget af låntype vil afhænge af mange faktorer såsom 

omkostningerne ved de forskellige lån, låntagers rådighedsbeløb, præferencer samt 

forventninger til fremtiden.  

I afhandlingen er lånevalget begrænset til at omfatte tre generiske låntyper; et fastforrentet 3 

%-lån, F1 og F5. Det optimale lånevalg vurderes ud fra en omkostningsbetragtning, hvor 

omkostningerne ved de forskellige lån opgøres som de samlede renteomkostninger over lånets 

30-årige løbetid. Formålet med denne afhandling har været at belyse følgende 

problemformulering: 

 

Hvilken type realkreditlån er mest optimal for en privat boligejer under de nuværende 

lavrentebetingelser og øvrige lånevilkår, givet låntagers renteforventninger? 

 

Renterne er under konstant udvikling og er et evigt omdiskuteret emne. Gennem de seneste 

årtier har vi set store udsving i renterne, og i dag har renterne nået et historisk lavt niveau, 

hvor den korte rente svinger omkring 0,00 %. Dette rejser nogle centrale spørgsmål om, 

hvornår kurven vender, og til hvilket niveau og med hvilken tilpasningshastighed renten vil 

stige.  

 

Til at analysere det optimale lånevalg, er der opstillet en analysemodel, som bygger på Vasicek-

modellen. Vasicek er en model, der beskriver ultrakorte renter og kan anvendes til at 

konstruere rentestrukturer. I modellen indgår tre parametre; mean reversion, 

tilpasningshastighed og volatilitet. Til fastsættelse af disse parametre blev det først vurderet ud 

fra OLS- og MLE-metoden, om parameterbestemmelsen kunne baseres på historisk data. 

Resultaterne heraf viste, at parameterestimaterne varierer meget afhængig af den valgte 

tidsperiode og giver for flere af perioderne urealistiske resultater.  

Som alternativ til historisk data blev parametrene vurderet og bestemt på baggrund af 

økonomisk teori og argumentation. På baggrund af en diskussion af centralbankernes 

handlinger og udmeldinger blev det konkluderet, at der ikke kan siges noget entydigt om 

forventningerne til det fremtidige renteniveau. For at afdække et bredt spektrum af mulige 

fremtidige rentescenarier, er der i afhandlingen taget udgangspunkt i tre generiske scenarier; 

det japanske scenarie, Goldilocks-scenariet og reflation-scenariet. Det japanske scenarie 
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repræsenterer forventninger om et vedvarende lavt renteniveau, mens Goldilocks og reflation 

repræsenterer scenarier, hvor låntager har en forventning om, at renten vil gå mod et højere 

niveau på 4,00 %. Forskellen på Goldilocks- og reflation-scenariet er tilpasningshastigheden. I 

Goldilocks sker tilpasningen jævnt, mens tilpasningen i reflation sker hurtigt.  De tre scenarier 

har dannet grundlag for analyserne, og der er yderligere foretaget følsomhedsanalyser på 

scenariernes parametre.  

 

Analysen af lånevalget blev foretaget i to dele. I første analyse blev model og antagelser holdt 

simple, og der blev set bort fra den konverteringsmulighed, der er ved realkreditlån. Denne 

analyse viste som forventet, at F1-lånet er mest optimalt i det japanske scenarie, mens det 

fastforrentede lån er mest optimalt i reflation-scenariet. Ved Goldilocks var konklusion 

derimod ikke entydig, da der var en næsten lige fordeling mellem simuleringer, hvor hhv. F1 og 

det fastforrentede var billigst.  

For at nuancere analysen blev der foretaget følsomhedsanalyser af modellens tre parametre. 

Følsomhedsanalyserne viste generelt, at et højere mean reversion-niveau vil trække 

konklusionerne i retning af det fastforrentede 3 %-lån som optimalt lånevalg. Desuden vil en 

stigende tilpasningshastighed særligt ved højere mean reversion-niveauer få betydning for 

lånevalget. Jo hurtigere tilpasningshastigheden er, jo kortere er den periode, hvor F1 kan drage 

fordel af de lave renter, og det fastforrentede lån vil dermed blive relativt mere attraktivt.  

En analyse af optimalt valg af realkreditlån uden inkludering af konverteringsmuligheden er en 

stærk forsimpling af virkeligheden, og for at forbedre modellen blev konverteringsmuligheden 

implementeret i anden del af analysen. Konverteringsmodellen giver på tidspunkt 10 mulighed 

for at nedkonvertere det fasteforrentede 3 %-lån til et nyt fastforrentet lån. Dette er stadig 

meget simplificeret, men af ressourcemæssige årsager har det ikke være muligt at øge 

kompleksiteten af modellen. Analysen viste, at konverteringsmuligheden kun blev udnyttet i 

det japanske scenarie. Med konverteringsmuligheden øges fordelagtigheden ved det 

fastforrentede lån, men en sammenligning af det konverterede fastforrentede lån og F1-lånet 

viste, at F1 fortsat vil være det billigste lån i det japanske scenarie.  

I denne analyse blev der yderligere foretaget følsomhedsanalyse på modelparametrene. Som 

forventet viste analysen, at antallet af konverteringer reduceres i takt med stigende mean 

reversion. Effekten af en ændring i tilpasningshastigheden er mere tvetydig. Ved lave mean 

reversion-niveauer vil en øget tilpasningshastighed betyde flere konverteringer, hvorimod der 
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for de højere mean reversion-niveauer vil gælde, at en stigning i tilpasningshastigheden 

betyder færre konverteringer. 

For begge analyser gjaldt det, at en stigning i volatiliteten vil give større spredning på 

renteomkostningerne inden for alle tre låntyper, men stigningen i volatiliteten har ingen 

betydning for de overordnede konklusioner.  

 

De overordnede konklusioner var for både analysen med og uden konverteringsmulighed, at 

F1 er det billigste lån i det japanske scenarie, mens det fastforrentede lån er mest fordelagtigt 

ved reflation. I Goldilocks står valget mellem F1 og det fastforrentede lån. F5 kommer ikke i 

betragtning i nogle af scenarierne, men dette betyder ikke, at låntager bør udelukke denne 

mulighed. Analysemodellen, både med og uden konverteringsmulighed, er yderst forsimplet, 

og låntagers valg af låntype vurderes udelukkende på baggrund af et omkostningsperspektiv. I 

praksis vil der være mange andre faktorer, der gør sig gældende i valget af låntype. En af de 

væsentlige faktorer er låntagers risikopræferencer.  

Mange låntagere er risikoaverse, hvilket vil sige, at de i et vist omfang er villige til at optage et 

lån med højere ydelse for til gengæld at opnå større sikkerhed. For en risikoavers låntager kan 

det fastforrentede lån derfor være attraktivt. Ved et fastforrentet lån er der budgetsikkerhed, 

da der er vished om alle de fremtidige ydelser uanset rentens udvikling, og det fastforrentede 

lån er oftest også den låntype, bankerne og realkreditinstitutterne anbefaler. Ulempen ved et 

fastforrentet lån i forhold til de variabelt forrentede lån, i særdeleshed F1, er, at låntager ikke i 

samme grad kan drage nytte af det lave renteniveau.  

På grundlag af afhandlingens analyser og diskussioner finder vi Goldilocks-scenariet mest 

sandsynligt af de tre generiske scenarier. Goldilocks-scenariet er det scenarie, der generelt har 

givet mest tvetydige konklusioner. Ud fra denne renteforventning og personlige risikoaverse 

præferencer vil vi anbefale låntager at vælge et fastforrentet lån. Dette lån giver 

ydelsessikkerhed, og samtidig afspejles dagens lave renteniveau i de faste lånerenter, som i 

øjeblikket er attraktivt lave.   
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13 Perspektivering  

Formålet med dette kapitel er at perspektivere ovenstående afhandling i forhold til andre 

relevante vinkler.  

 

For at besvare afhandlingens problemformulering vedrørende optimalt lånevalg er der 

opstillet en række analyser, som bygger på antagelser vedrørende låntagers 

renteforventninger, og som har til formål at vise hvilket lån, der er billigst. Tilgangen til 

besvarelsen af problemformuleringen har således været forholdsvis teoretisk. Alternativt 

kunne der være taget en mere empirisk tilgang, hvor låntagere og realkreditinstitutter i højere 

grad blev inkluderet og anvendt i afhandlingen. Det kunne være relevant at spørge låntagerne 

om, hvad de har af ønsker og behov i forbindelse med rådgivning om optagelse af realkreditlån. 

Ligeledes kunne bankerne og realkreditinstitutterne inkluderes, da de ville kunne bidrage med 

viden omkring, hvad de oplever, at kunderne efterspørger, hvilke produkter de udbyder for at 

imødekomme kundernes efterspørgsel samt hvilke informationer, de kunne have brug for, for 

at kunne give bedre rådgivning.  

 

I ovenstående afhandling blev det diskuteret, hvem modtageren af afhandlingen kan være. Det 

blev foreslået, at banker og realkreditinstitutter kan finde afhandlingen anvendelig som led i 

rådgivning af kunderne. I det eventuelt videre arbejde med vurdering af lånevalg kan det 

foreslås at undersøge, i hvilken grad banker og realkreditinstitutter på nuværende tidspunkt 

anvender denne form for beregninger, og i hvilket omfang det vil være muligt at implementere. 

BRFkredit gør brug af horisontberegninger i forbindelse med rådgivning af kunder94, idet de 

opstiller beregninger over det billigste lån baseret på låntagers renteforventninger. 

Anvendelsen af horisontberegninger er dog ikke udbredt blandt bankerne og 

realkreditinstitutterne, og det kunne derfor være interessant at undersøge årsagen til dette. 

Jakobsen foreslår i 2013, at horisontberegninger bør være en standard inden for rådgivning, 

ligesom information om lånets ydelse og ÅOP er. Der kan imidlertid være flere forklaringer på, 

hvorfor banker og realkreditinstitutter ikke anvender horisontberegninger. De hyppigste 

indvendinger mod anvendelsen af horisontberegninger er, at der kræves for mange 

forudsætninger, samt at mængden af information til låntagerne er for stor95.  

 

                                                           
94 BRFkredit (2), www.brf.dk  
95 Jakobsen, ”Horisontberegninger for boliglån” 

http://www.brf.dk/
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Igennem indeværende afhandling er der taget udgangspunkt i et omkostningsperspektiv i 

vurderingen af det mest optimale lånevalg. Denne tilgang er løbende blevet kritiseret og 

diskuteret, og det er blevet fremhævet, at vi med fordel kunne have valgt andre alternativer 

som beslutningskriterium. Beslutningskriteriet kunne f.eks. tage udgangspunkt i en 

nyttebetragtning. Hvis valget af realkreditlån skal vurderes ud fra et nytteperspektiv, må 

låntagernes nyttekurver opstilles, og på baggrund heraf kan nytten af de forskellige lån 

bestemmes. Nytteværdien kan være sammensat af lånets omkostninger og låntagers 

risikopræferencer. Desuden kræves der kendskab til rentescenarier og sandsynlighederne for, 

at disse vil forekomme. Hver enkelt låntager har individuelle risikopræferencer og 

renteforventninger, og der vil derfor være uendelig mange nyttekurver. For at kunne 

konkludere noget generelt bør der minimum opstilles tre generiske nyttefunktioner, ligesom 

der i denne afhandling er opstillet tre generiske rentescenarier. De tre generiske 

nyttefunktioner skal vurderes at være repræsentative og dækkende for en bred vifte af 

låntagere, og de tre generiske nyttefunktioner kunne derfor være nyttefunktioner for hhv. en 

risikoavers, risikoneutral og risikosøgende låntager.  
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 Totalkredit: www.totalkredit.dk  

 

14.6 Datakilder 

 Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel: PRIS6, 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1440  

 

 Jyske Bank, Mette Kornvig, Vice President, Danish Mortgage Bonds Research, Jyske 

Markets 

 

 Nykredit, Joachim Borg Kristensen, Boligøkonom, Nykredit Markets – Macro & 

Investment Research 

 

 Realkreditrådet (3): tabel UL20, 

http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Udlånsstatistik/Data.aspx  

 

 Realkreditrådet (4): 

http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Obligationsrente.aspx  

 

 

 

  

http://www.rd.dk/da-dk/privat/koeb-bolig/Det-mener-oekonomerne/Pages/aktuelle-laaneanbefalinger.aspx
http://www.rd.dk/da-dk/privat/koeb-bolig/Det-mener-oekonomerne/Pages/aktuelle-laaneanbefalinger.aspx
http://www.realkreditforeningen.dk/Dansk-Realkredit/Pages/dansk-realkredit.aspx
http://www.realkreditforeningen.dk/Dansk-Realkredit/Pages/dansk-realkredit.aspx
http://www.realkreditraadet.dk/Realkreditlån/Låneomlægning/Konverteringsformer.aspx
http://www.realkreditraadet.dk/Realkreditlån/Låneomlægning/Konverteringsformer.aspx
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2015/
http://www.totalkredit.dk/
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1440
http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Udlånsstatistik/Data.aspx
http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Obligationsrente.aspx
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15 Bilag 

 

Bilag 1: Renter og kurser fra Realkredit Danmark 

 

Kilde: Realkredit Danmark, www.rd.dk  

 

 

 

 

 

 

http://www.rd.dk/
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Bilag 2: Bidragssatser fra Mybanker.dk 

 
Kilde: Mybanker.dk (1), www.mybanker.dk  

 

http://www.mybanker.dk/
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Bilag 3: Swaprenter fra Jyske Bank 

 

Kilde: Jyske Bank, Mette Kornvig, Vice President, Danish Mortgage Bonds Research, Jyske Markets 

 

Bilag 4: Parameterestimater fra andre studier 

 

Kilde: Dagistan, ”Quantifying the interest rate risk of bonds by simulation” 
Herrala, ”Vasicek interest rate model: Parameter estimation, evolution of the short-term interest rate 
and term structure”  
van Elen, Emilie, ”Term structure forecasting – Does a good fit imply reasonable simulation results?” 

 

DKK swap rate

1 0,2090%

2 0,3140%

3 0,4360%

4 0,5880%

5 0,7570%

6 0,9150%

7 1,0660%

8 1,2050%

9 1,3230%

10 1,4400%

15 1,7940%

20 1,9330%

30 1,9510%

1999-2007 1999-2008 1986-2006

a 5,07% 24,75% 11,67%

b 4,75% 3,25% 2,85%

 0,39% 0,64% 1,37%

Studie

Quantifying the 

interest rate risk of 

bonds by simmulation

Vasicek interest rate 

model

Term structure 

forecasting

Rente EURIBOR, 3-month EURIBOR, 1-month

Canadian zero-

coupon, 1-month

Periode
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Bilag 5 

 
Figurtekst: Lånene er sammenlignet ved at se på differencen i renteomkostningerne ved hver af de 
1000 simuleringer. Den vandrette akse angiver renteomkostningerne for det F1-lånet minus 
renteomkostningerne for F5-lånet, og et negativt beløb betyder derfor, at F1 er billigere end F5. 

 

Bilag 6 

 
Figurtekst: Lånene er sammenlignet ved at se på differencen i renteomkostningerne ved hver af de 
1000 simuleringer. Den vandrette akse angiver renteomkostningerne for det fastforrentede lån 
minus renteomkostningerne for F1-lånet, og et negativt beløb betyder derfor, at fastforrentet er 
billigere end F1.  

 



116 

Bilag 7 

 
Figurtekst: Lånene er sammenlignet ved at se på differencen i renteomkostningerne ved hver af de 
1000 simuleringer. Den vandrette akse angiver renteomkostningerne for det fastforrentede lån 
minus renteomkostningerne for F1-lånet, og et negativt beløb betyder derfor, at fastforrentet er 
billigere end F1.  

 

Bilag 8 
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Bilag 9 

 
 
 
 

Bilag 10 
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Bilag 11 

 

Kilde: Nordea, www.nordea.dk  

 

 

 

http://www.nordea.dk/
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Bilag 12  

 

Kilde: Totalkredit, www.totalkredit.dk  

http://www.totalkredit.dk/

