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Abstract 

The subject of the thesis is to evaluate the fair value principle of index linked notes. The valuation 
and conclusion has one practical case at its centre. The main objective is to examine whether the 
issuer value of index linked notes is said to be fair to the private investor, in regards to pricing the 
theoretical zero coupon and option value.      
 
The thesis can be considered in three parts. Part one describes - in overall terms - the 
development of the Danish market for index linked notes. This part also describes the basic terms 
and structure of the index linked notes.  
 
Part two contains theoretical reflections and descriptions regarding the input for the pricing models. 
The practical pricing is done by a number of Monte Carlo simulations which lies within the Black-
Scholes environment and assumptions.  
 
Part three contains the case and the corresponding results of the Monte Carlo simulations. It is in 
this part that the comparison between the theoretical zero coupon and option price takes place. 
The case includes three different option types with the same underlying asset. The underlying 
asset is the currency exchange cross USD/DKK. The currency linked notes were issued by two of 
the closed competitors in the Danish market, namely Nordea and Garanti Invest. This part also 
holds a suggestive alternative to the index linked notes.  
 
It is concluded that the index linked notes in this case are too expensive compared to the 
theoretical prices. The theoretical prices confirm that the private investor is not fairly compensated 
through the index linked notes and that a direct investment in the underlying asset would be 
preferable. Furthermore the suggestive alternative investment illustration shows that the private 
investor should consider constructing a portfolio themselves with the same risk structure as the 
index linked notes in order to benefit directly from the upside in the underlying.  
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2 Indledning 
Markedet for strukturerede produkter herunder hybridobligationer, som er dette projekts centrale 
emne, har i de seneste år oplevet en kraftig vækst jf. figur 6.4. Danske banker begyndte sidst i 
1990’erne at lancere og markedsføre hybridobligationer på det danske marked. 
Hybridobligationernes fremkomst var overvejende et resultat af en skattemæssig lovændring, som 
muliggjorde en hensigtsmæssig afkastsprofil og konstruktion af dette nye finansielle produkt for 
den private investor. Udover denne skattemæssige ændring var der i løbet af 90’ erne også ved for 
alvor at komme gang i udviklingen af komplekse derivater, og det blev i den forbindelse muligt for 
obligationsudstedere at udveksle1 komplekse betalingsstrømme2 både i fastforrentet og variabel 
form. 

 

Som udgangspunkt er hybridobligationer ret simple finansielle produkter, idet deres generiske 
grundelementer kun består af to dele, nemlig en nulkupon- og en optionsdel jf. figur 6.1. 
Nulkupondelen består af en nulkuponobligation3 og optiondelen består af en eller flere optioner, 
som er tilknyttet udviklingen i et eller flere underliggende aktiver eller kombinationer af disse fx 
aktieindeks, aktier, ejendomsindeks, renter, råvarer, valutakryds eller forskellige makroøkonomiske 
nøgletal. At hybridobligationer som udgangspunkt er ret simple, gør dem dog ikke mindre 
interessante, idet den ret simple generiske ovenstående struktur sjældent eller aldrig anvendes i 
praksis. Derimod er hybridobligationens optionsdel i praksis ofte både temmelig kompleks og til 
tider uigennemskuelig selv for den professionelle investor. Den komplekse struktur i 
hybridobligationer har således også været genstand for massiv kritik fra flere sider. Særligt 
prisfastsættelsen og dermed spørgsmålet om hvad den private investor får gennem 
hybridobligationer frem for selv at foretage en direkte investering i det, eller de, underliggende 
aktiver har været i fokus. Derudover hævder flere kritikere, at kompleksiteten i hybridobligationer 
gør dem uigennemskuelige, og at denne komplekse struktur kan have en slørende, måske 
skjulende, effekt på de omkostninger som den udstedende part har. Det er således optiondelens 
reelle værdi i forhold til udstedelseskursen og deltagelsesgraden, der er interessant at vurdere.  

 

Det er netop projektets formål at undersøge og analysere prisfastsættelsen af disse 
hybridobligationer, herunder særligt om optionsdelen er fair prisfastsat. Vurderingen af 
prisfastsættelsen vil have sit udgangspunkt i casen. I casen undersøges tre 
valutahybridobligationer, som er udstedt af henholdsvis Garanti Invest og Nordea. Overordnet har 
de tre hybridobligationer samme karakteristika, nærmere herom i afsnit 11.1.  
                                                            
1 Svarende til at swappe 

2 Svarende til cashflows 

3 Reelt en swapaftale mellem den obligationsudstederen og dens swapmodpart. Nærmere herom i afsnit 6.2 
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3 Valg af metodesyn   
Dette afsnit har til formål at beskrive den arbejdsmetode, som vil blive anvendt i projektet. 
Nedenstående figur 3.1 viser de overordnede paradigmer og de tre metodiske tilgange relateret til 
disse. Der vil ikke være en egentlig gennemgang af hverken paradigmerne eller de tre 
grundlæggende arbejdsmetoder.     

 
Figur 3.1: Paradigmer og metodesyn   
 Positivisme    Funktionalisme     Systemteori     Pragmatisme     Konstruktivisme     Fænomenologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Arbnor & Bjerke, side 44 

I stedet skal det fremhæves, at projektet er koncentreret omkring det positivistiske og 
funktionalistiske paradigme, hvor arbejdsmetoden er overvejende analytisk. Her er det primære 
formål at foretage en eller flere kausal-hypotesetestende undersøgelser for at afdække 
sammenhænge i forhold til den opstillede problemstilling dvs. at den grundlæggende antagelse er, 
at der eksisterer et årsags-virkningsforhold som kan tilfredsstille problemstillingen. Valget af det 
analytiske syn var i dette projekt nærliggende, eftersom væsentlige dele af projektets empiriske 
data er af kvantitativ karakter. De empiriske kvantitative data i dette projekt skal operationaliseres 
og kategoriseres således, at disse kan måles med henblik på at analysere og vurdere 
hybridobligationerne i casen, hvor sammenhængen mellem udstedelseskurs, deltagelsesgrad, 
option- og nulkuponværdi er centrale i forhold til problemformuleringen. Som det fremgår i afsnit 
5.1 vedrørende afgrænsninger og forbehold opererer dette projekt indenfor en Black-Scholes 
verden, som er underlagt en række både positivistiske restriktioner og antagelser, som rent 
paradigme- og metodemæssigt har afsæt i den analytiske tankegang jf. figur 3.1.      
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4 Projektdesign og projekt struktur 
Nedenfor i figur 4.1 er projektets opbygning skitseret. Figuren er medtaget for at give et overblik 
over projektets opbygning og et indblik i arbejdsprocessen. Som det fremgår af figur 4.1. er både 
projektet og arbejdsprocessen opdelt i tre hovedelementer: en beskrivende, en analyserende og 
en konkluderende del.  

 

Figur 4.1: Projekt design 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

4.1 Den beskrivende del 
Formålet med denne del af projektet er at give et generelt overblik og en beskrivelse af det danske 
marked for hybridprodukter og deres karakteristika. Det generelle overblik og den beskrivende del 
af det danske marked for hybridobligationer skal ikke betragtes som værende udtømmende, og det 
er ligeledes ikke hensigten at beskrive samtlige aktører og typer af hybridobligationer på det 
danske marked. I forhold til det analytiske metodesyn betyder det at denne del vil afspejle en 
beskrivelse, hvori fakta opsummeres og kvantificeres med henblik på at identificere en 

Overordnet beskrivelse af hybridobligationer 

Observation af væsentlige problemstillinger 

Teori og beregningsteknik 

Volatilitetsanalyse Monte Carlo simulering 

Case USD/DKK 

Afsluttende bemærkninger og konklusion 

Diskussion og alternativt investeringsforslag 
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Analyserende del 
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problemstilling og problemformulering, som er objektivt givet, men individuelt bestemt. Det er 
samtidig i starten af denne del, der redegøres for Black-Scholes model, som fungerer som den 
overordnede systemmodel.     

 

4.2 Den analyserende del 
Denne del vil primært koncentrere sig om volatilitetsanalysen og resultaterne fra den Monte Carlo 
simulering (MC), som danner grundlag for vurderingen af prisfastsættelsen af optionerne i casen. 
Et væsentligt parameter i den anvendte Monte Carlo simulering er volatilitet. Eftersom dette 
parameter er af kritisk betydning, vil der forud for Monte Carlo simuleringerne blive foretaget en 
historisk volatilitetsanalyse af USD/DKK. Den historiske volatilitet kan udregnes med prisdata, som 
er uvægtede, vægtede eller høj/lav lukkekurser. I den historiske volatilitetsanalyse vil der blive 
anvendt daglige lukkekurser, og de endelige volatilitetsestimater vil blive sammenlignet med 
historiske volatilitetsdata fra Bloomberg. Dette er for at vurdere validiteten af den egen udregnede 
historiske volatilitet. Man kunne argumentere for at observationer med længere intervaller som fx 
ugentlige ville indeholde mindre ”støj” end daglige lukkekurser. Men daglige lukkekurser er valgt, 
fordi USD/DKK må betragtes som værende et likvidt aktiv og for at øge datamængden. I forhold til 
det analytiske metodesyn betyder det, at den analyserende del forsøger at operationalisere bl.a. 
Black-Scholes modellen gennem Monte Carlo simuleringen for på den måde at samle de 
forskellige variable og parametre, som optionprisfastsættelsen består af til en samlet optionspris. 
Monte Carlo simuleringen kan derfor betragtes som den kausal-hypotesetestende del af 
undersøgelsesfasen, hvor det med forskellige variable søges at godtgøre den optionspris, som er i 
de forskellige hybridobligationer i casen. Årsags-virkningsforholdet er i den sammenhæng kraftigt 
afspejlet gennem det deterministiske volatilitetsparameter, som indgår i Monte Carlo simuleringen, 
idet netop dette parameter er helt central for optionsprisfastsættelsen.  

 

4.3 Den konkluderende del 
Denne del består af afsluttende bemærkninger og et alternativt forslag til en investeringsstrategi i 
forhold til hybridobligationer, samt konklusion. I forhold til det analytiske metodesyn forsøges det 
her gennem de afsluttende bemærkninger og konklusionen at vurdere analysens resultater i 
henhold til problemformuleringen dvs. at de teoretiske optionspriser sammenholdes med de 
faktiske optionspriser, udstedelseskurser og deltagelsesgrader i casen.  
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5 Problemformulering 
Relevansen af problemformuleringen betinges i høj grad af den stigende opmærksomhed 
hybridobligationer har fået gennem de seneste år. Den stigende opmærksomhed og interesse kan 
tydeligt aflæses i figur 6.4 som viser den kraftige vækst i mængden af nominelt udestående 
hybridobligationer. Parallelt med denne vækst i den cirkulerende mængde er kritikken af 
hybridobligationer vokset. Kritikkerne har haft særligt fokus på omkostningerne, der er forbundet 
med hybridobligationer, og på hvorvidt disse omkostninger oplyses til den private investor, samt 
om hybridobligationer er fair prisfastsat. De ovenstående refleksioner ligger til grund for følgende 
problemformulering, eller hovedspørgsmål om man vil:  

 

Hvordan er de endelige vilkår, herunder særligt udstedelseskurs og deltagelsesgrad på danske 
hybridobligationer fastsat, og i hvilket omfang er disse fair i forhold til investorens køb af produktet? 

 

For at underbygge og uddybe ovenstående problemformulering findes følgende underspørgsmål 
relevante:  

a. Indeholder hybridobligationer skjulte omkostninger for den private investor eller skjult profit 
for de(n) udstedende part(er)? 

b. Kan udstedelseskursen betragtes som fair, hvis det antages, at den private investor ikke 
har direkte adgang til det, de eller kombinationer af underliggende aktiv(er)?  

c. Kan den private investor selv replikere en hybridobligation med lavere omkostninger end de 
udstedte?  

d. Kan den private investor ved selv at konstruere en quasi4 portefølje, bestående af 
obligationer og et underliggende aktiv, opnå et bedre profitpotentiale, som har samme 
risikoprofil som en hybridobligation, men med lavere omkostninger?  

e. Hvilke faktorer har væsentlig betydning i forhold til prisfastsættelse af optioner i 
hybridobligationer?   

 

I forhold til ovenstående findes der ikke en egentlig og præcis definition af, hvad en fair pris reelt 
er. Det kan dog som udgangspunkt fastslås, at en fair pris bør forstås som værende hverken for 
lav eller for høj i forhold til aktivets ”sande” værdi. Dog vil prisvurderingen, og dermed den sande 

                                                            
4 Svarende til en relativ porteføjlesammensætning 
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værdi, i høj grad været betinget af, med hvilken synsvinkel man vurderer hybridobligationerne med, 
fx arrangørens, investoren eller en tredje part. I princippet eksisterer en fair værdi kun, såfremt 
parterne i det effektive marked via forskellige handelsstrategier forsøger at udnytte divergensen og 
ineffektiviteten i markedet. Der findes en række forskellige strategier, og hvad der for en strategi 
virker som rimeligt og fair prisfastsat, er nødvendigvis ikke fair prisfastsat for en anden. Hvor den 
ene strategi udnytter og eliminerer ineffektivitet i markedet, skabes der ineffektivitet for en anden.5 
Således vil der med overvejende sandsynlighed altid være divergerende holdninger omkring 
begrebet en fair pris. Dog er det overordnede mål for dette projekt at vurdere hybridobligationernes 
udstedelseskurs og deltagelsesgrad ud fra et objektivt og uafhængigt akademisk synspunkt. Men 
slutteligt vil det være investors synsvinkel, der konkluderes ud fra dvs. at fokus er på, hvad den 
private investor modtager og betaler for gennem hybridobligationerne.      

  

5.1 Afgrænsninger og forbehold 
Overordnet er afgræsningen i projektet i høj grad betinget af problemformuleringen, og i dette 
afsnit bliver der kun redegjort for de overordnede afgrænsninger og forbehold. Dette afsnit skal 
derfor ikke betragtes som værende et endeligt og slutteligt afgræsningsafsnit, og der vil således 
løbende blive redegjort for til- og fravalg i de respektive afsnit. Nedenfor beskrives rent 
emnemæssige afgrænsninger. Derudover beskrives de konkrete teoretiske afgrænsninger og 
forbehold, som er taget i forhold til problemformuleringen.   

 

Rent emnemæssigt vil skattemæssige forhold for hybridobligationer ikke blive behandlet, selvom 
dette aspekt kunne inddrages i forhold til investeringsstrategi og porteføljesammensætning. 
Derudover optræder der ingen markedsimperfektioner som fx transaktionsomkostninger i forhold til 
selve prisfastsættelsen. Yderligere vil betragtninger omkring nyttefunktioner ikke blive behandlet. 
Der vil ikke blive taget direkte stilling til om de, i prospekterne oplyste omkostninger p.a. er fair, 
men derimod om optionens estimerede pris og nulkupon er rimelige i forhold til deltagelsesgraden. 
Således antages de i prospekterne/fondsbørsmeddelelser oplyste omkostninger at være gældende 
ved beregning af deltagelsesgraden.   

  

Ved prisfastsættelsen vil der ikke blive anvendt numeriske finite og trinomale beregningsmetoder. 
Binomiale beregningsmetoder kan som udgangspunkt ikke anvendes, idet hovedparten af 
optionerne i casen er stiafhængige. Dog kan den binomiale metode modificeres, som det er vist i 
figur 9.3. Black-Scholes´ basismodel kan ligeledes ikke anvendes, men denne kan tilpasses til 

                                                            
5 Katz & McCormick, side 51-60 
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approksimative udtryk, som ved Monte Carlo simulering kan sandsynliggøres til estimater jf. afsnit 
9.3. Lookback og asiatiske optioners stiafhængighed betyder, at de for det første ikke kan 
rekombinere jf. afsnit 9.3. Dertil kommer det, at deres afkast, modsat plain vanilla optioner, ikke 
udelukkende bestemmes ud fra det underliggende aktivs startværdi 0S  på tidspunkt 0t  og det 
underliggende aktivs slutværdi nS  på tidspunkt nt . Lookback og asiatiske optioners afkast er 
bestemt ud fra hele eller dele af deres løbetid jf. afsnit 8.2 og 8.3. I forbindelse med 
prisfastsættelsen af optionerne beregnes der kun standard risikotal som delta, gamma, theta, vega 
og rho. Mere avancerede risikotal som volga, vanna, charm, collor, dual delta, dual gamma m.m. 
findes ikke relevante i forhold til projektets problemstilling, idet denne i så fald skulle have haft 
mere fokus på hedging og hedgingstrategier. For detaljeret gennemgang af disse risikotal kan der 
henvises til FX options and structured products af Uwe Wystup.   

 

Det forudsættes ved prisfastsættelsen, at markedet er fuldt ud effektivt, perfekt, og at tilstanden 
(verden) er risikoneutral nærmere herom i afsnit 7.1. Der er således ingen arbitrage muligheder. I 
den risikoneutrale verden er alle individer indifferente overfor risiko. Investorer kræver ikke 
kompensation for at påtage sig risiko, og det forventede afkast på alle investeringer er lig med den 
risikofri rente, hvilket betyder, at den risikofri rente også anvendes som diskonteringsfaktor i forhold 
til fremtidige betalingsstrømme. Nærmere om hvilke renter der antages at være den risikofri rente i 
casen. Prisfastsættelsen i casen er at betragte som en risikoneutral prisfastsættelse.  

 

I forbindelse med volatilitetsanalysen anvendes der en tidskontinuerlig, deterministisk 
volatilitetsmodel. Stokastiske diffusions volatilitetsmodeller i diskret tid anvendes ikke i projektet og 
ej heller ikke-diffusions stokastiske volatilitetsmodeller som GARCH eller varianter af disse 
anvendes. De stokastiske volatilitetsmodeller ville i højere grad have deres berettigelse, hvis 
projektets omdrejningspunkt havde været volatilitetsanalysen. Det skal dog igen understreges, at 
volatilitetsparameteret er yderst betydningsfuldt i forhold til prisfastsættelsen, og derfor testes både 
lognormalfordelingen af det underliggende aktiv og normalfordelingen af optionsafkastet i casen jf. 
afsnit 11.3, 11.4 og 11.5. I forbindelse med prisfastsættelsen antages alt at forløbe kontinuert, og 
alle aktiver er perfekt delelige, hvilket gør det muligt at købe fraktiloptioner. I øvrigt er dette en 
essentiel antagelse i forbindelse med prisfastsættelsen af lookback optioner. De matematiske 
udledninger af formlerne, som er anvendt i volatilitetsanalysen og Monte Carlo simuleringen vil ikke 
blive gennemgået. Der henvises i stedet til Advanced Option Pricing Models af Don L. Mcleish 
kapitel 1, 2, 5 og 7. De matematiske udledninger i forbindelse med genereringen af tilfældige tal, 
random walk, i Monte Carlo simuleringen vil heller ikke blive gennemgået. Der henvises i stedet til 
A Guide to Modern Econometrics af Marno Verbeek side 359 eller Advanced Option Pricing 
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Models af Don L. Mcleish kapitel 3. For en detaljeret matematisk beskrivelse af Monte Carlo 
simulering og dens matematiske fundament henvises der til Monte Carlo Methods in Finance af 
Peter Jäckel.  
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6 Beskrivelse af hybridobligation 
Formålet med dette afsnit6 er at beskrive de generiske elementer, som indgår i hybridobligationer. 
Hybridobligationer består af to dele, som er en nulkuponobligation og en option. Optionerne i 
hybridobligationer findes i en række varianter, herunder asiatiske, lookback m.m. og kan være 
tilknyttet udviklingen i en lang række underliggende aktiver som fx i råvarer, valutaer, aktier, indeks 
m.m. eller kombinationer af disse. Dertil kommer det, at optionsdelens struktur ofte varierer fra 
produkt til produkt. Ofte anvendes der på det danske marked europæiske optioner med asiatiske 
hale, nærmere herom i afsnit 8.2. I figur 6.1 er den typiske generiske opbygning af en 
hybridobligation illustreret.  

 

Nulkupondelen bestemmes ud fra hybridobligationernes løbetid, idet nulkupondelen opgøres ved 
tilbagediskontering dvs. ( )100 1 ( ) T

Nulkupon sPV r bp −
= × + − . Bemærk, at tilbagediskonteringsudtrykket 

indeholder en modifikation, nemlig bp 7, som fratrækkes swaprenten, sr .  Basispunkterne er et 
udtryk for den fundingarbitrage, som obligationsudstederen modtager for at stille sig til rådighed og 
for at sikre, at hybridobligationerne indløses med hovedstolsgaranti til kurs 100 ved udløb.8 
Samtidig er basispunkterne også et udtryk for den kreditværdighed udstederen vurderes at have. 
Typisk anvendes der i forbindelse med udstedelse af hybridobligationer en obligationsudsteder 
med høj kreditrating, dvs. en med AAA kreditrating fra enten Standard & Poors eller Moody’s. 
Første ordens effekterne mellem options- og nulkupondelen, når hybridobligationen er udstedt er 
opsummeret i nedenstående tabel 6.1. Disse faktorer har bl.a. indflydelse på den pris som 
udstederen af hybridobligationer stiller i markedet.  

 

Tabel 6.1: Options- og nulkuponværd efter udstedelse 
  Option Nulkupon Hybridobligation 
Øget pris på underliggende aktiv   ‐   
Øget volatilitet  ‐   
Øget rente    
Øget tid til udløb  ‐   
Øget kreditrating ‐    

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Lehman Brothers Equity Derivatives & Quantitative Research, side 7 
 

De fleste af faktorerne i tabellen kan relateres til de risikotal for optioner som gennemgås i afsnit 
10. Overordnet ses det tydeligt at en forøgelse i næsten hvilken som helst faktor vil resultere i en 
forøgelse af hybridobligationens værdi. Hvilket i forhold til figur 6.1 fx betyder at en forøgelse i det 

                                                            
6 Afsnittet har udgangspunkt i månedsprojektet på 8. semester cand.merc.fir 

7 Svarende til basispunkter 

8 Structured products juni 2008, side 23 
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underliggende aktivs værdi vil resultere i højere værdi på hybridobligationen og dermed højere 
afkast på udløbsdagen. 

 

Figur 6.1: Generisk opbygning af hybridobligation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen tilvirkning med inspiration fra www.garanti-invest.dk 

Hybridobligationer er i udstrakt grad et såkaldt ”køb og hold” produkt dvs. nulkuponobligationens 
varighed afspejler den tid som investoren skal holde produktet. Det skyldes primært, at likviditeten 
er lav i det sekundære marked på OMX Nordic Exchange Copenhagen9, og hvis der endelig er 
handel, er spreadet ofte højt10. Hybridobligationer egner  sig derfor til investorer, der har en 
investeringshorisont med samme varighed som selve obligationen. Investoren skal være 
opmærksom på, at nulkuponobligationen kun sikrer 100 % nominel hovedstolsgaranti, såfremt 
hybridobligationen holdes til udløb. Hvis investor ønsker at sælge hybridobligationen før udløb, 
prises nulkupondelen efter renteniveauet på netop denne dag. Hvis renteniveauet er højere på 
denne dag end på dagen, hvor de endelige vilkår for hybridobligationen blev fastlagt, er 
nulkuponobligationen mindre værd. Omvendt hvis renteniveauet er lavere vil nulkupondelen være 
mere værd. Således er nulkupondelens værdi ikke uinteressant, hvis investor ønsker at sælge sin 
hybridobligation før udløb. 

                                                            
9 Prospekt Garanti Invest USD/DKK 2010, side 3 

10 Handelsspreadet er typisk på 2-5 kurspoint, hvorimod handelsspreadet for OMXC20 aktier ofte er 0,5-1 kurspoint 
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6.1 Deltagelsesgrad 
I forhold til optionsdelen må det antages, at arrangørerne af hybridobligationer tilsigter at udbyde 
produkter med så høj deltagelsesgrad, som det er muligt i forhold til udstedelseskursen. Hvis 
deltagelsesgraden er over 100 % kan købet af hybridobligationen betragtes, som en gearet 
investering i det underliggende aktiv. I forhold til deltagelsesgraden må arrangørerne således 
forholde sig til en række faktorer jf. tabel 6.2. Som det fremgår heraf, er der nogle modstridende 
effekter. Fx vil en høj kreditrating reducere deltagelsesgraden, idet fundingspreadet til 
obligationsudstederen er lavere des højere kreditrating, obligationsudstederen har, hvilket betyder, 
at rentebetalingerne på nulkupondelen reduceres og dermed bliver det disponible beløb til at købe 
optioner for mindre. Til gengæld skulle den høje kredtirating gerne sikre, at kreditrisikoen 
mindskes. En øget volatilitet på det underliggende aktiv vil resultere i en øget optionspris, hvilket 
som udgangspunkt ikke er gunstigt for hybridobligationen. For at reducere optionsprisen kan 
arrangøren vælge at anvende en option, som benytter sig af en gennemsnitsmetode i forhold til 
dens afkast jf. afsnit 8.2. Dette vil medføre, at deltagelsesgraden igen kan øges. Renteniveauet har 
ligeledes indflydelse på deltagelsesgraden, idet et højt renteniveau vil medføre, at både optionens 
og nulkuponens nutidsværdi er lavere, end hvis renten var lav, hvilket øger deltagelsesgraden. Det 
må umiddelbart betyde, at i perioder med et højt renteniveau er hybridobligationer med lange 
løbetider at foretrække, mens perioder med lavt renteniveau favoriserer hybridobligationer med 
korte løbetider. Derudover vil optionens værdi stige i takt med tiden, hvilket indikerer at en øget tid 
til udløb vil øge deltagelsesgraden. I forhold til de forskellige faktorer vil disse have varierende 
effekt på henholdsvis optionsprisen, nulkuponen og deltagelsesgraden.                

 

Tabel 6.2: Deltagelsesgrad 
   Optionspris Nulkupon Deltagelsesgrad 
Øget volatilitet  ‐   

Øget rente    
Øget tid til udløb    

Gennemsnitsmetode  ‐   

Øget kreditrating ‐    
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Lehman Brothers Equity Derivatives & Quantitative Research, side 6 

 

6.2 Underliggende swap 
Selvom den generiske opbygning af en hybridobligationen kan skitseres som vist i figur 6.1 så er 
den bagvedliggende tekniske forretning egentlig en swapaftale mellem obligationsudstederen og 
dens swapmodpart jf. figur 6.3, når arrangøren ikke også er den obligationsudstedende part. 
Basalt set består en swap af en aftale mellem to parter om at udveksle fremtidige 
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betalingsstrømme.11 I forhold til hybridobligationer betyder det at der mellem den 
obligationsudstedende part og dens swapmodpart indgås en renteswap. De variable 
rentebetalinger udgør optionsdelen, dvs. at swappens variable rentebetalinger finansierer 
optionsdelen. Optionens værdi er således nutidsværdien af de fremtidige variable rentebetalinger. 
Det betyder, at obligationsudstederens swapmodpart, som også er den, der leverer optionen, ikke 
skal levere hele optionens værdi up front til den obligationsudstederende part. På det danske 
marked, hvor hybridobligationerne ofte afregnes i DKK, vil der under den ovenstående swap være 
en såkaldt basis swap, hvor obligationsudstederen og dens swapmodpart bytter hovedstolen. Det 
gøres, fordi obligationsudstederen ofte ikke er interesseret i at betale den variable rente i forhold til 
CIBOR. Ved at indgå en basis swap modtager obligationsudstederen CIBOR og betaler EURIBOR, 
såfremt denne ønsker EUR frem for DKK12 jf. figur 6.2. I praksis sættes de variable 
rentebetalinger lig forwardrenterne, idet en swap kan betragtes som summen af en række 
forwardkontrakter, hvis samlede nettonutidsværdi er lig 0.13  

 

Figur 6.2: Underliggende swapaftaler  
 

 

 

 

Kilde: Jannek Hagen, Garanti Invest 

De to CIBOR betalinger ophæver derefter hinanden, og derefter ser swappen ud som illustreret i 
figur 6.3.  

 

6.3 Aktører 
At producere en hybridobligation involverer en række aktører, dog er hverken deres indflydelse 
eller rolle vægtet lige. Som nævnt før består en hybridobligation af en options- og en nulkupondel. 
Nukupondelen stilles ofte til rådighed af en obligationsudsteder med høj kreditrating, dvs. en med 
AAA kreditrating fra enten Standard & Poors eller Moody’s fx danske KommuneKredit, svenske 
Kommuninvest, norske Eksportfinans eller danske HNG. Obligationsudstederens rolle er ret 
simpel, idet denne blot skal garantere, at obligationerne indfries til kurs 100. Mod at sætte sin høje 
kreditrating til rådighed modtager obligationsudstederen x antal basispunkter i forhold til 

                                                            
11 Nordea, side 158-159 
12 Jannek Hagen, Garanti Invest 
13 Hull, side 166  

Swapmodpart Obl. udsteder Basis swap: 

Overordnet swap: Obl. udsteder Swap modpart 

3 månders løbende EURIBOR betaling 

3 måneders løbende CIBOR betaling 

3 månders løbende CIBOR betaling 

Eventuelt up front betaling 
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swaprenten.14 Antallet af basispunkter varierer i forhold til markedsvilkårene og mellem 
obligationsudstederne, men gennemsnitligt modtages der 20 basispunkter dvs. at swaprenten 
fratrækkes 20 basispunkter.15 Ved at fratrække de 20 basispunkter formindskes værdien af 
rentebetalingen på nulkuponobligationen, og samtidigt sikrer arrangøren, at kreditrisikoen på 
hovedstolsgarantien minimeres.16 Hvilket betyder at investoren foruden risikoen på afkastet også 
bærer kreditrisikoen på obligationsudstederen.17 Enkelte arrangører anvender 
obligationsudstedere med lavere kreditrating, hvilket typisk giver arrangøren et større beløb at 
købe optioner for da renten, som anvendes ved tilbagediskontering af nulkupondelen, øges. Det 
større beløb at købe optioner for medfører en højere deltagelsesgrad. Investor skal dog være 
opmærksom på, at den høje deltagelsesgrad er opnået på bekostning af den lavere 
kreditværdighed, som obligationsudstederen skønnes at have, og at den lavere kreditrating i 
værste fald kan betyde, at obligationsudstederen ikke kan indfri sine gældsforpligtelser. Et 
eksempel på anvendelsen af (virksomheds)obligationer med lav kreditværdig er BankInvest 
Gruppens anvendelse af såkaldte skraldespandspapirer18 i forbindelse med garantistillelsen i deres 
hybridobligation, Bonusrente 2013. På blot to år faldt kursværdien på obligationsdelen fra kurs 100 
til kurs 6019, hvilket efterlod investorerne med et tab på 40 kurspoint på den garanterede del af 
hybridobligationen. Kreditrisikoen på obligationsudstedere fik en del svenske investorer ligeledes 
at mærke, da investeringsbanken Lehman Brothers krakkede i 2008. Lehman Brothers havde en 
række kreditforpligtelser på det svenske marked for hybridobligationer, og efter krakket kunne 
disse ikke indfries. Omvendt er der heller ikke en total sikkerhed, hvis der investeres i et andet 
illikvidt aktiv, hvilket de seneste danske bankkrak i BankTrelleborg og Roskilde Bank har vist. Selv i 
likvide aktier er der ingen sikkerhed. Hvilket Lehman Brothers konkurs igen er et godt eksempel 
på. Det skal tilføjes, at den obligationsudstedende part bærer risikoen på optionsparten, hvilket 
umiddelbart ikke synes at være nogen særlig risiko, idet optionsparten jo ofte er en stor 
international anerkendt investeringsbank med tilsvarende høj kreditrating. Men i det nuværende 
marked er denne risiko værd at bemærke, idet flere, bl.a. ovennævnte, store internationale 
investeringsbanker har måttet erklære sig konkurs, og dermed tilfalder såvel options- og 
nulkuponsforpligtelsen den obligationsudstedende part. Dette efterlader den 
obligationsudstedende part med en risikobetonet udækket optionsposition i markedet.20     

 

                                                            
14 Structured products juni 2008, side 23 

15 Samtale med underdirektør Thomas Valentiner, Garanti Invest  

16 Danmarks Nationalbanks  2. kvartals rapport, side 49 
17 Finans Fokus nr. 2 – 2000 

18 Svarende til junk bonds 
19 Børsen den 26. maj 2008  

20 Samtale med Jannek Hagen, Garanti Invest 
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Den kraftige stigning i antallet af udstedelser jf. figur 6.4 kunne tyde på, at netop denne 
finansieringsform er særdeles attraktiv for obligationsudstederne.21 Samtidig er forøgelsen i 
efterspørgslen af hybridobligationerne en implicit forudsætning for den kraftige stigning i antallet af 
udstedelser. Den manglende eller ringe likviditet, i særligt de store internationale 
investeringsbanker under subprimekirsen, førte til, at enkelte af disse var parat til at tillægge 
swaprenten op mod 20 basispunkter, hvilket må betragtes som en noget omvendt situation. Som 
følge af den manglende likviditet, mindre risikovillighed, lavere rente og generelt højere volatilitet 
på stort set alle aktivklasser, har optionspriserne været overvejende stigende, hvilket i et vist 
omfang har ført til mindre attraktive deltagelsesgrader på hybridobligationer. Derudover er en 
udpræget del af de seneste udstedte hybridobligationer forsynet med en såkaldt cap, hvor 
investors afkast begrænses til et bestemt niveau i forhold til det underliggende aktiv(er). 
Optionsdelen køber arrangøren ofte fra en af de store internationale investeringsbanker i markedet 
som fx Merill Lynch, Lehman Brothers22, Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays Capital, Citi, BNP 
Paribas eller Deutsche Bank. Normalt sendes optionen i udbud og den optionsudbyder, der byder 
lavest, får retten til at levere optionen til hybridobligationen.23 Ofte bliver der mellem 
obligationsudstederen og optionsmodparten indgået en swapaftale, hvor hver parts rentebetaling 
relaterer sig til 3 måneders EURIBOR rente24 jf. figur 6.3. Arrangøren har nu de to elementære 
komponenter, som indgår i hybridobligationen, og hvis arrangøren selv distribuerer 
hybridobligationerne, er produktet i princippet markedsklar. Der er således som udgangspunkt 
minimum tre parter bag hybridobligationen; arrangøren, obligationsudstederen og 
optionleverandøren.25 Arrangørerne i Danmark anvender i høj grad distributører i form af 
pengeinstitutter til at formidle og sælge deres hybridobligationer til den private investor, og dermed 
tilføres der endnu en omkostningspart i forbindelse med udstedelsen. Nedenfor er 
konstruktionsprocessen mellem aktørerne af en hybridobligation skitseret.   
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 FinansInvest juni 2003, side19 

22 Er på nuværende tidspunkt erklæret konkurs, men er medtaget da idet de har leveret den ene af optionerne i casen  
23 Finans Invest august 2000,  side17 

24 Wystup, side 207 

25 Danmarks Nationalbanks 2. kvartals rapport, side 49 
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Figur 6.3: Oversigt over aktører  
 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Thomas Valentiner, Garanti Invest 

Ved at fjerne arrangørleddet kunne omkostningerne umiddelbart mindskes, men ifølge ifr.dk er der 
ingen nævneværdig forskel mellem arrangørernes omkostninger, hvilket kunne tyde på, at de 
større pengeinstitutter som Nordea og Danske Bank blot øger deres egen fortjeneste ved at 
fungere som både arrangør og distributør. Omvendt kan det også betyde, at de større 
pengeinstitutter kan tilbyde billigere og mere attraktive hybridobligationer. Samtidigt kan de større 
pengeinstitutter også miste en del af deres handlefrihed ved at fungere som både arrangør og 
distributør, idet dette stiller krav om brug af intern handel, anvendelse af specifikke 
optionsmodparter, og ofte er det et krav at hybridobligationerne følger de tendenser, som bankens 
analysegruppe(r) opstiller. Modsat er de mindre arrangører stillet med stor handlefrihed overfor 
valg af både optionsmodpart og obligationsudsteder, samt valget af hvad der skal være det 
underliggende aktiv for hybridobligationen. Til gengæld har de mindre arrangører ikke et 
omfattende analyse- og testmiljø.      

 

6.4 Danske aktører og det danske marked for hybridobligationer 
Hybridobligationerne var i mange år populære i andre europæiske lande som bl.a. Sverige, Norge 
og England inden de for alvor kom til det danske marked 1999-2000.26 Stigningen fra 1999-2007 i 
den nominelt udestående mængde af hybridobligationer på det danske marked kan aflæses i 
nedenstående figur 6.4.  

 

 

                                                            
26 Finansinvest juni 2003, side 18 
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Figur 6.4: Nominelt udestående mængde af danske hybridobligationer 
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Kilde: Danmarks Nationalbanks 2. kvartals rapport, side 52 

Den nominelt udestående mængde af hybridobligationer var forsat stigende i 2007, men salget 
faldt med hele 34 % i 2007 jf. nedenstående figur 6.5. 

 

Figur 6.5: Salgsoversigt for danske hybridobligationer 
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Kilde: COIN – kvartalsoversigt 4. kvartal 2007, side 9 

Hvad faldet præcis skyldes, kan sikkert ikke fastslås entydigt, men markedet har gennem 2007 
været genstand for betydelig kritik, og indførelsen af de nye private investorers 
”beskyttelsesregler”, MiFID, i tredje kvartal har givetvis været medvirkende til at reducere salget. 
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Derudover var stort set hele det finansielle marked i sidste halvdel af 2007 og hovedparten af 2008 
særdeles volatilt pga. af subprime relaterede nyheder. Den øgede volatilitet burde måske tale for at 
investere i hybridobligationer med hovedstolsgaranti, men set ud fra salgsudviklingen kunne det 
tyde på, at de private investorer i denne periode har været ekstra forsigtige og har trukket sig ud af 
markedet. Subprimekrisen har givetvis også haft effekt på den optionsudstedende banks interesse 
for at engagere sig i hybridobligationer, om end ikke andet, har subprimekrisen haft betydelig effekt 
på den optionspris, som de kan tilbyde27. Subprimekrisen har sandsynligvis også påvirket de 
banker (distributører), som sælger hybridobligationerne, idet disse banker ofte sælger 
obligationerne som lånefinansierede pakkeprodukter. De lånefinansierede pakkeprodukter er 
utvivlsomt blevet svære at sælge i takt med subprimekrisens eskalering og dertil stigende 
(interbank)rente m.m. Den højere rente medfører, at bankerne imellem optager lån til højere rente, 
og dermed bliver udlånsrenten for den private investor højere, hvilket medfører, at en 
lånefinansieret hybridobligation skal præstere et relativt højt afkast for at kompensere for de øgede 
låneomkostninger.         

 

De største arrangører målt på deres markedsandel af hybridobligationer på det danske marked er 
Nordea, Garanti Invest, Danske Bank, Dexia og BI Asset Management, som tilsammen besidder 
81,2 % jf. nedenstående figur 6.6.  

 

Figur 6.6: Markedsandele 

 

                                                            
27 Det kan i den forbindelse nævnes at Garanti Invest har aflyst deres 4. kvartals udstedelse i indeværende år grundet forringede 
markedsvilkår  
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Kilde: COIN – Kvartalsoversigt Strukturerede produkter 4. kvartal 2007, side 8 

 

Langt hovedparten af hybridobligationer er noteret i DKK og på OMX Nordic Exchange 
Copenhagen. Enkelte produkter er lavet som white label eller private placements, særligt Nordea 
og Danske Bank er aktive indenfor private placement.    
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7 Black-Scholes model 
Afsnittet her har til formål at beskrive den overordnede model, som projektet ligger indenfor. Fisher 
Black, Myron Merton og Robert Scholes’ (BS) model fra 1970’ erne danner ramme og fundament 
for prisfastsættelsen af optionerne i dette projekt. I dette afsnit vil der kun være en kort 
præsentation af modellens karakteristika og dens faktorer. BS modellen kan ikke anvendes direkte 
i forhold til optionsprisfastsættelsen, men grundantagelserne som Fisher Black, Myron Merton og 
Robert fremlagde, vil blive anvendt. I appendiks 1 findes der en detaljeret gennemgang af 
modellens antagelser, dens opbygning og udledning af eksplicitte udtryk.   

 

Overordnet kan det fastslås, at en optionspris må være en funktion af en række forskellige 
parametre og variable. Det underliggende aktivs værdi ( )S  og udløbsdato ( )1T  er variable, mens 
volatiliteten ( )σ og optionens drift ( )μ  er parametre tilknyttet det underliggende aktiv. Hertil 
kommer de optionsspecifikke karakteristika, som er dens exercisekurs ( )E  og dens startdato ( )0T . 
Herudover er der renteparameteret ( )r , som afhænger af optionens konverteringsvaluta. Ud fra 
disse forskellige parametre og variable kan følgende opstilles for at bestemme optionens værdi: 

( )1, ; , ; , ;oV S T E T rσ μ . Ud fra BS modellens antagelser, som gennemgås nedenfor og i appendiks 1, 
kan BS lineære parabolske differentialligning opstilles som:28 

2
2 2

2

1 0
2

V VS rS rV
t SS

σ∂ ∂ ∂
+ + − =

∂ ∂∂
                                          (7.1) 

Ligningen har to dimensioner, som er udtrykt ved S  og t . At ligningen er parabolsk betyder at den 
har en anden afledt i forhold til variablen S , og at den første afledte er i forhold til en anden, 
nemlig t .29 BS modellen bygger grundlæggende på antagelsen om, at et underliggende aktivs 
ændringer i en kort tidsperiode kan beskrives ved en normalfordeling, jf. figur 9.2, og at disse 
ændringer optræder uafhængigt af hinanden, idet disse følger en tilfældig variabel, hvilket 
beskrives som en random walk, jf. afsnit 9.3. Ud fra dette kan det underliggende aktivs afkast 
beskrives ved:30  

( ),S t t
S

φ μ σΔ
Δ:                                                           (7.2) 

Hvor σ  er dets volatilitet. SΔ  er det underliggende aktiv ændring i forhold til tΔ , mens ( , )m sφ er 
normalfordelingen med gennemsnittet m  og standardafvigelsen s . μ  er det underliggende aktivs 
forventede årlige afkast. Værdien af en option er ikke afhængig af μ , hvis optionsværdien 
beregnes ud fra værdien af det underliggende aktiv. Ud fra dette kunne man tro, at μ  

                                                            
28 Wilmott, side 71-72 

29 Wilmott, side 81 

30 Hull, side 263-264 



Hybridobligationer              

                       Side 27 af 144 
 

repræsenterer det underliggende aktivs kontinuerlige akkumulerede forventede afkast, men det er 
ikke tilfældet. Grunden hertil kan forklares ved:31  

( ) ( ) ( )0 0 0log ln lnT T
T T TE S S e E S S e E S S Tμ μ μ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⇒ = ⇒ = +⎣ ⎦⎣ ⎦  

Hvor det efterfølgende vil være nemt at sætte   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0ln ln ln lnT t tE S E S E S S T E Rμ μ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⇒ − = ⇒ =⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

Det kan imidlertid ikke lade sig gøre fordi ( )ln  ikke er en lineærfunktion, hvilket betyder at:  

( ) ( ) ( ) ( )0ln ln ln /T T TE S E S E S S T E Rμ μ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤> ⇒ < ⇒ <⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

I forhold til BS ligning kan der stilles spørgsmålstegn ved μ ’s egentlige betydning, fordi den ikke 
indgår i ligningen. En teknisk forklaring herpå er, at uanset hvilken stokastisk differentialligning, der 
skrives for aktivet S , så skal funktionens udkastsområde ligge mellem 0 →∞ , hvilket hænger 
sammen med arbitrageeliminationen jf. appendiks 1. Det er dog muligt at betinge driften for det 
underliggende aktivs værdi, således at den vil ligge indenfor et bestemt område, men det er 
imidlertid ikke tilladt.32 Yderligere skal det tilføjes, at det underliggende aktiv i princippet ikke 
behøver at følge en lognormalfordelt random walk. For at finde eksplicitte løsninger er det ”kun” 
nødvendigt, at random leddet i den stokastiske differentialligning for S er proportionalt med S , og 
σ  behøver ikke at være konstant, men blot tidsbestemt. Udover ovenstående antagelse om det 
underliggende aktivs lognormalfordelte afkast indeholder BS en række antagelser, som er 
beskrevet nærmere nedenfor. Det skal tilføjes, at disse antagelser er overlappende med afsnittet 
vedrørende afgrænsning og forbehold. Lognormalfordelingens antagelsen er således anvendt for 
at kunne udtrykke analytiske og eksplicitte formler jf. appendiks 1.    

 

I BS modellen antages det at der ikke eksisterer transaktionsomkostninger, og at alle aktiver er 
perfekt delelige, hvilket reelt er en grov antagelse, idet netop transaktionsomkostninger i den 
virkelige verden i form af handelsspread på det underliggende aktiv har en relativ stor betydning.33 
Derudover antages det, at det underliggende aktiv ikke udbetaler dividender i optionens løbetid, 
dog kan BS modellen modificeres, således at dette aspekt medtages.34 I forhold til casen er dette 
dog ikke relevant, eftersom det underliggende aktiv her er valutakrydset mellem USD/DKK. 
Risikofri arbitrageantages ikke at eksistere, hvilket indikerer, at markedet er fuldt ud effektivt. Det 
kan i den sammenhæng hævdes, at effektiviteten i markedet vil variere fra marked til marked, fra 
aktiv til aktiv og sikkert også fra dag til dag, og at måle den præcise effektivitet er sikkert kun 

                                                            
31 Hull, side 264 

32 Wilmott, side 75 
33 Wilmott, side 75-76 

34 Hull, side 271-272 
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muligt, hvis der opstilles andre antagelser. I virkelighedens verden eksisterer denne arbitrage 
selvsagt, eftersom mange mennesker søger at finde den og udnytte den.35 I sammenhæng med 
det effektive marked antager BS modellen, at al handel forløber kontinuerligt. Delta hedging 
antages også at forløbe kontinuerligt, hvilket er umuligt i den virkelige verden, eftersom hedging 
skal foregå i diskret tid, da rehedging ofte afhænger af de aktuelle transaktionsomkostninger i 
markedet, jf. afsnit 10.1. Man kan hævde, at lavere transaktionsomkostninger medfører en højere 
rehedgingfrekvens, men det kan ikke betragtes som selvfølgelighed.36 Endvidere antages det, at 
investorer kan låne og udlåne til den samme risikofri rente, samt at den korte rente er konstant. I 
virkeligheden er renten ikke konstant, men stokastisk fordelt.37 Dette vil formentlig ikke have 
signifikant betydning i forhold til prisfastsættelsen af optionerne i casen, fordi løbetiderne er relativt 
korte.  

 

BS modellen tager som udgangspunkt ikke hensyn til hvilken type option, der ønskes prisfastsat, 
og derfor skal optionens værdi V  specificeres som en funktion af det underliggende aktivs værdi i 
forhold til udløbsdatoen. For en call option betyder det, at dens afkast kan beskrives ved 

( , ) max( ,0)V S T S E= − , og jf. appendiks 1 kan det konkretiseres til: 

 

( )0 1 2Call optionsværdi ( ) rtS N d Ee N d−= −                                        (7.3) 
Hvor 
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=                                                         (7.4) 
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+ −
= ⇒ = −                              (7.5) 

 

I forhold til en call option er det således udfaldsrummet, som er givet ved 1d , der er det 
interessante, idet dette område angiver sandsynligheden for, at optionen er in the money (ITM). 
Nutidsværdien af optionen findes da ved integralet af tæthedsfunktionen ganget med afkastet, jf. 
afsnit 9.3. Ved at lade det underliggende aktivs fremtidige værdi være bestemt af en geometrisk 
Browniansk bevægelse jf. afsnit 9.3 i forhold til tiden og normalfordelingsantagelsen, jf. afsnit 9.2, 
kan sandsynligheden for, at optionen ender i ITM afkastsområdet vises ved nedenstående figur 

                                                            
35 Wilmott, side 75-76 

36 Wilmott, side 75-76 
37 Willmott, side 75 
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7.1, hvor det røde område angiver 1d s udfaldsområde i normalfordelingen (vist med blå) i forhold til 
det underliggende aktivs udvikling i forhold tiden.  

 

Figur 7.1: Underliggende aktiv i forhold til tid 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Kilde: Egen opstilling 
 

7.1 Risikoneutral prisfastsættelse 
Antagelsen om risikoneutral prisfastsættelse er central i forhold til prisfastsættelse af optioner. 
Antagelsen tillader at stille alle investorer som indifferente i forhold til risiko for på den måde at 
beregne en fremtidig optionsværdi, som er bestemt ved en random walk38 jf. afsnit 9.3. Den 
fremtidige optionsværdi kan herefter tilbagediskonteres med den risikofri rente for at bestemme 
optionens nutidsværdi.39 Antagelsen om investors risikoneutrale position retfærdiggør, at den 
risikofri rente netop er den rente, som alle fremtidige betalingsstrømme skal tilbagediskonteres 
med.40 Investors indifference overfor risiko forklarer også, hvorfor Black-Scholes lineære 
parabolske differentialligning har r  foran delta udtrykket i stedet for μ .41    
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σ μ σ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + − = ⇒ + + − =

∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂
 

Netop udskiftningen af μ  til fordel for r , eller snarere antagelsen om at rμ =  er basalt set det 
vigtigste forhold for den risikoneutrale prisfastsættelse.42  

 

                                                            
38 Clewlow & Stricklsand, side 6 
39 Brealey, Myers & Allen, side 567  
40 Hull, side 275-276 

41 Wilmott, side 353 

42 Hull, side 276 
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8 Optionstyper  
Dette afsnit43 har til formål at beskrive forskellige typer af optioner, herunder særligt plain vanilla, 
asiatiske og lookback optioner jf. afsnit 11.1 og 11.2. Disse optionstyper er valgt, fordi optionerne, 
som er anvendt i casen, består af disse eller en kombination af disse optionstyper. Derudover er 
disse optionstyper eller kombinationer af disse de mest anvendte på det danske marked for 
hybridobligationer. Der vil i nedenstående ikke blive lagt vægt på amerikanske optioner og 
optionstyper som Barrier, Digital m.fl. optioner, samt optionsstrukturer som fx Himalaya44 m.m. 
Disse vil ikke blive behandlet, da de ikke er relevante i forhold til analysen. Det skal understreges, 
at valget af optionstype er af afgørende betydning for både udstedelseskursen og 
deltagelsesgraden i hybridobligationer, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 8.2 og 8.3. 

 

8.1 Plain vanilla optioner 
Optioner repræsenterer som udgangspunkt det omvendte af traditionelle investeringer, hvor risiko 
betragtes, som noget man kompenseres for at påtage sig. Således vil en investor, som investerer i 
risikofyldte aktiver45 kræve et højt forventet afkast som kompensation for den påtagede risiko. For 
optioner gør det omvendte sig gældende, idet optioner på volatile aktiver er mere værd end 
optioner på ”sikre” aktiver.46 Ved at købe en call option på et underliggende aktiv opnår investor 
således adgang til det underliggende aktiv ved at investere et mindre beløb, end hvis investeringen 
var foretaget direkte i det underliggende aktiv, hvilket i øvrigt er et af hovedargumenterne for 
hybridobligationer. Risikoen på en option vil altid være højere end for det underliggende aktiv dvs. 
at både optionens beta og standardafvigelse er højere end det underliggende aktiv.47 Det 
underliggende aktiv, som optionen giver adgang til, defineres som retten til at købe eller sælge det 
underliggende aktiv til en på forhånd aftalt exercisekurs til et på forhånd aftalt tidspunkt. Købsretten 
betegnes som en call option, mens salgsretten betegnes som put option. Der er to 
hovedoptionstyper, europæiske optioner, som kun kan exercises ved udløb, og amerikanske 
optioner, som kan exercises gennem hele løbetiden.48 Grundet konverteringselementet i den 
amerikanske option, som giver mulighed for at exercise gennem hele løbetiden, er den som 
hovedregel dyrere end en europæisk option.49   

 

                                                            
43 Dele af afsnittet 8 m.m. har udgangspunkt i månedsprojektet på 8. semester cand.merc.fir 

44 En variant af en asiatisk option. Afkastet opgøres som gennemsnittet af flere underliggende aktiver i en kurv. Gennem optionens 
levetid fjernes det bedst performance aktiv på bestemte datoer. Denne proces fortsættes, indtil der et aktiv tilbage i kurven. Herefter er 
afkastet givet ved summen af alle aktiverne i kurven.       
45 Dvs. høj beta aktiver 
46 Brealey, Myers & Allen, side 557 

47 Brealey, Myers & Allen, side 565 

48 Hull, side 183 

49 Gemmill, side  6  
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Aktørernes position kan enten være lang50 eller kort51. For en call option vil køberen indtage en 
lang position ved sit køb, mens sælgeren (udstederen) vil indtage en kort position. Aktørernes 
positioner i forhold til en put option er det omvendte af aktørernes positioner i forhold til en call 
option. Køberens afkast på en europæisk call option vil ved udløb derfor være givet ved 
max( ,0)tS E− , hvor E  er exercisekursen og tS  er den endelige værdi af det underliggende aktiv. 
Der er dog ikke medtaget initial (transaktions) omkostninger. Det er samtidig en forudsætning, at 
købsretten på call optionen kun anvendes såfremt tS E> , dvs. at købsretten ikke anvendes i 
tilfælde af tS E≤ . Sælgerens afkast på ovenstående call option er givet ved 

max( ,0) min( ,0)t tS E E S− − = − .52 At en option er tS E>  betegnes som, at optionen er in the 
money (ITM), og tS E=  betegnes som optionen er at the money (ATM), mens tS E<  betegnes 
som optionen er out of the money (OTM).53  

 

8.2 Asiatiske optioner  
I dette afsnit beskrives asiatiske optioner og deres karakteristika, dog primært en asiatisk call 
option. Formålet er, at give et indblik i, hvorledes denne optionstype er sammensat, idet to af de tre 
hybridobligationer i casen består af en option med asiatisk hale.  

 

Asiatiske optioner er karakteriseret ved, at afkastet på disse opgøres som et gennemsnit. Af 
samme grund betegnes asiatiske optioner også som gennemsnitsoptioner. Afkastet afhænger 
således af en gennemsnitspris på det underliggende aktiv og måles ofte over en given periode i 
optionens løbetid. Gennemsnittet kan som udgangspunkt opgøres som et geometrisk eller et 
aritmetisk gennemsnit.54 Det aritmetiske gennemsnit beregnes ved at summere alle observationer 
fra det underliggende aktiv ligevægtet og dividere disse med antallet af observationer. Det 
geometriske gennemsnit er givet ved en ligevægtet ekspotential funktion, hvori alle 
observationerne er logaritmisk fordelt55 og divideret med antallet af observationer.56 Derudover kan 
gennemsnittet beregnes som et ekspotentielt vægtet gennemsnit, hvor de seneste observationer 
er tillagt en højere vægt end tidligere, hvilket betyder, at observationerne betragtes som en 
ekspotentielt aftagende funktion.57 Antallet af observationer for de ovenstående typer af 
gennemsnit er væsentlig, og der skelnes derfor mellem to typer: kontinuert og diskret. For den 
kontinuerlige metode gælder det, at observationerne ligger yderst tæt, og at summen af disse 

                                                            
50 Svarende til long 

51 Svarende til short 
52 Hull, side 184-186 
53 Hull, side 189 

54 Wilmott, side 216  

55 Hvis ikke observationerne betragtes logaritmisk er det geometriske gennemsnit af n positive tal den n'te rod af tallenes produkt 
56 Wilmott, side 216 

57 Wilmott, side 216 
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tilnærmelsesvis bliver integralet (eller en funktion af dette) af det underliggende aktiv i den givende 
periode, jf. figur 8.1. I praksis anvendes der dog normalt et mindre antal af observationer, dvs. den 
diskrete gennemsnitsmetode58 jf. figur 8.1.  

 

Figur 8.1: Diskret og kontinueret gennemsnit 
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Kilde: Wilmott, side 217-218 

De europæiske optioner med asiatisk hale, som ofte anvendes i hybridobligationer, kan opdeles i 
to basisvarianter: variant A, vist i figur 8.2, hvor afkastet afhænger og opgøres som differencen 
mellem det underliggende aktivs værdi og en fast59 exercisekurs, som vist i figur 8.2.a. Det 
diskrete aritmetiske gennemsnitlige afkast for denne asiatiske call er givet ved max(0, )gnsS E− , 
hvorimod afkastet for på asiatisk put er givet ved max(0, )gnsE S− , hvor gnsS  repræsenterer den 
diskrete aritmetiske gennemsnitsværdi på det underliggende aktiv over en i forvejen given 
periode.60 E  repræsenterer exercisekursen som angivet i figur 8.1 A, ved X. gnsS  er givet ved  

1

1 N

gns ti
i

S S
N =

= ∑                                                              (8.1) 

I den anden: variant B, vist i figur 8.2. B, fungerer den asiatiske option som en plain vanilla option, 
dog med den undtagelse at exercisekursen er lig med den diskrete aritmetiske gennemsnitsværdi 
af det underliggende aktiv i optionens løbetid61. Det diskrete aritmetiske gennemsnitlige afkast for 
denne asiatiske call er givet ved max(0, )T gnsS S− , hvorimod afkastet for på asiatisk put er givet 
ved max(0, )gns TS S− , hvor gnsS  igen repræsenterer den diskrete aritmetiske gennemsnitsværdi på 

                                                            
58 Nelken, side 201 
59 Svarende til fixed 

60 Hull, side 436 

61 Svarende til floating strike 
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det underliggende aktiv, over en i forvejen given periode.62 E  repræsenterer exercisekursen som 
angivet i figur B ved X. gnsS  er igen givet ved ligning 8.1. 
 

Figur 8.2: Asiatiske optioner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: BNP Paribas: Guide to Structured Products, side 55  

Asiatiske optioner er typisk billigere end plain vanilla optioner, hvilket er en af fordelene ved 
asiatiske optioner. Den billige asiatiske option er ofte attraktiv for investorer, som ønsker en lav up 
front betaling63, som det er tilfældet for udbyderne af hybridobligationer, idet en lavere optionspris 
sikrer, at der kan købes flere optioner, hvilket resulterer i en øget deltagelsesgrad eller en mere 
attraktiv udstedelseskurs. Foruden at være billigere end plain vanilla optioner kan asiatiske 
optioner sikre, at arrangøren kan tilbyde en hybridobligation på et underliggende aktiv, hvis 
volatilitet er høj. Af samme grund er asiatiske optioner og strukturer, hvor disse indgår meget, 
udbredt i det danske marked for hybridobligationer.  

 

Det forholder sig reelt således, at en ATM asiatisk option som udgangspunkt kun vil koste 
halvdelen af, hvad en plain vanilla option ATM koster64. I figur 8.3 fremgår det, at plain vanilla 
optionen følger forwardkurven for det underliggende aktiv dvs. at på 0t =  skal plain vanilla 
optionen prises i forhold til forwardprisen, og dens volatilitet, på 110 på 1t = . Volatiliten eller 
udfaldsmulighederne, om man vil, er vist med de buede linier på henholdsvis 0T = , 0,5T =  og 

1T = . Den asiatiske option har i modsætning til plain vanilla optionen betydelige flere 

                                                            
62 Hull, side 436 
63 Nelken, side 191  

64 Nelken, side 191 
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distributionsmuligheder på forwardkurven på tidspunkt 0T = , 0,5T =  og 1T = , idet den benytter 
sig af gennemsnitsmetoden. Det aflæses tydeligt af figuren, at distributionsmulighederne bliver 
bredere og bredere i takt med 0 1T T= → = , hvilket indikerer, at volatiliteten øges 0 1T T→ . 
Umiddelbart vil afkastet for den asiatiske option på 0,5 5T p= → = , idet det er gennemsnittet af 

1 10T p= → = , hvilket i et vist omfang indikerer, at en asiatisk option ATM kun bør koste halvdelen 
af en plain vanilla option. Men forwardkurven, observationsfrekvens etc. vil have indflydelse på 
hver enkelt asiatisk option, og derfor kan ovenstående kun betragtes som en generel antagelse i 
forhold til prisfastsætning.65  

 

Figur 8.3: Forwardkurve og udfaldsrum 
 

 

Nelken, side 192 

Som nævnt ovenfor skyldes den lavere asiatiske optionspris bl.a., at volatiliteten på 
gennemsnitsværdien af det underliggende aktiv er lavere end den direkte volatilitet på det 
underliggende aktiv. Dette indebærer, at jo højere observationsfrekvensen er, des lavere er 
volatiliteten. Eksempelvis vil gennemsnittet af daglige observationer være mindre volatibelt end 
gennemsnittet af ugentlige, kvartals, halvårlige eller årlige observationer, hvilket medfører, at 
optionsprisen varierer efter bl.a. observationsfrekvensen.66 I aktiver med relativ høj volatilitet sikrer 
gennemsnitsmetoden, forudsat at det underliggende aktiv har generel positiv stigning, og at det er 
for en call option, at investor får nytte af up-siden, mens pludselige fald udlignes, og samtidigt 
sikres investor mod eksempelvis en markedsnedgang sidst i optionens løbetid.67 Asiatiske optioner 
er således egnede til investorer som er karakteriseret ved at være risiko averse.68   

                                                            
65 Nelken, side 191-192 
66 Gemmill, side 242-243 

67 BNP Paribas: Guide to Structured Products, side 79 

68 Gemmill, side 242 
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Nedenfor er det beskrevet, hvordan de asiatiske optioners afkast udjævnes over 
observationspunkterne. Casen indeholder som sagt hybridobligationer med europæiske optioner 
med asiatisk hale, hvilket både kan have en negativ og positiv påvirkning for investorens fremtidige 
afkast. Princippet ved gennemsnitsmetoden medfører, at en kraftig indeksstigning omkring sidste 
observationsdag ikke vil have samme kraftige effekt på det endelige afkast. I nedenstående tabel 
8.1 er der taget forskellige mulige udviklinger for et underliggende aktiv på tre observationer.  

 

Tabel 8.1: Asiatiske optioner – indeksudvikling  
Startkurs % ændring 1. obs. % ændring 2. obs. % ændring 3. obs. Gns. kurs % Direkte ændring

100,0 20,0% 120,0 25,0% 150,0 -15,0% 127,5 32,5% 27,5% 

100,0 25,0% 125,0 10,0% 137,5 10,0% 151,3 37,9% 51,3% 

100,0 -25,0% 75,0 10,0% 82,5 10,0% 90,8 -17,3% -9,3% 

 

Som det kan aflæses i ovenstående tabel, vil optionens afkast i anden række give et afkast på ca. 
37 %, hvilket er noget under den kursudvikling, som indekset har haft i perioden, idet 171,3/100 -1 
= 51,3 %. Den europæiske call options afkast ville i dette tilfælde være væsentlig mere værd end 
den asiatiske options afkast. Dog ville en europæisk call option som udgangspunkt også være 
dyrere end den asiatiske call option, hvis pris jo bl.a. reduceres ved dens karakteristiske 
gennemsnitsmetode. Til gengæld sikres der et afkast på ca. 32 % jf. første række, hvor der sidst i 
optionens løbetid er en kraftig nedgang i det underliggende aktiv. Hvilket må siges at være det 
bedste argument for at anvende en asiatisk optionsstruktur. Modsat kan gennemsnitsmetoden 
have en negativ effekt, hvis det underliggende aktiv har en generel negativ udvikling i begyndelsen 
jf. tredje række. Samtidig vil der også være en udglatning af det potentielle afkast. Denne 
udglatning kan også vises ved nedenstående eksempel. 

 

Tabel 8.2: Asiatiske optioner – tid  
06-03-2008 06-09-2008 06-03-2009 03-09-2009 03-06-2010 03-09-2010 Gns.
  0,50 1,00 1,50 2,25 2,50 1,55

Kilde: Egen opstilling med inspiration fra Finans Invest august 2000, side 19 

I eksemplet har hybridobligationen en løbetid på 2,5 år, og observationerne er halv årlige. Som det 
ses, betyder det, at slutkursen beregnes på baggrund af observationer, som i gennemsnit ligger 
1,55 år fra startkursen. Investoren opgiver dermed 2,5 års rentebetalinger for at få del i 1,55 års 
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indeksudvikling.69 I den sammenhæng er det dog vigtigt at pointere, at investor vil blive 
kompenseret for dette, idet deltagelsesgraden vil blive øget, til et niveau over 100 %, som følge af 
denne struktur, hvilket svarer til en gearet investering i det underliggende aktiv.  

 

8.3 Lookback optioner 
Denne optionstype beskrives, da denne indgår i casen. En lookback option er overordnet 
karakteriseret ved at give et afkast mellem den højeste og laveste værdi på et underliggende aktiv i 
en given periode.70 Lookback optionens hovedformål er dermed at kompensere for den 
usikkerhed, der er omkring at gå ind i markedet. Indgangen til et marked kunne også foregå ved at 
købe en ATM call option på et indeks, og hvis indekset falder, sælges denne, og en ny ATM call 
option købes dvs. en form for rullende strategi. Indgangen kunne også foregå ved at købe både en 
ATM call og put option på indekset dvs. en straddle. I praksis medfører disse strategier ofte 
omkostninger, som ikke kan kompenseres gennem det eventuelle afkast eller den risikoafdækning, 
som ønskes.71  

 

I lighed med de asiatiske optioner, jf. afsnit 8.2, findes lookback optioner også i to basisvarianter 
med henholdsvis fast og flydende72 strike. Der skelnes ligeledes mellem diskrete og kontinuerlige 
målinger på højeste og laveste værdi af det underliggende aktiv.73 I dette afsnit tages der 
udgangspunkt i den diskrete udgave. Lookback optioner er ligesom asiatiske optioner 
stiafhængige, hvilket betyder, at prisfastsættelsen foretages ved hjælp af Monte Carlo simulering74, 
nærmere herom i afsnit 9.3.  En lookback call option, som har flydende strike, giver indehaveren 
ret til at købe det underliggende aktiv til den laveste værdi i en given periode. Som det fremgår af 
nedenstående figur 8.4, vil det utvivlsomt give indehaveren en fordel i forhold til en plain vanilla call 
option. I figur 8.4 er begge optioner købt ATM, til 100S = . Dermed vil afkastet på plain vanilla 
optionen være: 112 100 12− = , mens afkastet på lookback optionen vil være givet ved: 
112 88 24− = .  

 

                                                            
69 Finans Invest august 2000, side 19 

70 Willmott, side 227 

71 Clewlow & Strickland (1997), side 100  

72 Floating strike 
73 Wystup, side 77 

74 Applied Mathematical Finance nr. 7 – 2000,  side 76 
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Figur 8.4: Lookback og plain vanilla option 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur viser kun hvad henholdsvis plain vanilla og lookback optionens værdi er i 
forhold til det underliggende aktiv og ikke hvad prisen på optionerne vil være i forhold til tiden. 
Fordelen ved denne flydende strike lookback option er således, at dens struktur tilsigter at den 
hele tiden er ATM. Lookback optionens struktur sikrer således et højere afkast end en plain vanilla 
option, men dette højere afkast afspejles ligeledes i lookback optionens højere initial pris.75 Dog 
kan prisen på lookback optionen med flydende strike reduceres ved, at selve lookback funktionen 
begrænses til fx første del af optionens levetid. I så fald er der tale om en partiel flydende strike 
lookback option, og netop denne type indgår i casen. Denne type opfører sig i intervallet 1T T→  

som en plain vanilla option.76 Hvis den partiel flydende strike lookback call options start antages at 
være = 0T  og slutter i 1t før udløb 1T  dvs. 0 1 10T t T≤ < < , hvor 0t = , så er afkastet på denne givet 

ved nedenstående:77 

( )trT
T TC e E S m 1

00 max ,0  ,hvor 1λ λ− ⎡ ⎤= − ≥⎣ ⎦                                      (8.2) 

Hvor ( )1

0 0 1min :t
T tm S T t t= ≤ ≤ , og λ  er en konstant, som indgår for at skabe såkaldte fraktile 

lookback optioner. De fraktile lookback optioner har en fast procentmæssig exercisekurs lige over 
eller under den faktiske værdi på det underliggende aktiv. De fraktile lookback optioner kan 
således betragtes som billige OTM modparter til den lookback option, som prises, idet 1λ =  for 

almindelige lookback optioner.78 Det endelige prisfastsættelses udtryk fremgår af appendiks 2.  

 

 

                                                            
75 Applied Mathematical Finance nr. 7 – 2000,  side 75 

76 Mathematical Finance – april 2005, side 254-255 

77 Clewlow & Strickland (1997), side 102 
78 Haug, side 145 
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9 Beregningsteknik  
I dette afsnit79 redegøres der for de beregningsteknikker, som anvendes i forbindelse med 
volatilitetsanalysen og Monte Carlo simuleringen.  

 

9.1 Volatilitets beregningsmetoder 
Volatiliteten er et vigtigt nøgletal i forbindelse med prisfastsættelse af optioner, idet volatiliteten er 
et betydningsbærende input i optionsmodellen. Volatilitetsparameteret er reelt den eneste variabel 
i Black-Scholes modellen, og netop derfor er volatiliteten en af de væsentligste faktorer. 
Volatiliteten har denne relativt store betydning, fordi afkastet på en option er asymmetrisk. Det 
asymmetriske afkast er betinget af kursen på det underliggende aktiv, og hvis det underliggende 
aktiv er under exercisekursen, vil optionens værdi være lig nul, mens afkastet på optionen stiger 
en-til-en, hvis kursen på det underliggende aktiv er over exercisekursen, hvilket reelt betyder, at 
afkastet på hybridobligationer er højreskævt, idet der er (stort) positivt afkast potentiale og 
begrænset tabsrisiko.80 Det er netop denne asymmetriske afkastsprofil, der komplicerer 
prisfastsættelsen og medvirker til volatilitetsparameterets centrale betydning.81  

 

9.1.1 Volatilitet 

Volatiliteten måler usikkerheden omkring et aktivs bevægelser, og kan observeres dagligt, 
ugentligt, månedligt, kvartalsvis eller årligt.82 Udsvingsusikkerheden, eller risikoen om man vil, på 
et aktiv, kan således måles ved dets standardafvigelse. Standardafvigelsen giver kun en indikation 
af udsvingets størrelse, og ikke om dette udsving er negativt eller positivt i forhold til den 
nuværende værdi. I aktiemarkedet måles denne første-ordens eksponering mod det underliggende 
aktivs bevægelser med beta83 og i optionsmarkedet med delta, mens anden- ordens effekten er 
karakteriseret som gamma84, nærmere herom i afsnit 10.3. Volatiliteten er ofte bestemt ved 
standardafvigelsen på historiske afkast og kan beskrives enten som konstant, deterministisk eller 
stokastisk variabel. Stokastisk volatilitet vil sandsynligvis give den mest korrekte tilnærmelse af 
volatilitetens værdi, men i stokastiske modeller indgår også andre stokastiske variable, som gør 
denne metode tung og vanskelig at håndtere. Black-Scholes model bygger på en antagelse om 
deterministisk volatilitet på det underliggende aktiv, hvor det underliggende aktiv følger en 
geometrisk Browniansk bevægelse, hvilket reelt betyder at det underliggende aktivs sti er 
kontinuert nærmere herom i afsnit 9.3. For at estimere den fremtidige volatilitet anvendes der 

                                                            
79 Dele af afsnitt 9 m.m. har udgangspunkt i månedsprojektet på 8. semester cand.merc.fir 
80 Finans Invest april 2007, side 12 

81 Cherubini & Della Lunga, side 45 

82 Hull, side 268 

83 Hvilket er den systematiske risiko 
84 Jorion, side 76 
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således ofte både kvantitative data, i form af historiske prisdata, og mere subjektivt orienterede 
vurderinger. De objektive data, i form af kvantitative historiske prisdata, er derved udgangspunktet, 
som korrigeres med subjektive kvalitative vurderinger af fremtiden, der tilsammen tilvejebringer 
den samlede volatilitet. I forhold til hybridobligationer er netop denne subjektive vurdering af 
volatiliteten vigtig, idet denne kan være, hvad der forklarer afvigelserne mellem de teoretiske 
beregnede og de faktiske optionspriser, jf. afsnit 11.6. Udover det er volatilitet interessant, fordi 
nogle optionstyper er mere eksponeret end andre. Fx vil en plain vanilla optionspris stige i takt med 
volatiliteten på det underliggende aktiv. Omvendt vil den asiatiske option kunne absorbere mere 
volatilitet på det underliggende aktiv, idet slutkursen opgøres som et gennemsnit over en given 
tidsperiode jf. afsnit 8.2. Den asiatiske option søger således at mindske volatiliteten på det 
underliggende aktiv, mens lookback optionen søger volatilitet, idet denne ikke forsøger at minimere 
udsving på det underliggende aktiv tværtimod maksimeres afkastet, såfremt det underliggende 
aktiv har høj volatilitet, idet dens afkast opgøres som forskellen mellem det underliggende aktivs 
minimum og maksimum i løbetiden jf. afsnit 8.3.  

 

9.1.2 Historisk volatilitet  

Problemstillingen omkring volatilitet opstår, idet der ønskes en prognose over den fremtidige 
volatilitet. Man kunne dog blot antage, at volatiliteten er konstant over tid, men det kan hævdes, at 
en sådan antagelse vil være uhensigtsmæssig i forhold til prisfastsættelse af optioner. Volatilitet 
beregnet udelukkende ud fra historisk prisdata, ex post beregning, kan give et fundament, men 
ikke et endegyldigt resultat for den fremtidige volatilitet, idet det vil være urimeligt, at antage, at et 
aktivs historiske volatilitet vil gentage sig fremtidigt. På den anden side kan det også hævdes, at 
det vil være ligeså urimeligt at tillægge sig selv den endegyldige evne til at forudsige den fremtidige 
udvikling. Afhængigt af hvilket aktiv, som volatiliteten beregnes på, vil forskellige faktorer have 
forskellig betydning fx vil volatiliteten på valutakrydset USD/DKK i højere grad være påvirket af 
makroøkonomiske tendenser end volatiliteten på enkelte aktieindeks. Den historiske volatilitet kan 
beregnes via tre grundlæggende metoder: vægtet, uvægtet eller høj/lav lukkekurser for det 
underliggende aktiv.85 I volatilitetsanalysen af USD/DKK anvendes historiske uvægtede prisdata, 
og disse sammenlignes med Bloombergs historiske volatilitet.    

 

9.1.3 Implicit volatilitet 

Volatiliteten kan også udregnes Ud fra den såkaldte implicitte volatilitet, og beregningsmetoden er 
karakteriseret som værende ex ante. Den implicitte volatilitet anvendes i høj grad af finansielle 

                                                            
85 Gemmill, side 84-90 
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institutioner i forbindelse med hedging ratios86. Den implicitte volatilitet benytter sig af en trial and 
error metode, hvor den implicitte volatilitet beregnes ved at ”gætte” med standardafvigelsen som 
variabel i forhold til den nuværende optionspris i markedet, ofte optionsprisen der er ATM.87 Denne 
metode gentages, indtil den nuværende optionspris i markedet matches.88 På en måde beregnes 
den implicitte volatilitet således baglæns, idet der testes, hvad volatiliteten skal være for at matche 
den nuværende optionspris. Grundprincippet er således, at den implicitte volatilitet skal udtrykkes 
som en funktion af 0S , E , r , T  og c . 89 Denne type af volatilitet vil således som udgangspunkt 
resultere i et mere retvisende estimat end den historiske volatilitet, for den fremtidige volatilitet, 
fordi den implicitte volatilitet afspejler det nuværende marked.    

 

I praksis anvendes den implicitte volatilitet i høj grad til at vurdere volatiliteten løbende. Kvaliteten 
af den løbende implicitte volatilitetsvurdering afhænger dog af informationen, som den enkelte 
anvender. Hvis alle i markedet anvendte den implicitte volatilitet frem for en volatilitet beregnet ud 
fra historiske prisdata, så ville den implicitte volatilitet være uanvendelig.90 At den skulle være 
direkte uanvendelig synes dog at være en lidt overordnet konklusion, men det kan forsvares, at 
hvis alle anvendte implicit volatilitet beregnet ud fra nøjagtig ens markedsværdier for optionerne, 
så ville der ingen være megen mening i at forsøge at vurdere den fremtidige volatilitet. I forhold til 
hybridobligationer, hvis optioner ofte er handlet i OTC jf. afsnit 10, vil det ofte være kompliceret at 
finde tilsvarende standard optioner, som kan anvendes i forbindelse med beregningen af den 
implicitte volatilitet. En løsning kunne være at anvende både volatilitet beregnet fra historiske 
prisdata samt implicit volatilitet data. I casen vil der som sagt blive anvendt uvægtet historisk 
volatilitet, som er inddelt i en række forskellige volatilitetsintervaller jf. appendiks 3 afsnit 18.2. 
Disse intervaller er dels valgt, således at egne historiske volatilitetsberegninger kan sammenlignes 
med Bloomberg og dels ud fra intervallerne beskrevet i David A. Dubofsky, side 192. I den 
historiske volatilitetsanalyse beregnes volatiliteten således ved et glidende geometrisk gennemsnit, 
som er inddelt i følgende dages intervaller 60, 90, 252, 378, 504 og 630. Det geometriske 
gennemsnit har både fordele og ulemper i forhold til det aritmetiske gennemsnit. Nogle af fordelene 
er bl.a., at afkastet er logaritmisk fordelt i forhold til prisen. Det betyder, at disbritutionen af det 
geometriske gennemsnit, forudsat at det er normalfordelt, ikke kan føre til en negativ pris, fordi 
venstrehalen af distributionen med − → −∞1ln(S / )t tS fremkommer ved 

− →1(S / ) 0t tS eller →S 0t , hvilket også fremgår af figurerne for lognormalfordelingerne for det 
underliggende aktiv i appendiks 4, 5 og 6. Modsat kan et aritmetisk gennemsnit, hvis det er 

                                                            
86 Hedging ratioen sammenholder værdien af fx en kort future position med en lang position i et underliggende aktiv 

87 Gemmil, side 90 
88 Gemmil, side 84-90 

89 Hull, side 277 
90 Gemmill, side 90-93 
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normalfordelt, godt medføre en negativ pris, idet de normalfordelte diskrete 

t t-1 t-1afkast = (S - S )/S → −∞ fremkommer, som t t-1(S /S ) -1 < -1 eller t < 0 S .91  

 

9.1.4 Forholdet mellem volatilitet og optionspris 

I en vis forstand kan man sige, at volatiliteten har denne store betydning på optionsprisen, fordi 
selve call optionens formål er at give en form for forsikring92 mod et kursfald i det underliggende 
aktiv, mens den samtidig sikrer, at indehaveren kan drage nytte af en kursstigning i det 
underliggende aktiv. Mod at have denne forsikring betaler køberen en optionspræmie til sælgeren 
og særligt sælgerens volatilitetsforventning afgør, hvad optionen bliver solgt for. I forhold til 
hybridobligationer betyder det, at optionspartens forventning til den fremtidige volatilitet er af 
afgørende betydning for den endelige udstedelseskurs og deltagelsesgrad i hybridobligationen. 
Hos optionsparten vil en trader typisk afgive en optionspris til den salgsperson, som formidler 
optionen til arrangøren af hybridobligationen jf. figur 6.3. Hvis traderen anvender en høj implicit 
volatilitet til at prise optionen, vil dette resultere i en høj optionspris, som igen vil medføre 
forringede vilkår i hybridobligationen. Udover volatiliteten vil optionsprisen også afhænge af, 
hvordan optionssalget passer ind i traderens øvrige risikoafdækning, jf. afsnit 10.1. Hvis salget af 
optionen passer godt ind i den øvrige risikoafdækning vil, dette sandsynligvis resultere i, at der 
anvendes en lavere implicit volatilitet, mens det omvendte gør sig gældende, hvis optionssalget 
ikke kan tilpasses traderens øvrige risikoafdækning. Denne form for implicit volatilitet kan derfor 
siges at være temmelig subjektivt givet, og det er derfor svært at afgøre hvad en fair pris reelt er, jf. 
afsnit 5 og 10.1. Reelt kan man først fastslå om, optionsprisen var fair eller ej, når optionen er 
udløbet, idet det først på dette tidspunkt kan afgøres, om den anvendte implicitte volatilitet var for 
høj eller lav, og dermed om optionsprisen var for høj. Optionsprisen skulle jo i princippet blot 
dække de omkostninger, som sælgeren forventer at have i forbindelse med sin risikoafdækning, 
hvilket er forsøgt illustreret i nedenstående figur 9.1. 

 

 

 

 

 

                                                            
91 Jorion, side 94 
92 Dvs. downside risk 
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Figur 9.1: Diskret delta hedging  
 

 

 

     

 

 

Kilde: Egen opstiling 

I ovenstående figur angiver de blå cirkler forskellige rehedgingstidspunkter i optionens løbetid, 
hvilket betyder, at des højere volatilitet og dermed udsvingsstørrelse, der antages at være på det 
underliggende aktivs kurs i optionens løbetid, des flere rehedgingspunkter er der brug for.93 Og jo 
flere rehedgingspunkter der er brug for des dyrere bliver optionen. Denne form for hedging kaldes 
diskret delta hedging. Diskret delta hedging fungerer kun effektivt, når man taler om markedsrisiko 
og på optioner med lang løbetid, som er ITM. Omkostningerne for denne type af strategi kan 
betragtes som en funktion af rebalanceringsfrekvensen. Således skulle den teoretiske 
optionsværdi i det perfekte marked være givet ved at tilbagediskontere omkostningerne forbundet 
med hedging. I 1987 viste Hull & White at den teoretiske optionsværdi for en europæisk call kan 
findes ved at erstatte den konstante volatilitet i BS formel med den gennemsnitlige realiserede 
volatilitet i optionens løbetid.   

 

9.2 Volatilitetsberegning 
Afsnittets formål er at præsentere den beregningsmetode, som vil blive anvendt til at udregne 
USD/DKK volatilitet. Teorien vil blive gennemgået, og et udregningseksempel er opstillet i 
appendiks 3 afsnit 18.2. Dette afsnit er primært fremstillet på grundlag af Hull kapitel 12 side 263-
270, hvor der er anvendt andre kilder, vil disse være angivet. I nedenstående er det den daglige 
historiske lukkekurs, som danner grundlag for beregning af volatiliteten.  

 

 

 

                                                            
93 Rebalancering kan enten finde sted på forudbestemte tidspunkter (fixed time strategy), eller når deltaværdien bevæger sig udenfor et, 
på forhånd, bestemt interval (tolerance of delta strategy) 

S 

T 
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Først defineres:  

1n +  : Antal observationer 

iS  : Indeks pris ved slutningen af i ´ne interval, hvor = 0,1,......,i n  

τ  : Tiden målt i års interval 

 

Herefter beregnes det daglige forventede afkast iu . iu  beregnes ved nedenstående  

1

ln i
i

i

Su
S −

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                                                  (9.1) 

iu  er således den naturlige logaritme af den relative pris mellem de daglige observationer. Efter at 

iu  er beregnet, kan standardafvigelsen, s  bestemmes ved nedenstående  

( )2
2 2

1 1 1

1 1 1( )
1 1 ( 1)

n n n
i i ii i i

s u û s u u
n n n n= = =

= − ⇔ = −
− − −∑ ∑ ∑                      (9.2) 

û  er gennemsnittet af iu . Volatiliteten, σ  beregnes ved 

år dag handelsdageσ σ= ×                                                          (9.3) 

Standardafvigelsen af iu  er givet ved σ τ× . Standardafvigelsen, s  er således en variabel af 

σ τ× . σ  beregnes ved σ̂  som er givet ved  

ˆ sσ
τ

=                                                                      (9.4) 

standardafvigelsen af ˆ sσ
τ

=  kan approximeres til ˆ 2nσ = . Standardafvigelsen af iu  er som 

sagt givet ved σ τ× . σ τ×  og fremkommer ved nedenstående normalfordeling 

2

0

ln ,
2

tS T T
S

σμ σ
⎡ ⎤⎛ ⎞

Φ ⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

:                                                       (9.5) 

Normalfordelingen er betinget af, at det underliggende aktivs udvikling måles over tid dvs. om det 
underliggende aktivs volatilitet måles dagligt, ugentligt, … eller årligt. Den procentvise ændring, der 
dagligt er i kursen på USD/DKK, repræsenterer de korte tidsperioder. De korte tidsperioder kan 
approximeres til at være normalfordelte, og de korte tidsperioder er uafhængige, jf. nedenstående 
figur 9.2. Gennemsnittet af uafhængige og tilfældigt generede variabler vil have en trends til at 
blive normalfordelt, des flere observationer eller gentagelser der er.94 Det skal bemærkes, at der 
sandsynligvis er en risiko for, at USD/DKK’s normalfordeling reelt er højreskæv over kort tid. 
Derudover forventes det, at halerne i normalfordelingen for USD/DKK er federe, end halerne i 

                                                            
94 Benninga, side 278 
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princippet bør være for en normalfordeling. En test af dette og et beregningseksempel er opstillet i 
afsnit 11.3, 11.4 og 11.5. 

 

Figur 9.2: Normal- og lognormalfordeling 

 

Kilde: Keller & Warrack, side 232 

Den procentvise ændring i indeksprisen er dels bestemt af selve indekset, men også af en 
uafhængig variabel, som følger en random walk i de korte tidsperioder. Antagelsen er derved, at 
USD/DKK afkast fremgår ved følgende 

( )φ μ σΔ
Δ Δ: ,S t t

S
                                                         (9.6) 

Hvor μ  er defineret ved at være det forventede afkast p.a., og σ  er volatiliteten på USD/DKK. 
Hertil kommer, at den procentvise ændring i tiden, tΔ ,  er μ tΔ . Standardafvigelsen af den 
procentvise ændring er derved givet ved tσ Δ . SΔ  er indeksets ændring i forhold til tΔ , mens 

( ),m sφ  er selve normalfordelingen med m  som gennemsnit og s  som standardafvigelse. 
Ovenstående ligning betinger, at indekset fremtidigt er lognormaltfordelt. En lognormalfordeling 
kan kun antage en positiv værdi, mens en normalfordelingsudfaldrum kan være både negativ og 
positiv. En lognormal fordelingsvariabels naturlige logaritme er normalfordelt, hvilket betyder, at 
kursen på det underliggende aktivs ln iS  er normalfordelt til tiden T . Dermed kan gennemsnittet og 
standardafvigelsen af ln iS  vises ved nedenstående95 

σ σμ σ φ μ σ−

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ ⇒ +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

:
2 2

1ln  og ln ln ,
2 2i i iS T T S S T T                          (9.7) 

Ovenstående viser således værdien for iS  i en Browniansk proces for S , som på tidspunkt T  vil 
være lognormalfordelt. Denne proces er nærmere beskrevet i afsnit 9.3.  

 

                                                            
95 Hull, side 264 
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9.3 Monte Carlo simulering 
Relative simple derivater kan prisfastsættes vha. analytiske metoder, men fx vil en europæiske call 
option med asiatisk hale ikke kunne prisfastsættes med en analytisk metode. Dog findes der 
numeriske approksimationsmetoder hertil bl.a. kan Monte Carlo simulering anvendes.96 Denne 
form for numerisk approksimation bygger på en sandsynlighedsmetode, hvor det endelige estimat 
kan siges at være godtgjort indenfor en vis sandsynlighed dvs. jo at flere approksimationer der 
foretages, des mere præcist og sandsynliggjort er estimatet97.98 Som minimum kræves 10.000 
simuleringer for at opnå en nogenlunde tilfredsstillende præcision af det endelige estimat, som i 
dette tilfælde er de stiafhængige optionspriser. Alternativt skal afkastet på optionerne eksplicit 
tilfredsstille Black-Scholes partielle differentialligning, hvilket ingen endnu har formodet at gøre for 
hverken aritmetiske asiatiske eller partielle flydende strike lookback optioner.99 Derfor synes MC at 
være en tilfredsstillende approksimation, hvis der fortages tilstrækkeligt mange simuleringer. 
Standardafvigelsen i MC’s estimerede resultat er normalt givet ved /MC Mσ , således er det 
nødvendigt at firdoble antallet af simuleringer, M for at fordoble præcisionen af MC’s estimat dvs., 
at der ved 10.000 simuleringer kræves i alt 40.000 simuleringer for at fordoble præcisionen i MC’s 
estimat. Der findes dog en række forskellige teknikker, hvormed antallet af simuleringer kan 
reduceres og MCs estimat præciseres.100 Derudover er Monte Carlo simulering en relativ simpel og 
fleksibel metode til prisfastsættelse af optioner. MC kan fx simulere tilfældig volatilitet, rente eller 
kursen på et eller flere aktiver. Simuleringen af prisen på et aktiv er netop, hvad anvendes i 
forbindelse med prisfastsættelsen i casen. En simulering af en options underliggende aktivs værdi 
har sit udgangspunkt i det underliggende aktivs værdi ”i dag” dvs. at der startes med en initial 
værdi på 0T . Optionens værdi i dag, i en risikoneutral verden, er da givet ved at tilbagediskontere 
optionens endelige afkast. Ved at simulere optionens endelige afkast M  antal gange fås der 

afkastM , som summeres, og gennemsnittet af disse beregnes. Således er optionens værdi 0C
∧

 
beregnet. Dette er gengivet i nedenstående:101  

0 ,
1

1 M

o i
i

C C
M

∧

=

= ∑                                                              (9.8) 

Dertil kommer, at ,o iC  reelt først skal beregnes og tilbagediskonteres, hvilket er gengivet i 
nedenstående ved variabel og konstant rente, r :102  

( )Variabel 0, , Konstant 0, ,0
r : exp    ;    r : exp( )

T

i u T i i T iC r du C C rT C= − = −∫                    (9.9) 

                                                            
96 Clewlow & Strickland, side 82 

97 Dvs. de store tals lov 
98 Applied Mathematical Finance 7 – 2000, side 76 

99 Applied Mathematical Finance 7 – 2000, side 76-77 
100 Haug, side 345-346 

101 Clewlow & Strickland, side 82 

102 Clewlow & Strickland, side 82 
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,o iC  er det underliggende aktiv, som optionen 0C  følger. Estimatet 0C
∧

 er den ”sande” værdi af 0C , 
men med standardafvigelse af 0C

∧

, idet 0C
∧

 er et gennemsnit af tilfældigt simulerede endelige 
afkast på 0C . Herved bliver 0C

∧

 også tilfældig. Beregning af standardafvigelsen på 0C
∧

 er givet 
nedenfor:103  

2
0,

0 00, 0,
1

( ) 1( )  hvor ( )
1

M
i

i i
i

C
C C C C

MM
σ

σ σ
∧ ∧

=

⎛ ⎞= = −⎜ ⎟− ⎝ ⎠
∑  

I en risiko neutral verden er renten, r , konstant, og derved vil diskonteringsudtrykket være givet 
ved: 

 

Det underliggende aktivs værdi simuleres ved en geometrisk Browniansk bevægelse, som er givet 
ved δ σ= − +( )t t t t tdS r S d S dz . For at simulere en variabel der følger en Browniansk bevægelse, 
skal variablen følge dens naturlige logaritme. Variablens naturlige logaritme følger en aritmetisk 
Browniansk bevægelse, som er normalfordelt. Hvis variablen tx  sættes ln( )t tx S=  fås 
nedenstående:104 

σ δ σ= + = − −

=

∫ 2

0

1,  
2

ln( )

t

t t

o o

dx vdt dz v r

x s
       ,hvor 

0

t

tdz t=∫                             (9.10) 

Ovenstående er baseret på en standard Browniansk bevægelse, som betegnes en Wienerproces, 
tz . Ved at ændre infinitte variabler dx , dt og dz  til mindre intervaller xΔ , tΔ og zΔ  fås 
x v t zσΔ = Δ + Δ . Denne ændring kræver ingen beregning, eftersom det er løsningen af 

2,  1/ 2t tdx vdt dz v rσ ς σ= + = − − , som kan noteres: ( )t t t t t tx x v t z zσ+Δ +Δ= + Δ + − . I forhold til det 
underliggende aktiv bliver dette: exp( ( ))t t t t t tS S v t z zσ+Δ +Δ= Δ + − , hvor tz  normalt er 0. 
Tilfældigheds ”leddet” t t tz z+Δ −  har et gennemsnit på 0 og en varians på tΔ , hvorved det kan 

simuleres som tεΔ , hvor ε  er en standardnormaltfordelt stokastisk variabel dvs., at (0,1)Nε : , 
idet en stokastisk Wienerproces kontinuert er defineret som: ( )dz t dtε= . 

exp( ( ))t t t t t tS S v t z zσ+Δ +Δ= Δ + −  udtrykker således en metode til simulering af tS . Ved at opdele 
tidsperioderne i N , hvor værdierne af tS  simuleres, fås /t T NΔ = , forudsat at (0, )T . Således kan 
der genereres værdier for tS  i slutningen af intervallerne, ,  1,...,it i t i N= Δ =  ved anvendelse af 
nedenstående:105  

1
exp( ),  

i i i it t t t iS x x x v t tσ ε
=

= = + Δ + Δ                                        (9.11) 

                                                            
103 Clewlow & Strickland, side 83 
104 Clewlow & Strickland, side 83 
105 Clewlow & Strickland, side 83 

0, exp( )iC rT= −
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For hver simulering tillægges det endelig afkast af optionen dvs. max(0, )TS E− . For at estimere 
prisen af optionen beregnes gennemsnittet af de simulerede afkast ved nedenstående:106  

0 ,
1

1exp( ) max(0, )
M

T i
i

C rT S E
M

∧

=

= − −∑                                            (9.12) 

Det underliggende aktivs bevægelse kan simuleres ved at anvende binomiale træer. Optionens 
levetid opdeles i intervaller, jf. figur 9.3, hvor startværdien, 0S  er kendt, og ud fra denne simuleres 
der fremadrettet i det binomiale træ, dvs. ud fra 0S , simuleres et tal mellem 0 og 1. Hvis tallet er 
mellem 0 og p , er bevægelsen opadgående. Modsat er bevægelsen nedadgående, hvis det 
simulerede tal er mellem p  og 1.107 Bemærk at nedenstående modificerede binomiale træ ikke 
rekombinerer, idet hverken den europæiske option med asiatiske hale eller den partielle flydende 
lookback med aritmetisk gennemsnit i casen ikke tillader dette, modsat en plain vanilla option. 
Dette er illustreret i nedenstående figur 9.3.  

 

Figur 9.3: Binormalt træ for underliggende aktiv uden rekombinering 

 
Kilde: Gemmill, side 244 

Denne procedure gentages M  antal gange, og M  resultater summeres og tilbagediskonteres med 
den risikofri rente108, jf. ligning 9.12. Dog er figuren ikke helt retvisende idet den random walk 

                                                            
106 Clewlow & Strickland, side 84 
107 Hull, side 366 
108 Management Science, Vol 43 – 1997, side 1593-1594  
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funktion der anvendes ikke stringent følger hverken et standard binomial eller modificeret binomial 
træ. Men ovenstående figur synes at være det nærmeste illustrative eksempel der kan opstilles.  

 

Ovenstående danner grundlag for MC simuleringerne i dette projekt, og i appendiks 3 afsnit 18.3 
er der vist et beregningseksempel herfor. Den random walk funktion, som anvendes i dette 
projekts MC simuleringer, er Excels egen random walk generator, Rand(). Om hvorvidt et tal er 
fuldt ud tilfældigt eller ej, ligger udenfor dette projekts perspektiv, men det skal understreges, at 
Excels Rand() funktion har en lang cyklus, som findes tilstrækkelig i forhold til projektets 
problemstilling. I Benninga kapitel 25 testes Excels Rand() funktion, og det fremhæves, at 
funktionen er bredt anerkendt.       

 

9.4 Nulkuponobligations- eller swapberegning  
Nulkupondelen af hybridobligationen udgør den simpleste del af denne type produkter, idet denne 
kan opgøres ved at tilbagediskontere udbetalingsbeløbet på 100 dvs.  

( )100 1 ( ) T
Nulkupon sPV r bp −

= × + −                                              (9.13) 

Bemærk, at tilbagediskonteringsudtrykket indeholder en modifikation nemlig bp , som fratrækkes 
swaprenten, sr  jf. afsnit 6. Men som før nævnt udgøres nulkupondelen reelt af en swap mellem 
den obligationsudstedende part og dens swapmodpart, dvs. optionsparten. Swappen er forskellig 
fra hybridobligation til hybridobligation, men generelt betaler hver swapmodpart en løbende 
variabel rente til den anden, som normalt fastsættes i forhold til enten CIBOR, EURIBOR eller 
LIBOR renten, jf. figur 6.2 og figur 6.3. Renteniveauet fastsættes ud fra de forwardrenter, som 
modsvarer swappens løbetid. Swappens nettonutidsværdi109 fastsættes på handelstidspunktet, 
således at denne er 0. Ofte betaler obligationsudstederen og swap (options)modparten kun en del 
af optionens værdi up front, mens resten udveksles mellem parterne, og hvis optionen er ITM ved 
udløb, betales dette til sidst.      

 

10  Risikotal for optioner (The Greeks) 
Det afsnits formål er at beskrive de risikotal, som anvendes i forbindelse med optioner. 
Risikotallene er særligt vigtige for den optionsudstedende part, idet disse parametre kan forklare 
forhold omkring risikoen, som er forbundet med en optionsposition i OTC markedet. I OTC 
markedet er optionen næsten altid fremstillet for at imødekomme en modparts/kundes særlige 
ønske, og netop dette forhold bevirker, at hedging af optionen for den optionsudstedende part er 

                                                            
109 Svarende til NPV 
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mere kompliceret end, hvis der var tale om en standardoption handlet på en børs. Risikotallenes 
formål er derfor i denne sammenhæng at tydeliggøre den risiko, optionspositionen har og de 
forhold, som er væsentlige i forhold til hedging af optionen. I hybridobligationer er option(erne) 
næsten altid solgt gennem OTC markedet, fordi det spekulative optionselement i 
hybridobligationerne ofte indeholder særlige underliggende aktiver eller særlige kombinationer af 
underliggende aktiver.  

 

10.1  Hedging 
I princippet kunne den optionsudstedende part undlade at hedge sin optionsposition, hvilket 
betyder, at optionsudstederen har en udækket110 position. Den udækkede position repræsenterer i 
praksis en meget spekulativ og måske endda uansvarlig risikopolitik, men den kan fungere, 
såfremt det underliggende aktivs værdi 0S E< . I situationen hvor 0S E>  vil den 
optionsudstedende part realisere et tab. For at begrænse eller undgå tab kan optionsudstederen 
hedge eller dække111 sin optionsposition ved at købe i det underliggende aktiv umiddelbart efter 
salget af en call option. Denne metode kan dog også medføre tab, hvis fx aktiernes værdi falder 
under den præmie, som er modtaget for optionen. Hvilket er i overensbestemmelse med call-put-
pariteten112.113 Hvor risikoen ved at sælge en dækket call option er den samme som at sælge en 
udækket put option.114 Uden transaktionsomkostninger vil en hedging strategi, hvor der sælges en 
call option med exercisekursen E  og købes en enhed af det underliggende aktiv, når aktivets 
værdi er over E , være hensigtsmæssig. Omvendt sælges en enhed af det underliggende aktiv når 
aktivets værdi er under E . Formålet er således, at call optionspositionen er dækket, når det 
underliggende aktivs værdi er over E  og udækket, når det underliggende aktivs værdi er under E . 
Hvis den hedgende part kunne tilvejebringe en så perfekt hedge115, vil der reelt være tale om 
risikofri arbritage, idet udstedelsen af optioner giver en risikofri profit.116 Reelt betyder det at 
optionerne handles til den såkaldte intrinsic value117 som ligger under BS værdien. 

 

Hvis tidsværdien af penge blev inddraget i den risikoneutrale verden, ville ovenstående ikke være 
muligt, idet betalingsstrømmene til hedgeren forekommer på forskellige tidspunkter, og derfor skal 
tilbagediskonteres med forskellige diskonteringsfaktorer.118 Udover det, antages det, at køb og salg 
forekommer ved præcis samme exercisekurs E , hvilket end ikke er muligt i selv den risikoneutrale 
                                                            
110 Svarende til naked 
111 Svarende til covered 
112 Call-put-pariteten er kun gældende for europæiske optioner 
113 Hull, side 226-227 

114 Hull, side 319 
115 Det forudsættes at der ikke er transaktionsomkostninger  

116 Hull, side 320-321 

117 Angiver differencen mellem optionens exercisekurs og det underliggende aktivs spotkurs  

118 Gemmill, side  68 
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verden, da dette betyder, at det effektive marked betragtes som ineffektivt. En sådan tilstand vil 
også stride mod Black-Scholes grundlæggende ide om, at det ikke er muligt at opnå risikofri 
abritage ved at sælge optioner og samtidigt købe det underliggende aktiv. Black-Scholes argument 
er velbegrundet, idet det er i overensbestemmelse med antagelsen om det effektive marked. 
Omvendt antager Black-Scholes, at markedet prisfastsætter optioner perfekt, og om en sådan 
antagelse er rimelig er kompliceret at vurdere. Fordi det på den ene side kan hævdes, at markedet 
altid vil afspejle de reelle priser, mens det på den anden side kan hævdes, at markedet reelt ikke 
kan hverken handle fuldt ud rationelt eller indprise al information. Dette betyder, at de teoretiske 
priser bliver de mest retvisende, men til trods for dette er det ikke de teoretiske priser, som er 
gældende, og ofte forekommer der divergens mellem disse og markedspriserne.   

 

I forhold til casen er hedgingen af plain vanilla optionen kun nødvendig såfremt optionen er ITM. 
Hedging behovet vil være relativt højt når optionen er ITM og teoretisk set vil dynamisk delta 
hedging være hensigtsmæssig. I praksis rehedges optionen sandsynligvis i forhold til en række 
pris intervaller. Udstederen af en lookback option vil have behov for at rebalancere sin hedge ofte, 
hvilket bl.a. er det, der gør denne optionstype dyrere end både plain vanilla og asiatiske optioner. 
Den hyppigere rebalancering er nødvendig, fordi udstederen hver gang, det underliggende aktiv 
når et nyt minimum, bliver nødt til at rehedge sin risiko, hvilket øger omkostningerne for 
udstederen. Dette er illustreret i nedenstående figur 10.1 hvor 0 100S = .  

 

Figur 10.1: Rebalancering af lookack option 
 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen opstilling 

For at hedge ovenstående lookback vil udstederen ved 0 100S =  købe en plain vanilla call med 
100E = . Ved det første minimum er udstederen nødt til at sælge sin OTM call på 100E =  og i 

0 100S =  

Behov for rebalancering

T
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stedet købe en ATM call med 90E = . Denne rebalancering119 af sin hedge, som udstederen skal 
foretage ved hver minimum, er omkostningsfuld, hvilket afspejles i lookback optionsprisen.120 For 
at mindske lookback optionens pris kan køberen vælge kun at lade denne mimimumsfunktion 
fungere i en del en optionens løbetid jf. afsnit 8.3. I hybridobligationer giver denne optionstype 
investoren muligheden for at afkastet opgøres mellem minimum og maksimum kursen på det 
underliggende aktiv i hybridobligationens løbetid. Mod dette betales en højere optionspris grundet 
det øgede behov for rebalancering. Intervallet eller frekvensen med hvilket, udstederen vælger at 
rebalancere sin position, er også af stor betydning, idet der i praksis vil være 
transaktionsomkostninger. Hvis udstederen rebalancerer hver gang, kursen på det underliggende 
aktiv falder med en enhed vil udstederen have høje transaktionsomkostninger og lav basis risiko. 
Omvendt hvis udstederen kun rebalancerer hver gang, det underliggende aktiv falder med fx 5 
enheder vil denne have lavere transaktionsomkostninger og højere basis risiko. 
Rebalancingsfrekvensen er således en afledt effekt af transaktionsomkostningerne og risikoen, 
som igen afhænger af likviditeten i det underliggende aktiv.121 Dette understreger endnu en gang 
volatilitetsparameterets væsentlige betydning jf. afsnit 9.1.4. 

 

10.2  Delta 
Delta værdien for en call option beskriver optionsprisens ændring i forhold til det underliggende 
aktivs værdi, og defineres som:122 

( )1call call
C d
S
∂

Δ = ⇒ Δ = Φ
∂

                                                 (10.1) 

Det indikerer, at hvis 0S ændres med en enhed, og optionens 0,4Δ =  så er optionsændringen 40 
% af ændringen i 0S .123 En call options delta vil altid være positiv. Modsat vil en put options delta 
altid vil være negativ.124  

 

 

 

 

 

                                                            
119 I praksis vil udstederen benytte en hedgingstrategi hvor der købes straddles, hvilket giver udstederen et bredere kursinterval og 
derved bliver rebalanceringsbehovet mindre. Samtidigt er standardafvigelsen på omkostningerne lavere når der anvendes en straddle 
strategi.   
120 Nelken, side 119 
121 Nelken, side 222 
122 Clewlow & Strickland, side 105 og Hull, side 323 
123 Gemmill, side 72 og Hull, side 323 
124 Clewlow & Strickland, side 105 og Wilmott, side 103 
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Figur 10.2: Delta kontra underliggende aktiv 
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Kilde: Egen opstilling med inspiration fra Gemmill, side74 

Delta værdien på en option anvendes som regel i forbindelse med (delta) hedging, hvor den med 
fordel kan anvendes til at vurdere omfanget af en modsvarende ligevægtet position i forhold til 
optionspositionen.125 Delta hedging fokuserer således på at være gået lang i en optionsposition og 
kort i en vis mængde aktiver i det underliggende aktiv for at opnå en deltaneutral position. Men da 
S  og T  ikke kan antages at være konstante, skal denne deltaneutrale position tilpasses – 
dynamisk delta hedgning, jf. figur 9.1 og figur 10.1. Dynamisk delta hedging repræsenterer i 
teorien en perfekt hedge, hvor al risiko diversificeres til 0 jf. appendiks 1. Dog kan denne form for 
hedging være temmelig omkostningsfuld, fx i illikvide markeder, hvor bid-ask spreadet ofte er 
højt.126 I forhold til hybridobligationer er delta værdien interessant, fordi delta værdien kan vise om, 
optionen er OTM, ATM eller ITM. Hvis call optionens delta er tæt på 1,0, er optionen deep ITM. 
Omvendt vil optionen være deep OTM, hvis deltaværdien er gående mod 0. Asiatiske optioners 
deltaværdi ligger omkring 0,6 ATM. Typisk vil deltaværdien for både lookback og asiatisk optioner 
være lavere end plain vanilla optioner, fordi gennemsnitsmetoden reducerer volatiliteten og 
tidsværdien og dermed sandsynligheden for, at de vil ende ITM.127 For en partiel flydende strike 
lookback option vil den, når dens minimum er fastsat, opføre sig som plain vanilla option. Omvendt 
har den inden fastsættelsen af dens minimum to modsatrettede effekter. De to modsatrettede 
effekter bevirker, at lookback optionen bliver følsom overfor ændringer i det underliggende aktiv, 
når den nærmer sig ATM.128 I figur 10.2 ses det, at hældningen på lookback optionens kurve 
intensiveres omkring ATM. Når optionen ikke er ATM, er dens delta lavere, og umiddelbart synes 
hedging af den dermed at være mere effektiv end hedging af en europæisk call. Men som det 

                                                            
125 Gemmill, 73 
126 Wilmott, side 102-103 
127 Nelken, side 223 

128 Wystup, side 81  
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fremgår af nedenstående er lookback optionens gamma ofte højere, hvilket igen bevirker, at 
rebalanceringsbehovet øges.     

             

10.3  Gamma 
Gamma for en call option defineres som:129  

( )2
1

2

'
call call

N dC
S S Tσ
∂

Γ = ⇒ Γ =
∂

                                                (10.2) 

Gamma måler følsomheden på delta dvs. gamma kan anvendes til at bestemme, hvor ofte en 
optionsposition skal rebalanceres for at bibeholde en deltaneutral position på et underliggende 
aktiv. I så fald bliver den deltaneutrale position til en gammaneutral position. Hvis en deltaneutral 
position rebalanceres ud fra et gamma perspektiv, vil dette resultere i, at positionens afkast vil 
være lig den risikofri rente130, jf. Black-Scholes’ no arbitrageantagelse appendiks 1. Hvis gamma er 
relativ lille, vil delta kun ændre sig langsomt, men hvis gamma er relativt stort, vil det betyde, at 
delta er yderst følsom i forhold til det underliggende aktiv, og for at sikre en deltaneutral position 
bliver hyppig rebalencering en nødvendighed131, jf. nedenstående figur 10.3. Yderligere vil gamma 
være højest når optionen er ATM, hvor den er eksponeret mest mod det underliggende aktivs 
bevægelse og asiatiske optioner vil have højere gamma end plain vanilla optioner ATM. Modsat vil 
gamma være mindst, når optionen er enten deep OTM eller deep ITM, jf. figur 10.4. Looback 
optionens gamma vil typisk være højere end plain vanilla optionen, idet minimum og maksimum 
kan ændres igennem dens løbetid.132 En call options gamma vil altid være positiv.     

 

Figur 10.3: Hedging error  

 

Kilde: Hull, side 331 

                                                            
129 Clewlow & Strickland, side 105 og Hull, side  333 

130 Wilmott, side104 

131 Hull, side 331 

132 Wyshut, 82 
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Figur 10.3 viser at det ved delta hedging antages, at det underliggende aktivs bevægelse fra S til 
S’ korresponderer med optionsprisens bevægelse fra C til C’, men reelt bevæger optionsprisen sig 
fra C til C’’. Differencen mellem C’ og C’’ betegnes en som en hedging error, og denne hedging 
error afhænger af det hældningsforhold, der er mellem optionens og det underliggende aktivs linier 
jf. figur 10.3. Det er netop dette hældningsforhold som gamma måler.133  

 

Figur 10.4: Gamma kontra underliggende aktiv 
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Kilde: Egen opstilling med inspiration fra Gemmill, side 75 

Gamma kan også anvendes, hvis der forekommer mismatch mellem markedets volatilitet og den 
faktiske volatilitet på det underliggende aktiv.134 Slutteligt kan det tilføjes, at gamma modsvarer 
nøgletallet konveksitet på en obligation.  

 

10.4  Theta 
Theta135 måler call optionens følsomhed i forhold til tid til udløb og defineres som:136 

( ) ( )1
22

rT
call call

S dC rKe N d
t T

ϕ σ
θ θ −∂

= ⇒ = − −
∂

                                (10.3) 

Hvilket reelt betyder, at hvis theta har en værdi på 0,05, og løbetiden forkortes med en tidsenhed, 
så vil optionspræmien reduceres med 0,05. Theta vil altid antage en negativ værdi, idet en 
længere løbetid vil resultere i en højere optionspræmie. For en plain vanilla option, der er ATM vil, 
forholdet mellem dens præmie og tid være accelererende mod udløb, idet optionen sidst i 

                                                            
133 Hull, side 331 (se i øvrigt Wilmott kap. 20 for detaljeret gennemgang og test) 

134 Wilmott, side 104 

135 Kan også benæves extrinsic value hvilket er lig med optionsværdien minus intrinsic value 
136Clewlow & Strickland, side 105 og Hull, side 329 
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løbetiden kan ende enten ITM eller OTM – dens tidsværdi er således meget følsom. Modsat vil en 
plain vanilla ITM option have en lav tidsværdi, idet denne sandsynligvis vil forblive ITM. En OTM 
option vil i forhold til tiden være deaccelerende mod udløb, idet den har en lav sandsynlighed for at 
ende ATM eller ITM.137 Theta kan ofte afspejles som det modsatte af gamma dvs. hvis gamma 
antager en høj positiv værdi, vil theta tilsvarende have en lav negativ værdi. I forhold til en plain 
vanilla call vil asiatiske optioners theta som udgangspunkt være højere omkring ATM, hvilket 
skyldes den lavere volatilitet og tidsværdi, som igen skyldes gennemsnitsmetoden. En lookback 
options theta vil i forhold til en plain vanilla option være højere, fordi sandsynligheden for et bedre 
både minimum og maksimum intensiveres i takt med en øget løbetid.138       

     

Figur 10.5: Theta kontra underliggende aktiv 
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Kilde: Egen opstilling med inspiration fra Wilmott, side 106 

10.5  Vega 
Vega måler optionens følsomhed i forhold til det underliggende aktivs volatilitet og defineres 
som:139  

( )1call call
C S d Tυ υ ϕ
σ
∂

= ⇒ =
∂

                                        (10.4) 

Vega adskiller sig betydeligt fra delta, gamma, theta og rho, idet vega ikke er en variabel men et 
parameter i BS modellen. Vega beskriver, hvor meget optionspræmien ændres, når volatiliteten på 
det underliggende aktiv ændres med 1 %, og som beskrevet i afsnit 9.1 har netop dette parameter 
en væsentlig betydning i forhold til prisfastsættelsen. I forhold til plain vanilla optioner vil asiatiske 
optioners vega være lavere, særligt ATM, pga. gennemsnitsmetoden jf. afsnit 8.2. Lookback 

                                                            
137 Gemmill 79-77 

138 Wystup, side 82 
139 Clewlow & Strickland, side 105 og Wilmott, side 106-107 
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optioners vega vil være højere idet højere volatilitet på det underliggende aktiv resulterer i større 
sandsynlighed for opnå et lavt minimum og højt maksimum.140 

 

Figur 10.6: Vega kontra underliggende aktiv 
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Kilde: Egen opstilling med inspiration fra Hull, side 336 

10.6  Rho 
Rho måler call optionens følsomhed i forhold til renteniveauet dvs. hvis rho er 0,25, og renten 
ændres med 1 % point, så stiger optionspræmien med 0,25. Rho defineres som:141 

( )2
rT

call call
C KTe d
r

ρ ρ −∂
= ⇒ = Φ
∂

                                          (10.5) 

I praksis vil hele rentestrukturen indgå i beregningen af rho, hvilket betyder, at rho betragtes som 
tidsafhængig og under antagelse af parallelle skift i rentestrukturen igennem hele perioden.142   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
140 Wystup, side 82 
141 Clewlow & Strickland, side 105 og Hull, side 337 
142 Wilmott, side 108 
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Figur 10.7: Rho kontra underliggende aktiv  
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Kilde: Egen opstilling med inspiration fra Gemmill, side 78 

Lookback optionens lavere følsomhed overfor renten kan forklares ved optionens højere up front 
betaling, som bevirker, at profitpotentialet ved renteændringer mindskes.143 Umiddelbart burde den 
asiatiske options rho i så fald være højere, fordi den som udgangspunkt kun koster halvdelen af en 
plain vanilla option, modsat en partiel flydende strike lookback option som typisk koster det 
dobbelte af en plain vanilla option, men det er imidlertid ikke tilfældet. Grunden hertil er at 
gennemsnitsmetoden i den asiatiske option, både sænker volatilitetseksponeringen overfor den 
underliggende aktiv og renteniveauet.144 

 

Forholdet mellem plain vanilla, asiatiske og lookback optioners risikotal ATM er opsummeret i 
nedenstående tabel 10.1. 

 

Tabel 10.1: Risikotal ATM for asiatiske og lookback optioner i forhold til plain vanilla optioner 
   Delta Gamma Theta Volatilitet Rho 
Asiatiske      
Lookback      

Kilde: Egen tilvirkning 

 

                                                            
143 Wystup, side 77 

144 Wystup, side 77 
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11  Case – valutaindeksede hybridobligationer 
Hybridobligationerne i denne case er valgt, fordi de to udbydere af hybridobligationerne er to af de 
største og mest aktive på det danske marked. Hybridobligationerne har alle valutakrydset 
USD/DDK som underliggende aktiv, men forskellige optionsstrukturer. US dollarens langvarige fald 
i forhold til bl.a. DKK har medført, at udbuddet af FX hybridobligationer er vokset kraftigt. 
Internationalt er FX relaterede produkter kun overgået af den kraftige vækst i råvarerelaterede 
hybridobligationer.145 Dette afsnit indeholder først en beskrivelse af de to hybridobligationer, som 
indgår i casen. Herefter er MC simuleringsresultaterne for hybridobligationerne opstillet.   

 

11.1  Nordea USD/DKK 2009 
Hybridobligationen (USD 2009) fra Nordea er udstedt med Hovedstadsregionens Naturgas (HNG) 
som obligationsudsteder og noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen. Nulkupondelen af 
USD 2009 udgøres således af et stående erhvervslån, som HNG sikrer indfrielse af til kurs 100. 
Det underliggende aktiv for USD 2009 er valutakrydset mellem USD/DKK. USD 2009 blev udstedt 
den 21. december 2007 i DKK til kurs 100,50 franko kurtage og indfries den 21. december 2009. 
USD 2009 bærer ingen kuponrente og indfries derfor til kurs 100, hvis ikke USD styrkes mod DKK i 
obligationens løbetid i forhold til den ved udstedelsen fastlagte startværdi af USD/DKK. Startværdi 
( startvurderingsdag ) blev fastlagt den 21. december 2007 til 5,1884. Slutværdien 
( slutvurderingsdag ) opgøres den 7. december 2009, og indfrielseskursen opgøres derefter ved 
nedenstående:146  

            USD/DKKIndfrielseskurs  kurs 100 + 100  1 deltagelsesgrad
USD/DKK

slut

start

⎛ ⎞⎛ ⎞
= × − ×⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

             ( 11.1) 

Deltagelsesgraden, som udtrykker hvor stor en andel af USD/DKKudvikling der vil blive tillagt 
obligationens minimale indfrielseskurs 100, på USD 2009 blev fastlagt den 18. december 2007 til 
147 %.147  Omkostningerne er opgjort til ca. 1 % p.a.  148, hvilket samlet svarer til ca. 2 %. Den 
samlede cirkulerende mængde er DKK 487 millioner.149  

 

11.2  Garanti Invest USD/DKK 2010 
Hybridobligationerne (USD Basis og USD Extra) fra Garanti Invest er udstedt med Kommuninvest 
som obligationsudsteder og noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen. Nulkupondelen af 
Garanti Invest USD Basis og USD Extra udgøres således af et stående erhvervslån, som 
                                                            
145 Structured products februar 2008, side 4 

146 Prospekt Nordea USD/DKK 2009, side 1-10 

147 www.omxnordicexchange.com  

148 Prospekt Nordea USD/DKK 2009, side 1-10 

149 www.omxnordicexchange.com 
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Kommuninvest sikrer indfrielse af til kurs 100. Begge obligationers underliggende aktiv er 
valutakrydset mellem USD/DKK. USD Basis og Extra blev udstedt den 6. marts 2008 i DKK til 
henholdsvis kurs 100 og 104 franko kurtage. De indfries den 6. september 2010. USD Basis og 
Extra bærer ingen kuponrente og indfries derfor til kurs 100, hvis ikke USD styrkes mod DKK i 
obligationernes løbetid i forhold til de ved udstedelsen fastlagte startværdier af USD/DKK. 
Startværdien for USD Basis ( startvurderingsdag ) blev fastlagt som det simple aritmetiske 
gennemsnit af USD/DKK valutakrydset mellem den 20. februar, 21. februar og 22. februar til 
5,0552.150 Startværdien af USD Extra bestemmes som den laveste værdi på en af følgende datoer: 
26. februar 2008, 4. marts 2008, 11. marts 2008, 18. marts 2008, 25. marts 2008, 1. april 2008, 8. 
april 2008, 15. april 2008, 22. april 2008, 29. april 2008, 6. maj 2008, 13. maj 2008, 20. maj 2008, 
27. maj 2008, 3. juni 2008, 10. juni 2008, 17. juni 2008, 24. juni 2008, 1. juli 2008, 8. juli 2008, 15. 
juli 2008, 22. juli 2008 og 29. juli 2008 og 5. august 2008. Slutværdien ( slutvurderingsdag ) for 
begge obligationer opgøres som det simple aritmetiske gennemsnit over følgende 
observationsdage den 2. august 2010, 9. august 2010 og 16. august 2010 og indfrielseskursen 
opgøres som vist i formel 11.1.151 Deltagelsesgraden, som udtrykker hvor stor en andel af 
USD/DKKudvikling , der vil blive tillagt obligationernes minimale indfrielseskurs 100, på Garanti Invest 
USD Basis og Extra, blev den 19. februar 2008 fastlagt til henholdsvis 80 og 120 %.152 USD Basis 
optionen er leveret af Lehman Brothers, mens USD Extra optionen er leveret af BNP Paribas.153 
Omkostningerne var initialt opgjort til ca. 1,60 % p.a.  154, hvilket samlet svarer til ca. 4 %. Ved 
udstedelsen blev de samlede omkostninger opgjort til henholdsvis 3,63 % og 2,69 %. Den samlede 
cirkulerende mængde for henholdsvis Garanti Invest USD Basis og Extra er DKK 56 og 241,5 
millioner.155   

 

11.3  Monte Carlo simuleringsresultater – Nordea DKK/USD 2009  
Af appendiks 4 fremgår samtlige MC simuleringsresultater. Ud fra appendikset fremgår det at den 
fair optionspris for USD 2009 burde ligge mellem 3,5536 – 3,7521. Optionsprisen på 3,5536 er 
beregnet ud fra det korteste 60 dages volatilitetsspread156, mens den højeste optionspris på 
3,7521 er beregnet ud fra det næst længste volatilitetsspread på 378 dage157. Den gennemsnitlige 
optionspris er beregnet til 3,6417. Den faktiske samlede optionspris kan findes ved følgende:  

( ) ( )( . .) 100,50 1 2 92,39
100 100 4,15

147
Udstedelseskurs omk p a T nulkupon

Deltagelsesgrad
− × − − × −

× ⇒ × ⇒  

                                                            
150 www.garanti-invest.dk   
151 Prospekt Garanti Invest USD/DKK 2019, side 1-8 
152 www.garanti-invest.dk   
153 Jannek Hagen , Garanti Invest 
154 Prospekt Nordea USD/DKK 2009, side 1-10 
155 www.garanti-invest.dk  
156 Som er volatilitetsspreadet med den højeste volatilietet . Denne metode er ligeledes anvendt på de øvrige optioner 

157 Som er volatilitetsspreadet med den laveste volatilietet . Denne metode er ligeledes anvendt på de øvrige optioner 
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Hvor nulkuponobligationen er opgjort ved: 

( )-2100 1 (0,04755 - 0,0020)  92,39Nulkupon NulkuponPV PV= × + =  

Derved er der 100,5 92,39 2 6,11− − =  tilbage at købe optioner for, og da én option koster 4,15, må 
deltagelsesgraden blive: 6,11/ 4,15 147%= . Hvilket er i overensbestemmes med 
udstedelseskursen på 100,5, idet 92,39 4,15 147% 2 1 100,5+ × + × = . Ved at ”gætte” med 
standardafvigelsen som modsvarer optionsprisen på 4,15 fås en volatilitet på ca. 11 %, hvilket er 
en smule over den anvendte volatilitet. Det er i den sammenhæng vigtigt at bemærke, at 
optionsudstederens egen salgsprovision i dette tilfælde er indregnet i optionsprisen på 4,15, og da 
det ikke har været muligt at godtgøre salgsprovisionen, kan volatiliteten på 11 % heller ikke siges 
at være den helt præcise. Ved at anvende gennemsnittet af den historiske volatilitet på 504 
dagesspreadet og ovenstående 11 % fås en optionspris på 3,9574, hvilket indikerer en 
salgsprovision på ca. 0,19 %.    

 

Afvigelserne mellem den faktiske, gennemsnitlige, billigste og dyreste beregnede optionspris 
findes derefter ved:  

: 4,15 3,5536 0,60 17%
: 4,15 3,7521 0,40 10%

: 4,15 3,6417 0,51 14%

billigeste

dyreste

gns

Option

Option

Option

− = ≈

− = ≈

− = ≈

 

Afvigelserne i optionspriserne giver ligeledes afvigelser i de dertil hørende deltagelsesgrader: 

( )( )

( )

( )

( )

. .

100,5 1 2 92,39
: 171%

3,5536
100,5 1 2 92,39

: 163%
3,7521

100,5 1 2 92,39
: 168%

3,6417

billigeste

dyreste

gns

Udstedelseskurs omk p a T nulkupon
Optionspris

Option

Option

Option

− × −
⇒

− × −
⇒

− × −
⇒

− × −
⇒

 

Deltagelsesgraderne for de teoretisk beregnede optionspriser ligger således henholdsvis 24, 16 og 
21 procentpoint over den faktiske deltagelsesgrad. De teoretiske deltagelsesgrader vil sikre en 
bedre afkastprofil, jf. nedenstående figur 11.1 end USD 2009. Derudover viser figuren MC 
normalfordelingsresultater for indeksudviklingen ad den horisontale akse. Ud fra dette kan det ses 
at der er overvejende sandsynlighed for, at det underliggende aktiv stiger, og at denne stigning vil 
give et bedre afkast, såfremt optionen i USD 2009 var købt til den teoretiske fair pris. Afkastet på 
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nedenstående er beregnet således, at overkursen på 0,5 er fratrukket hovedstolsgarantien på 100, 
idet hovedstolen jo kun reelt dækker kurs pari og ikke overkursen dvs. at hovedstolsgarantien kan 
opgøres til kurs 99,5.    

 

Figur 11.1: Afkast ved teoretisk beregnede deltagelsesgrader (USD 2009) 
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MCs samlede normalfordeling for 60 dages volatilitetsspreadet, jf. tabel 19.3, viser, at 
normalfordelingen for optionsafkastet er en smule skævt fordelt, idet denne ikke er helt er 
symmetrisk fordelt omkring μ , jf. figur 9.2 og appendiks 4. Det samme gør sig gældende for den 
samlede MC normalfordeling for 378 dages volatilitetsspread jf. appendiks 2, tabel 19.3. Den 
gennemsnitlige samlede MC normalfordeling for samtlige volatilitetsspreads viser samme tendens. 
Medianen er i alle tilfælde på ca. 1,71158, hvilket modsvarer et afkast på ca. 10 % dvs. en absolut 
stigning i det underliggende aktiv på: 5,1884 110% 5,7072× = . Normalfordelingen er koncentreret 
omkring et afkast fra -5 % til 20 %, hvilket tilnærmelsesvis matcher det afkastscenaie, som er 
opstillet i Nordea’s prospekt, som er gående fra en relativ indeksudvikling på -4 % til 14 %. MC 
simuleringerne indeholder dog også højere værdier, som indikerer en relativ indeksudvikling på 
helt op til 25 %. I en rapport fra november 2007 redegør Merrill Lynch for en relativ udvikling for 
USD/DKK i perioden fra marts 2008 til december 2009 på ca. 16,5 %. For en etårig periode 
indtager Merrill Lynch en mere neutral position, hvor der kun forventes en stigning på ca. 3 %159, 
hvilket Barclays Capital støtter op om med en forventning om en stigning på ca. 1,3 % for samme 
periode.160 Yderligere skriver Nordea i deres økonomiske udsigt fra september 2008, at de 
forventer en stigning på ca. 12,8 % frem til december 2009.161 Over en to årig periode synes et 
                                                            
158 0 indekseret til 1,64 (5,1884)LNμ = ⇒ =  
159 Merrill Lynch Global Economics Team, side 41 

160 Barclays Capital Research, side 85 
161 Nordea Økonomisk Perspektiv, side 8 
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afkast mellem 0 og 15 % således at være mest sandsynligt. I forhold til en positiv indeksudvikling 
på 0 – 15 % fremgår det tydeligt af figur 11.1, at USD 2009 ikke modsvarer afkastet på de 
teoretiske fair optionspriser.     

 

Som det er vist i appendiks 4, 5 og 6, kan normalfordelingens 3. og 4. afledte bestemmes for at 
verificere symmetrien. Den første afledte, som er medianen, μ  bestemmes ved:162 

( )
1 1

1 1ˆ ˆ 1,69 ... 1,92 ˆ 1,71
10000

N N

i
i i

x
N

μ μ μ
= =

= ⇒ = + + ⇒ =∑ ∑  

Derefter defineres normalfordelingens anden afledte som er standardafvigelsen ved:163 

( ) ( )( )222 2 2

1 1
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1 10000 1
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Herefter kan den tredje afledte, som er skævheden defineres og beregnes som:164  
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Kurtoisis, som er den fjerde afledte, kan defineres og beregnes som:165  
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Ovenstående kurtoisis er egentlig den såkaldte excess kurtoisis. Kurtoisis skal være lig 3, hvis der 
er tale om en normalfordeling, mens excess kurtoisis skal være lig 0. I appendiks 4 fremgår det, at 
normalfordelingerne er relativt spidse166. Dette er ret typisk for FX afkast, hvor der er en høj 
frekvens af små ændringer og få store ændringer. Modsat typiske normalfordelinger for aktier, som 
har en tendens til at have en relativ høj frekvens af mellem til store ændringer, hvilket resulterer i 
en fladere normalfordeling.   

 

                                                            
162 Jorion, side 95 

163 Jorion, side 95 

164 Jorion, side 86 og 96 

165 Jorion, side 86 og 96 
166 Svarende til peaked 
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11.4  Monte Carlo simuleringsresultater – Garanti Invest USD/DKK Basis  
Af appendiks 5 fremgår samtlige MC simuleringsresultater. Ud fra appendikset fremgår det, at den 
fair optionspris for USD Basis burde ligge mellem 4,1545 – 4,4929. Optionsprisen på 4,1545 er 
beregnet ud fra det korteste 60 dages volatilitetsspread, mens den højeste optionspris på 4,4929 
er beregnet ud fra volatilitetsspread på 378 dage. Den gennemsnitlige optionspris er beregnet til 
4,3526. Den faktiske optionspris er opgjort til 4,93167. Nulkuponobligationen er opgjort til 91,44.168 
Ved at ”gætte” med standardafvigelsen som modsvarer optionsprisen på 4,93 fås en volatilitet på 
ca. 10,5 %, hvilket er en smule over den anvendte volatilitet. Det er i den sammenhæng vigtigt igen 
at bemærke, at optionsudstederens egen salgsprovision i dette tilfælde er indregnet i optionsprisen 
på 4,93, og da det ikke har været muligt at godtgøre salgsprovisionen, kan volatiliteten på 10,5 % 
heller ikke siges at være den helt præcise. Ved at anvende gennemsnittet af den historiske 
volatilitet på 378 dagesspreadet og ovenstående 10,5 % fås en optionspris på 3,7178, hvilket 
indikerer en salgsprovision på ca. 0,22 % point.  

 

Afvigelserne mellem den faktiske og de beregnede optionspriser kan ses i nedenstående tabel 
11.1, hvor kolonne A viser den absolutte afvigelse mellem optionspriserne. Kolonne B viser 
deltagelsesgraderne for de beregnede optionspriser og kolonne C viser afvigelserne mellem den 
faktiske deltagelsesgrad på 80 %, og de beregnede deltagelsesgrader.  

 

Tabel 11.1  
 Afvigelse ift. faktisk optionspris (A) Deltagelsesgrader % (B) %-point (C) 

billigesteOption  0,78 119 39 

dyresteOption  0,44 110 30 

gnsOption  0,58 113 33 

 

Deltagelsesgraderne for de teoretisk beregnede optionspriser ligger igen over den faktiske 
deltagelsesgrad, hvilket igen sikrer en bedre afkastprofil jf. nedenstående figur 11.2. Derudover 
viser figuren ad den horisontale akse MC normalfordelingsresulter for indeksudvilingen. Ud fra 
dette kan det ses at der igen er overvejende sandsynlighed for at det underliggende aktiv stiger og 
at denne stigning vil give et bedre afkast såfremt option i USD Basis var købt til den teoretiske fair 
pris.  

                                                            
167 www.garanti-invest.dk 

168 www.garanti-invest.dk 
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Figur 11.2: Afkast ved teoretisk beregnede deltagelsesgrader (USD Basis) 
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MCs samlede normalfordeling for 60 dages volatilitetsspreadet jf. tabel 20.3 viser, at 
normalfordelingen for optionsafkastet er en smule skævt fordelt, idet denne ikke er perfekt 
symmetrisk fordelt omkring μ , jf. figur 9.2. Det samme gør sig gældende for den samlede MC 
normalfordeling for 378 dages volatilitetsspread, jf. appendiks 5, tabel 20.3. Den gennemsnitlige 
samlede MC normalfordeling for samtlige volatilitetsspreads viser samme tendens. Medianen er i 
alle tilfælde på ca. 1,67169, hvilket modsvarer et afkast på lidt over 5 % dvs. en absolut stigning i 
det underliggende aktiv på: 5,1884 105% 5,4478× = . Normalfordelingen er koncentreret omkring et 
afkast fra -10 % til 15. MC simuleringerne indeholder dog også højere værdier, som indikerer en 
relativ indeksudvikling på helt op til 25 %. 

 

11.5   Monte Carlo simuleringsresultater – Garanti Invest USD/DKK Extra 
Af appendiks 6 fremgår samtlige MC simuleringsresultater. Ud fra appendikset fremgår det, at den 
fair optionspris for USD Extra burde ligge mellem 7,3578 – 8,8637. Optionsprisen på 7,3578 er 
beregnet ud fra 378 dages volatilitetsspread, mens den højeste optionspris på 8,8637 er beregnet 
ud fra volatilitetsspread på 90 dage. Den gennemsnitlige optionspris er beregnet til 7,9074. Den 
faktiske optionspris er opgjort til 8,2583.170 Nulkuponobligationen er opgjort til 91,40.171 
Deltagelsesgraden kan derefter opgøres til 120 %.172 Ved at ”gætte” med standardafvigelsen som 

                                                            
169  0 indekseret til 1,62 (5,0552)LNμ = ⇒ =  

170 www.garanti-invest.dk 

171 www.garanti-invest.dk 

172 www.garanti-invest.dk 
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modsvarer optionsprisen på 8,25 fås en volatilitet på ca. 10,5 %, hvilket er en smule over den 
anvendte volatilitet. Det er i den sammenhæng vigtigt igen at bemærke, at optionsudstederens 
egen salgsprovision i dette tilfælde er indregnet i optionsprisen på 8,2583, og da det ikke har været 
muligt at godtgøre salgsprovisionen, kan volatiliteten på 10,7 % heller ikke siges at være den helt 
præcise. Ved at anvende gennemsnittet af den historiske volatilitet på 378 dagesspreadet og 
ovenstående 10,7 % fås en optionspris på 8,0497, hvilket indikerer en salgsprovision på ca. 0,21 
% point.  

 

Afvigelserne mellem den faktiske og de beregnede optionspriser kan ses i nedenstående tabel 
11.2, hvor kolonne A viser den absolutte optionsafvigelse. Kolonne B viser deltagelsesgraderne for 
de beregnede optionspriser, og kolonne C viser afvigelserne mellem den faktiske deltagelsesgrad 
på 120 % og de beregnende deltagelsesgrader.  

 

Tabel 11.2 
 Afvigelse ift. faktisk optionspris (A) Deltagelsesgrader % (B) %-point (C) 

billigesteOption  0,90 135 15 

dyresteOption  -0,61 118 -2 

gnsOption  0,35 125 5 

 

Deltagelsesgraderne for de teoretisk beregnede optionspriser ligger for den billigste og 
gennemsnitlige option højere end den faktiske deltagelsesgrad. Overraskende er det, at den 
dyreste beregnede optionspris reducerer den faktiske deltagelsesgrad med 2 % point. figur 11.3. 
viser MC normalfordelingsresultater for indeksudvilingen ad den horisontale akse. Afkastet på 
nedenstående er beregnet således, at overkursen på 4,0 er fratrukket hovedstolsgarantien på 100, 
idet hovedstolen jo kun reelt dækker kurs pari og ikke overkursen dvs. at hovedstolsgarantien kan 
opgøres til kurs 96,0. Det er i den forbindelse interessant, at USD Extra (135 %) først ved en 
stigning på over 25 % i det underliggende aktiv vil give et bedre afkast end dette. Samtidigt skal 
det underliggende aktiv stige med knap 60 %, før den faktiske USD Extra giver et bedre afkast end 
det underliggende aktiv. En reel stigning i det underliggende aktiv på 60 % på 2,5 år må siges at 
være et yderst optimistisk scenario, som er tangerende til ren ønsketænkning. I forhold til MC 
simuleringerne er der kun ca. 1,2 % sandsynlighed for en indeksudvikling som er 60%≥ . Ikke 
desto mindre optræder netop dette scenario i prospektet for USD Extra.  
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Figur 11.3: Afkast ved teoretisk deltagelsesgrader (USD Extra) 
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MCs samlede normalfordeling for 90 dages volatilitetsspreadet, jf. tabel 21.3 viser, at 
normalfordelingen for optionsafkastet er en smule skævt fordelt, idet denne ikke er helt symmetrisk 
fordelt omkring μ , jf. figur 9.2. Det samme gør sig gældende for den samlede MC normalfordeling 
for 378 dages volatilitetsspread jf. appendiks 6 tabel 21.3. Den gennemsnitlige samlede MC 
normalfordeling for samtlige volatilitetsspreads viser samme tendens. Medianen er i alle tilfælde på 
ca. 1,73, hvilket modsvarer et afkast på mellem 10 - 15 % dvs. en absolut stigning i det 
underliggende aktiv på: 5,1884 112,5% 5,8370× = . Normalfordelingen er koncentreret omkring et 
afkast fra -5 % til 20. MC simuleringerne indeholder dog også højere værdier, som indikerer en 
relativ indeksudvikling på helt op til 25 %. 

 

11.6   Sammenfatning  
Som det fremgår af appendiks 4, 5 og 6, varierer de teoretiske optionspriser relativt meget i forhold 
til den anvendte volatilitet. I forhold til USD 2009 er der således 5,6 % i forskel mellem den billigste 
og dyrest beregnede optionspris. For USD Basis kan forskellen opgøres til 8,1 %, mens forskellen 
mellem USD Extra er på hele 20,4 %. Yderligere viser alle MC simuleringerne, med undtagelse af 
en, at optionerne i USD 2009, USD Basis og Extra er købt for dyrt i markedet. De teoretiske 
optionpriser ligger i gennemsnit henholdsvis 14 %, 13 % og 4 % under de faktiske optionspriser. 
De ikke nævneværdige afvigelser i normalfordelingerne bekræfter, at optionspriserne, under BS 
antagelserne, er retvisende i forhold til den anvendte volatilitet. Med de teoretiske optionspriser 
kunne deltagelsesgraden være øget til et gennemsnitligt niveau på henholdsvis 168 %, 113 % og 
125 %. Mest markant er den forøgede deltagelsesgrad i USD Basis, idet der her er tale om 
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forøgelse på hele 33 % point. Hvis alle omkostningerne fjernes inkl. overkurserne, ville 
deltagelsesgraderne være på henholdsvis 220 %, 213 % og 121 %. Det kan således udledes, at 
investoren mister henholdsvist 73 % point, 133 % point og 1 % point af deltagelsesgraden til de 
omkostninger, som er forbundet med hybridobligationerne. På baggrund af denne iagttagelse er 
det oplagt at undersøge, om investor selv kan sammensætte et alternativ til hybridobligationerne, 
hvilket er beskrevet i nedenstående afsnit 12. Ved at gætte med standardafvigelsen, således at 
disse modsvarede de faktiske optionspriser, fandtes det, at volatiliteten skulle ligge i intervallet 
10,5 – 11 %. Dog var der i disse volatilitetsberegninger indregnet den salgsprovision, som det ikke 
har været muligt at godtgøre, og gennemsnittet mellem disse volatilitetsberegninger og den 
historiske volatilitet, hvor hver enkelt option var dyrest beregnet, blev derfor beregnet med henblik 
på at anvende disse gennemsnitsvolatiliteter til at beregne nye optionspriser. Disse beregninger 
viste, at optionspriserne umiddelbart indeholder en salgsprovision på mellem 0,19 og 0,22 % point. 
Samtidigt kan det tilføjes at Bloombergs implicitte volatilitet på dagene for de endelige vilkår for 
USD 2009, USD Basis og USD Extra var på henholdsvis ca. 8,2 og 8,7 %.173 Det kan dog ikke 
udledes direkte at denne implicitte volatilitet er mere korrekt, end den historiske volatilitet, men det 
kan udledes, at man ved anvende den implicitte volatilitet får godtgjort en større del af de 
differencer der var mellem de faktiske og teoretiske optionspriser beregnet ved udenlukkende 
historisk volatilitet. En salgsprovision på mellem 0,19 og 0,22 % point synes dog ikke helt 
utænkelig på denne type af optionsprodukter.  

 

Delta værdierne for USD 2009 og USD Basis er relativt tæt korreleret, hvilket kan forklares ved 
deres næsten ens optionsstruktur. Delta værdierne, som alle ligger mellem 0,60 og 0,65, viser at 
optionerne er ATM. Delta værdierne for USD Extra er betydelig lavere end for de to øvrige, hvilket 
disse også burde være jf. afsnit 10.2. Gamma værdierne varierer en del mellem optionerne og de 
forskellige volatilitetsspreads. På de lange volatilitetsspreads har de tre optioner relativt høje 
gamma værdier, hvilket indikerer at de alle er omkring ATM. Theta værdierne er alle meget lave, 
hvilket kan forklares ved de høje gamma værdier, og at theta i starten af løbetiden vil være lav 
eftersom tidsværdien er accelererende mod udløb. Vega værdierne har ligeledes mange fælles 
træk og den forskel som det var forventet at der ville være synes ikke rigtig at kunne aflæses ud fra 
MC resultaterne. Rho værdierne er højst for den asiatiske option, hvilket disse umiddelbart ikke 
burde være idet gennemsnitsmetoden i princippet burde nedbringe eksponeringen mod 
renteniveauet. De høje værdier kan sandsynligvis forklares ved den længere løbetid USD Basis 
har i forhold til USD 2009. Yderlige fremgår det ret tydeligt at loockback optionen er mindre 
afhængig af renteniveauet, hvilket kan forklares ved den højere initial pris.   

                                                            
173 Bloomberg 
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12  Alternativ investeringsstrategi 
Afsnittet her har til formål at præsentere et alternativt investeringsforslag til hybridobligationer. Det 
alternative investeringsforslag har sin relevans, fordi det ønskes at undersøge, om investor ved 
selv at sammensætte en portefølje bestående af et underliggende aktiv og obligationer kan opnå et 
mere attraktivt profitpotentiale end ved at købe en hybridobligation. Denne portefølje 
sammensættes således at den har samme risiko som en hybridobligation. Udover et bedre 
profitpotentiale burde omkostningerne være lavere ved selv at sammensætte en portefølje. Det 
højere profitpotentiale hænger bl.a. sammen med forventningen om lavere initialomkostninger.  

 

12.1  Risikoprofil 
Hybridobligationer markedsføres ofte som garanterede eller indekserede obligationer, og særligt 
en benævnelse som garanti vil have tendens til at lede tankerne hen på noget, der ikke er 
behæftet med, nogen særlig, risiko. Samtidigt vil det være sund fornuft, at antage at man som 
investor ikke modtager nogen form for garanti, medmindre, man betaler for denne. Som 
nedenstående figur 12.1 viser, vil hybridobligationer med hovedstolsgaranti rent risikomæssigt 
ligge et sted i mellem statsobligationer og det underliggende aktiv, fx aktier.  
 

 
Figur 12.1: Risikoprofil for hybridobligation 
 

 

        

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra BNP Paribas: Guide to Structured Products, side 3 

 

Kan hybridobligationerne så medtages i investorens øvrige portefølje med det formål at mindske 
den samlede risiko i porteføljen? I følge flere artikler er svaret nej174 med henvisning til at 

     
     
                                                  
174 Børsen den 12. april 2007, side 22  
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hybridobligationer med aktier, råvarer eller valuta, som underliggende aktiv har en høj samvariation 
med de typiske aktivklasser, som den private investor i øvrigt har i sin portefølje. At medtage 
hybridobligationer kan nærmest have en modsat effekt, fordi de som sagt ikke diversificerer 
risikoen, men udover det giver de ikke en løbende rentebetaling, hvilket almindelige korte 
statsobligationer ville gøre.175 Det fremhæves ligefrem, at investoren ved at have hybridobligationer 
i sin portefølje kun øger sin risiko for at tabe penge.176 Derudover reducerer hybridobligationer 
investorens fleksibilitet, fordi de som udgangspunkt skal holdes til udløb177 eller sælges ud af 
porteføljen med et højt handelsspread. Hybridobligationernes spekulative optionselement kan 
umiddelbart ikke anvendes til at justere porteføljens risiko, ligesom optioner isoleret set kan.    

 

12.2  Replikation af hybridobligation  
Inden portefølje alternativet opstilles, skal det først undersøges, om investor selv kan 
sammensætte en hybridobligation bestående af en nulkuponobligation og en option. Hvis der tages 
udgangspunkt i det danske aktiemarked, kan investor umiddelbart ikke selv købe de to dele, som 
en hybridobligation består af. For det første findes der ikke nulkuponobligationer med tilstrækkelig 
lange løbetider på OMX Nordic Exchange. Det nærmeste, investorer kommer en 
nulkuponobligation, er de såkaldte skattekammerbeviser, som kun handles i en stykstørrelse på 1 
million.178 Optionsdelen er ligeledes svær at finde, idet udbuddet er lavt og løbetiderne korte, typisk 
omkring et halvt år. Hvis investor til trods for dette fortsat ønsker at konstruere sin egen 
hybridobligation med ovenstående forudsætninger eller begrænsninger, om man vil, vil investor 
erfare, at optionernes aftalekurs er forudbestemt, og at der er et relativt stort spread, hvilket øger 
investors omkostninger.179 Det er praktisk muligt selv at konstruere en hybridobligation, men det 
bliver med meget kort løbetid og betydelige omkostninger. Omkostninger vil i dette tilfælde med 
overvejende sandsynlighed overstige de omkostninger, som er i hybridobligationerne og derfor 
synes en nøjagtig kopiering af en hybridobligation ikke at være en mulighed for den private 
investor.180 Man kunne udlægge det som om, at den private investor er en sags ”ofre” for de 
imperfekte markedsforhold som afspejles i virkelighedens verden. Hvis replikationen antages at 
foregå i det perfekte marked, og uden transaktionsomkostninger, så vil det med høj sandsynlighed 
være muligt for den private investor selv at konstruere en hybridobligation, hvis omkostninger ikke 
ville overstige de nuværende.  

 

                                                            
175 Finans Invest juni 2003, side 19  

176 Børsen den 12. April 2007, side 22 

177 www.epn.dk den 15. februar 2008  

178 www.omxnordicexchange.com 

179 www.omxnordicexchange.com 
180 Finans Invest juni 2003, side 21  



Hybridobligationer              

                       Side 70 af 144 
 

12.3  Porteføljealternativ  
Hvis det for den private investor ikke er praktisk muligt, pga. omkostningerne, at sammensætte en 
hybridobligation, hvad er så det næstbedste alternativ, og kan det næst bedste vise sig at være 
endnu bedre end både de udbudte hybridobligationer og en komplet replikation af en 
hybridobligation? Disse spørgsmål vil blive undersøgt i det følgende ved at opstille et relativt 
porteføljeeksempel med et underliggende aktiv og obligationer. Hvis der tages udgangspunkt i 
casen, så kan nedenstående afkasteksempel opstilles:  

 

Tabel 12.1: Afkasteksempel for casen 

Indeks udvikling USD Basis indfrielse Afkast USD Extra indfrielse Afkast USD 2009 Afkast
-25,0% 100,0 0,0% 100,0 -3,8% 100,0 -0,5%
-20,0% 100,0 0,0% 100,0 -3,8% 100,0 -0,5%
-15,0% 100,0 0,0% 100,0 -3,8% 100,0 -0,5%
-10,0% 100,0 0,0% 100,0 -3,8% 100,0 -0,5%
-5,0% 100,0 0,0% 100,0 -3,8% 100,0 -0,5%
0,0% 100,0 0,0% 100,0 -3,8% 100,0 -0,5%
5,0% 104,0 4,0% 106,0 1,9% 107,4 6,8%

10,0% 108,0 8,0% 112,0 7,7% 114,7 14,1%
15,0% 112,0 12,0% 118,0 13,5% 122,1 21,4%
20,0% 116,0 16,0% 124,0 19,2% 129,4 28,8%
25,0% 120,0 20,0% 130,0 25,0% 136,8 36,1%

Garanti Invest Nordea

 

Indeksudviklingen angiver den relative udvikling i det underliggende aktiv, som i dette tilfælde er 
valutakrydset USD/DKK. Det relative afkast er givet ved: ( )/ 1indfrielseskurs udstedelseskurs − . 
Nedenfor er tabel 12.1 illustreret visuelt ved figur 12.2.   

 
Figur 12.2: Afkasteksempel for casen 
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Indeksudviklingen fremgår af den horisontale akse, mens den vertikale akse viser det tilsvarende 
afkast for henholdsvis USD 2009, USD Basis og USD Extra, nulkuponobligation181 og selve 
indekset. Af figur 12.2 fremgår det tydeligt, at begge Garanti Invests hybridobligationer i alle 
positive indeks scenarier ligger under selve indeksudviklingen. For USD Basis vedkommende kan 
dette forklares ved den lave deltagelsesgrad på 80 %. Samtidigt skal det fremhæves, at 
hovedstolsgarantien, hvis der ses bort fra det risikofri aktiv, kun vil have gavnet investoren, såfremt 
indeksudviklingen er <0 %. USD Extras deltagelsesgrad på 120 % synes umiddelbart at være 
attraktiv, men deltagelsesgraden er bl.a. opnået ved at udstede USD Extra til en overkurs på 104. 
Overkursen bevirker reelt, at det underliggende indeks skal stige med ca. 4 % point for blot at nå 
kurs pari. Investoren starter således umiddelbart sin investering med et tab på 4 % point, men det 
er i den sammenhæng vigtigt at pointere, at optionsdelen af USD Extra indeholder en lookback 
option, og at startkursen på USD Extra derfor, modsat USD Basis, fastlægges som den laveste 
kurs182 på én af observationsdatoerne for det underliggende aktiv i løbet af det første halve år, jf. 
afsnit 11.1. Denne karakteristiske afkastprofil kan til dels retfærdiggøre overkursen, men 
prisfastsættelsen i afsnit 11.4 viser, at den teoretiske billigste pris på lookback optionen ligger en 
del under den betalte pris, hvilket antyder, at optionsdelen i USD Extra har været for dyr set i 
forhold til afkastpotentialitet, som afspejles i deltagelsesgraden. Dvs. at enten skulle optionsdelen 
være købt billigere, eller også skulle den opnåede deltagelsesgrad på USD Extra have været 
højere. Dog har man forsøgt at gøre lookback optionen billigere ved at tilføje de indledende 
observationsdatoer og den korte asiatiske hale. De indledende observationsdage medfører, jf. 
eksemplet i tabel 8.2, at investoren opgiver at starte på den laveste kurs i løbet af 0,5 år til fordel 
for det gennemsnitlige laveste niveau på 0,23 år. Overkursen på USD Extra skyldes sandsynligvis 
også de faldende (swap)renter omkring udstedelsestidspunktet, idet faldende renter medfører en 
lavere diskonteringsfaktor for nulkupondelen, som igen medfører et reduceret beløb til at købe 
optioner for. Alt i alt synes Garanti Invests hybridobligationer ikke at være sammensat på en, for 
den private investor, hensigtsmæssig måde. Den private investors afkast er relativt begrænset, og 
USD Extra giver først et mer afkast i forhold til USD Basis, hvis det underliggende aktiv stiger med 
mere end ca. 12 %. USD 2009 giver derimod allerede et mere afkast i forhold til indeksudvikling 
ved en indeksstigning på 5 %, hvilket skyldes den lavere udstedelseskurs og den betydeligt højere 
deltagelsesgrad på 147 %. USD 2009 minder i virkeligheden om en gearet investering i det 
underliggende aktiv. Den største ulempe ved USD 2009 er imidlertid, at dette produkt ikke har en 
asiatisk hale, men i stedet bestemmes afkastet ud fra den fastlagte startkurs og kun én afsluttende 
observationsdag. Hvilket betyder, at netop denne ene afsluttende observationsdag er helt 
afgørende for afkastet.  

                                                            
181 Nulkuponolbigationen betragtes her som det risikofri aktiv. Man kunne i den sammenhæng argumentere for at den akkumulerede 
rente for optionernes løbetid skulle vise som det risikofri aktiv. Dette er ikke valgt fordi optionerne har forskellige løbetider.   
182 Afkasteksempelet i figur  12.2 burde korrigeres efter fastlæggelsen af USD Extras startkurs 
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Som udgangspunkt repræsenterer de tre hybridobligationer tre forskellige strategier. I forhold til en 
relativ porteføljesammensætning af det underliggende aktiv er der dog ingen tvivl om, at den 
relative porteføljesammensætning i langt de fleste tilfælde er at fortrække, jf. nedenstående figur 
12.3.  

 

Figur 12.3: Relativ porteføljesammensætning af underliggende aktiv i forhold USD 2009, USD 
Basis og USD Extra 
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Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Lehman Brothers Equity Derivatives & Quantitative Research 
 
Umiddelbart synes figur 12.3 måske lidt uoverskuelig og af samme grund, kan tabellen hertil 
findes i appendiks 7. Figuren viser ud af den horisontale akse indeksudviklingen, mens den 
vertikale akse viser det dertilhørende afkast. De rumbeformede lodrette linier repræsenterer hver 
især forskellige porteføljers afkast i forhold til indeksudvilkingen. Vægtning af aktiverne i hver af de 
rumbeformede linier repræsenterer afkastet på de porteføljer, som er gående fra 100 % i det 
underliggende aktiv (U) til 100 % i obligationer (O) i forhold til den relative indeksudvikling. Som det 
fremgår af figur 12.3, kan der ved en indeksudvikling fra 0 til 25 %, konstrueres porteføljer, som 
giver bedre afkast end USD Basis og USD Extra. Det er dog vigtigt at pointere at investors risiko 
ligeledes vil være øget idet dennes portefølje indeholder en større andel af det underliggende 
aktiv. Ved en positiv indeksudvikling på 10 % og derover vil porteføljer sammensat med 30 % af 
det underliggende aktiv og 70 % obligationer således give et højere afkast. I forhold til USD 2009 
er en selvvalgt porteføljesammensætning kun at foretrække, hvis indeksudvikling ligger på mellem 
0 til 5 %. Ved at geare porteføljerne kunne investor opnå samme profitpotentiale som USD 2009, 
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men samtidig vil risikoen på investeringen stige ved gearing. Figuren viser også, at investor ved 
samtlige negative scenarier vil modtage en bedre forrentning, ved som minimum, at placere 80 % 
af sin portefølje i obligationer. Porteføljealternativt forudsætter at investor har en dynamisk 
handelsstrategi, hvilket i den perfekte verden ikke medfører transaktionsomkostninger. I 
virkelighedens verden vil en sådan strategi dog medføre transaktionsomkostninger i forbindelse 
med omlægninger af porteføljen, og det kan ikke afvises at disse vil have en signifikant indflydelse 
på afkastpotentielt. Transaktionsomkostningerne vil variere alt efter hvor ofte porteføljen omlægges 
og efter hvilket underliggende aktiv der er tale om.    
 

13  Afsluttende bemærkninger 
De afsluttende bemærkninger i dette afsnit har til formål at beskrive og uddybe i en række 
forskellige betragtninger.   

 

13.1  Omkostninger og afkast 
Umiddelbart synes der ikke at være direkte skjulte omkostninger i de analyserede 
hybridobligationer. Til gengæld kan man sige, at omkostningsniveauet er ret højt, i hvert fald i 
forhold til de teoretisk beregnede optionspriser. Omkostningsniveauet fremgår tydeligt i Garanti 
Invests brochure og prospekt, samt i fondsbørsmeddelelsen vedrørende de endelige 
udstedelsesvilkår. De eneste omkostninger, der ikke er specificeret, er obligationsudstederens 
fundingspread og optionspartens avance på optionen. Fundingspreadet kunne med fordel oplyses 
til den private investor, eftersom dette har betydning for nulkuponsandelen i hybridobligationen og 
dermed også størrelsen på optionsdelen. Det ville være ret simpelt at offentliggøre 
fundingspreadet, idet dette blot vil kræve, at det term sheet, som med sikkerhed findes for den 
swap, der er mellem obligationsudstederen og dens modpart, offentliggøres. Arrangøren får 
sandsynligvis ikke oplyst optionspartens avance, men i stedet kunne man argumentere for, at 
arrangøren oplyste sit eget estimat på optionen, den teoretiske fair værdi eller den implicitte 
volatilitet, som er anvendt. Omvendt kan man hævde, at investoren får den billigste option, der er i 
markedet, eftersom denne leveres efter udliciteringsprincippet. Dog kan man ikke helt sidestille det 
at få den billigst tilgængelige option med det at opnå en fair pris, eftersom udlicitering kun kan 
tilsikre, at den billigste udbyder vinder retten til at levere optionen. Af casen fremgår det tydeligt, at 
man ikke kan sidestille udlicitering med det at modtage den teoretiske fair pris, eftersom der i alle, 
på nær et tilfælde, vil være opnået højere deltagelsesgrader ved at anvende de teoretiske fair 
priser. Ud fra et salgs- og marktingsperspektiv vil det nok ikke være gavnligt at oplyse de teoretiske 
optionspriser medmindre man som arrangør kan forsvare den højere pris, som er betalt. Den 
tekniske forklaring ligger nok lidt udover, hvad man forvente at en privat investor skal kunne 
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absorbere. Yderligere kunne man med fordel tilsigte at synliggøre de ekstra omkostninger, som 
investor har, når hybridobligationerne er udstedt til over kurs 100. Dette kunne bl.a. gøres i de, på 
nuværende tidspunkt, ikke helt retvisende afkastdiagrammer i prospekterne, hvor afkastet ikke er 
justeret i forhold til overkursen. Samtidig er betegnelsen, hovedstolsgaranti heller, ikke helt korrekt, 
når hybridobligationerne er udstedt til overkurs, idet investor jo kun modtager kurs pari fratrukket 
overkursen. For branchen som helhed ville det være en fordel, hvis der eksisterede en slags 
nøgle- eller risikotal for hybridobligationerne. Sådanne nøgle- eller risikotal ville formentlige give 
investoren bedre et beslutningsgrundlag, og samtidig ville hybridobligationerne formentlig være 
nemmere at sammenligne.  

 

Den fremførte kritik omkring direkte skjulte omkostninger synes ikke at være helt korrekt i forhold til 
oplysningsniveauet i dag. Måske var denne kritik mere berettiget i forhold til tidligere udstedelser, 
hvor omkostningerne netop ikke blev oplyst i det omfang, som det er tilfældet i dag. Ud fra det kan 
man udlede, at den tidligere kritik må have haft en vis effekt på arrangørerne bag 
hybridobligationerne, eftersom de har taget adskillige initiativer for at imødekomme kritikken. 
Blandt arrangørerne er særligt Garanti Invest blevet fremhævet som klassens duks i forhold til at 
oplyse omkostninger.183  

 

Udover omkostningsniveauet har kritikken også været rettet mod det potentielle afkast som 
hybridobligationer kan give. På dette område er mistilliden forsat høj, og ifølge Nationalbankens 2. 
kvartalsrapport fra 2007, hvor 67 hybridobligationer undersøges, konstateres det, at 31 er blevet 
indfriet med nul eller negativt afkast. Samlet set udgør merafkastet i forhold til statsobligationer 
med tilsvarende varighed kun 0,11 % point. Professor Michael Møller fra CBS forholder sig 
ligeledes særdeles kritisk til hybridobligationer, idet han udtaler: ”Jeg har aldrig har set nogen 
struktureret obligation, som jeg ville råde nogen til at købe. Jeg vil ikke røre det med en ildtang”.184 
Hans gennemgående argument er, at hybridobligationernes struktur er for kompliceret at forstå og 
at man ikke skal købe noget, man ikke forstår. Professor Peter Løchte forholder sig ligeledes kritisk 
til konstruktionen af hybridobligationerne og prisfastsættelsen af optionsdelen. Han tilføjer dog, at 
det som udgangspunkt er positivt, at almindelige danskere nu har mulighed for at investere i bl.a. 
valuta og råvarer, men at det gennem hybridobligationer er alt for dyrt.185 Søren Plesner fremfører 
et lignende argument, hvor han fremhæver, at hybridobligationer i høj grad kan komplementere 
traditionelle investeringsprodukter.186 Den akademiske verden synes altså at være ret enig om, at 

                                                            
183 Børsen den 11. juni, side 3 

184 www.epn.dk den 9. juni 2007 

185 Børsen den 18. februar 2006 
186 Finans Invest april 2007, side 19 
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hybridobligationer ikke er noget særlig oplagt investeringsprodukt for den private investor. Dansk 
Aktionær Forening udtrykker heller ikke begejstring for hybridobligationer med henvisning til at 
sandsynligheden for at tjene penge er uendelig lille, og at hybridobligationerne er for dyre – man 
får simpelthen ikke nok for pengene.187 Det fremføres også, at en hybridobligation med et 
aktieindeks som det underliggende aktiv i bedste fald kun kan give et afkast på mellem 55 % til 60 
% i forhold til aktiemarkedet, og at en kombination af investeringsforeninger på aktier og 
obligationer er at foretrække.188 Samtidig skriver Børsen i en artikel blot en måned tidligere, at man 
skal udvælge investeringsforeninger med årvågenhed, eftersom forskellige investeringsforeninger 
ofte samvarierer mere end, det ser ud til på overfladen, og at risikospredning dermed ikke 
nødvendigvis øges.189 Kritikerne er også enige om, at arrangørerne tager sig godt betalt for 
hybridobligationerne,190 og at enten skal omkostningsniveauet nedbringes, eller også skal 
deltagelsesgraden i hybridobligationerne op.191 Dertil kommer det, at flere kritikere finder det mere 
attraktivt for den private investor selv at sammensætte en portefølje af aktier og obligationer.192 
Hybridobligationernes markedsføring og bankernes salg kritiseres ligeledes. Her er det særligt 
Forbrugerrådet, der finder bankernes aggressive markedsføringskampagner uacceptable, fordi 
bankerne har stor interesse i at sælge disse produkter, som giver høj provision.193   

 

Kritikerne er altså generelt enige om, at hybridobligationerne er for omkostningsfulde, og at de 
giver for lave afkastsmuligheder. Men gør de nu også det? Som sagt har volatiliteten stor 
betydning i forhold til optionsprisen, og da volatiliteten til en vis grad er subjektivt givet, kan man 
ikke blot antage, at den faktiske optionspris minus den teoretiske optionspris giver et 
omkostningsniveau, som er for høj. Hvis der sammenlignes med investeringsforeningernes 
gennemsnitlige årlige omkostningsniveau på ca. 2 % p.a.,194 synes hybridobligationerne i casen 
ikke at være væsentlig dyrere. Dog kan man ikke sammenligne investeringsforeninger og 
hybridobligationer direkte, idet de to investeringsprodukter repræsenterer noget vidt forskelligt, dog 
er der ikke alverdens alternativer at sammenligne hybridobligationer med. I en vis forstand kræver 
investeringsforeningernes investeringsprodukter også mere løbende vedligeholdelse end 
hybridobligationerne, idet disse produkter som regel kræver løbende omlægninger og generel 
forvaltning. Er det så den grundlæggende konstruktion af hybridobligationer, som begrænser deres 
afkast? For at afklare dette tages der udgangspunkt i et eksempel, hvor udstedelseskursen på en 

                                                            
187 Børsen den 12. april 2007, side 22 
188 Børsen den 15. maj 2007 

189 Børsen den 12. april 2007  

190 Børsen den 30. oktober 2006 

191 Finans Invest juni 2006, side 23 

192 www.epn.dk den 15. februar 2008 og Penge & privatøkonomi nr. 7, 2006 

193 Aktionæren oktober 2007 
194 www.ifr.dk  
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hybridobligationen er 105, deltagelsesgraden er på 100 %, den risikofri rente er 5 %, løbetiden er 1 
år og det underliggende aktivs udvikling er som vist nedenfor i figur 13.1.    

 
Figur 13.1: Hybridobligation – det næstbedste alternativ 
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Kilde: Finans Invest april 2007, side 14 

Som det fremgår af figuren, har hybridobligationer en tendens til altid at være det næstbedste 
alternativ i forhold til enten en direkte investering i det underliggende aktiv eller i det risikofri aktiv. 
Problemet er blot, som ved alle andre investeringer, at man først kan opgøre dette, når produktet 
er udløbet, hvilket betyder, at investoren næsten altid kan konstatere, at denne skulle have 
investeret anderledes. Særligt hvis det underliggende aktiv kun har haft en begrænset stigning 
eller fald. Det efterlader investoren med muligheden for at investere i noget, som med relativ stor 
sandsynlighed vil vise sig at være det næstbedste – uanset hvad der sker.195 Hvis det forudsættes, 
at hybridobligationen er fair prisfastsat, lyder det umiddelbart ikke så dårligt at være sikret det 
næstbedste uanset hvad der sker.196 Lidt firkantet kan man udlede, at hovedstolsgarantien 
bevirker, at investor kun opnår det næstbedste, og at man som investor absolut ikke skal forvente 
at modtage mere end, hvad man betaler for, tværtimod i forhold til kritikkerne. Som enkelte kritikere 
fremhæver, er det værd at bemærke, at mange af disse hybridobligationer giver den private 

                                                            
195 Finans Invest april 2007, side 13-14 
196 Finans Invest april 2007, side 19 
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investor adgang til markeder og underliggende aktiver, som de ellers ikke ville kunne investere i fx 
råvarer. Måske kan selve adgangen til sådanne markeder godt retfærdiggøre en højere pris, men 
spørgsmålet er blot, om investoren forstår dette. Man kunne argumentere for at selve det at få 
adgang til disse markeder må koste mere end traditionel investering i fx aktier. På den anden side 
kunne man argumentere for, at hybridobligationer i bund og grund er en selvskabt og god 
forretning for alle de udstedende parter, og at efterspørgslen i nogen grad er betinget og skabt af 
udstederne selv. Eller sagt på en anden måde, så opnår obligationsudstederen relativ billig 
funding, optionsparten kan få afdækket risiko, og arrangørerne, samt distributørerne, kan opnå 
fortjeneste gennem formidling og salg. Man kan således roligt antage, at de udstedende parters 
primære interesse er at tjene penge, og at det i sidste ende er det, det handler om, idet ingen af de 
udstedende parter er filantropiske foretagender.197 Igen kunne man hævde, at udstederne blot 
tilbyder et produkt på samme markedsvilkår som de utallige andre investeringsprodukter, og at 
hybridobligationer ville blive udkonkurreret, hvis de virkelig var så dårlige, som kritikerne hævder. 
Omvendt kunne man sige, at hybridobligationerne bliver markedsført og fremhævet i en sådan 
grad, så den private investor nærmest ikke har noget valg, men det er nok en overdrivelse, 
eftersom det trods alt er begrænset, hvor meget naivitet man kan tillægge private investorer for at 
fremføre sin egen kritik.  

   

 

 

                                                            
197 Finans Invest april 2007, side 19 
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14  Konklusion 
Udstedelseskursen og deltagelsesgraden i hybridobligationer afhænger af prisen på disses to 
generiske dele, som er options- og nulkupondelen. Nulkupondelen synes umiddelbart at være 
simpel, idet denne kan betragtes som en nulkuponobligation. Dog er det i den sammenhæng 
vigtigt at pointere, at nulkupondelen reelt består af en swapaftale mellem den 
obligationsudstedende og dens swapmodpart. Obligationsudstederens swapmodpart fungerer i 
den sammenhæng også som optionsmodpart. Da nulkupondelen reelt er en swapaftale, kan dens 
funktion som nulkuponobligation opgøres ved ( )100 1 ( ) T

Nulkupon sPV r bp −
= × + − . Som det fremgår af 

foregående formel, modtager den obligationsudstedende part et fundingspread, i form af et antal 
basis punkter, i forbindelse med swapaftalen, hvilket er nærmere beskrevet nedenfor. 
Hybridobligationernes optionsdel er mere kompleks og kan beskrives ud fra følgende forskellige 
parametre og variable. Det underliggende aktivs værdi ( )S  og udløbsdato ( )1T , som er variable, 
mens volatiliteten ( )σ og optionens drift ( )μ  er parametre tilknyttet det underliggende aktiv. Hertil 
kommer de optionsspecifikke karakteristika, som er dens exercisekurs ( )E  og dens startdato ( )0T . 
Herudover er der renteparameteret ( )r , som afhænger af optionens konverteringsvaluta. Ud fra 
disse forskellige parametre og variable kan følgende opstilles for at bestemme optionens værdi: 

( )1, ; , ; , ;oV S T E T rσ μ . Her er særligt volatilitetsparametret vigtigt, idet den fremtidige 
volatilitetsforventning har signifikant betydning for optionsprisen. Volatiliteten er ligeledes et 
komplekst parameter at bestemme, idet det ønskes at prognosticere det underliggende aktivs 
fremtidige bevægelser. Derfor vil volatiliteten ofte variere i forhold til, hvem der priser optionen, og 
netop denne variation kan have helt afgørende indflydelse på, hvad der betragtes som en fair 
optionspris.       

 

Derudover er det undersøgt, om hybridobligationer indeholder skjulte omkostninger for den private 
investor. Analysen havde sit udgangspunkt i tre hybridobligationer, hvoraf to er udstedt af Garanti 
Invest, mens den sidste er udstedt af Nordea. De tre hybridobligationer, som betegnes USD 2009, 
USD Basis og USD Extra, har alle USD/DKK som underliggende aktiv. De tre hybridobligationer 
har forskellige optionsstrukturer, og det var bl.a. med dette for øje, at netop disse tre 
hybridobligationer blev valgt til analysen. I henhold til casen synes der ikke at være direkte skjulte 
omkostninger forbundet ved køb af hybridobligationer. Til gengæld kan det konkluderes, at 
omkostningsniveauet i de analyserede hybridobligationer er ret højt, og at den eneste indirekte 
omkostning, som ikke oplyses til den private investor, er det fundingspread, som 
obligationsudstederen modtager for sit engagement. Fundingspreadet synes dog snarere at skulle 
betragtes som en form for skjult profit, som modtages af den obligationsudstedende part, end en 
form for skjult omkostning, som bevidst ikke oplyses til den private investor. Det ville være ret nemt 
for arrangørerne at oplyse dette fundingspread, idet dette fremgår af det termsheet, som ligger til 
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grund for swapaftalen. Det kan tilføjes, at obligationsudstederen vil modtage en form for 
fundingspread uanset med hvem, denne indgår en swapaftale. De resterende omkostninger 
fremgår ret tydeligt af bl.a. prospekt og salgsmateriale. Dog kunne afkastdiagrammerne i 
prospekterne med fordel justeres med henblik på at tydeliggøre effekten på afkastpotentialet, når 
hybridobligationerne udstedes til overkurs. På trods af dette synes kritikken vedrørende skjulte 
omkostninger ikke at være velbegrundet med det nuværende oplysningsniveau. Omvendt kan det 
siges, at kritikken har været medvirkende til at løfte oplysningsniveaet til det nuværende niveau, og 
derfor kan kritikken ikke siges at have været hverken ubegrundet eller uvæsentlig i et historisk 
perspektiv.   

 

De teoretisk beregnede optionspriser ligger alle, på nær én, under de faktiske optionspriser, som 
er betalt for optionerne. Hvis de lavere teoretiske optionspriser var anvendt i forbindelse med 
udstedelsen af hybridobligationerne, ville dette have haft betydelig indflydelse på 
deltagelsesgraden, og dermed afkastpotentialet for hybridobligationerne. Yderligere kan det 
tilføjes, at de lavere optionspriser også kunne være anvendt til at reducere udstedelseskursen på 
de analyserede hybridobligationer. Den gennemsnitlige deltagelsesgrad kunne være øget til 
henholdsvis 168 %, 113 % og 125 % for USD 2009, USD Basis og Extra, hvilket særligt ville øge 
afkastpotentialet for hybridobligationerne udstedt af Garanti Invest. Det er dog kompliceret at 
fastslå, om de teoretisk beregnede optionspriser egentlig repræsenterer den fair værdi, som det 
var hensigten at vurdere. For det første opfattes begrebet en fair pris forskelligt alt afhængig af 
med hvilken af aktørernes synsvinkel, det betragtes, men set direkte fra den private investors 
synsvinkel er hybridobligationerne umiddelbart for dyre i forhold til deres afkastpotentiale. For det 
andet er der ud fra Black-Scholes antagelser og risikoneutrale prisfastsættelse ikke tvivl om, at 
optionerne blev købt for dyrt, men på den anden side holdes det væsentligste parameter i forhold 
til optionsprisfastsættelse, volatiliteten, konstant i forhold til tiden i Black-Scholes model. For det 
tredje kan det ikke fastslås med hvilken volatilitet og volatilitetsforventning til den fremtidige 
udvikling på det underliggende aktiv, den optionsudstedende part har priset optionerne. For det 
fjerde har det ikke været muligt at godtgøre optionsmodpartens salgsprovision. Man kunne dog i 
den forbindelse antage, at salgsprovisionen er lig med de faktiske optionspriser minus de teoretisk 
beregnede optionspriser, men en sådan antagelse vil sandsynligvis være for bred. Hvis det 
alligevel antages, er der dog ingen tvivl om, at optionerne i hybridobligationerne er alt for dyre. 
Omvendt kan det udledes, at de differencer, der er mellem de teoretiske optionspriser og de 
faktiske optionspriser, dog primært må skyldes to forhold, nemlig den anvendte volatilitet og den 
salgsprovision som optionsmodparten indregner i sin pris. Det har ikke været muligt at godtgøre 
hverken volatiliteten eller salgsprovisionen. Hvor stor en del af differencerne, der kan tillægges 
henholdsvis salgsprovisionen og volatiliteten, er vanskeligt at vurdere. Men i en hvis grad kan 
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salgsprovisionen siges at være en skjult omkostning for den private investor, men samtidigt er den 
også en ukendt faktor for arrangørerne, som gennem udlicitering forsøger at modtage den mest 
attraktive optionspris. 

 

Alternativt kunne den private investor forsøge at replikere en hybridobligation ved selv at købe 
henholdsvis options- og nulkupondeIen, som hybridobligationerne generisk består af. I forhold til 
det perfekte marked vil denne mulighed sandsynligvis kunne fungere, idet den private investor ikke 
skal tage hensyn til bl.a. transaktionsomkostninger. En replikation er ligeledes en mulighed i det 
imperfekte marked, men omkostningsniveauet vil med stor sandsynlighed overstige de 
omkostninger, som er i hybridobligationerne, og derfor kan en replikation ikke betragtes som et 
hensigtsmæssigt alternativ til de udstedte hybridobligationer. Dertil kommer, at den private investor 
ikke har umiddelbar adgang til en række af de underliggende aktiver, som hybridobligationer ofte 
er tilknyttet som eksempelvis råvarer og valutaer. Ved selv at sammensætte en relativ portefølje 
bestående af obligationer og det underliggende aktiv kan den private investor opnå et rimeligt 
afkast i forhold til hybridobligationerne, jf. figur 12.3, og for alle negative scenarier vil den private 
investor opnå et bedre afkast ved at have 80 % af sin portefølje placeret i obligationer. Af figur 
12.3 fremgår det ligeledes, at de relative porteføljer i en del tilfælde vil give et bedre afkast end 
henholdsvis USD Basis og USD Extra, mens afkastet for USD 2009 ligger højere end de relative 
porteføljer. Det er dog væsentligt at pointere, at risikoen stiger i takt med en forøgelse af andelen 
af det underliggende aktiv. Dertil kommer, at den private investor vil have behov for at rebalancere 
sin portefølje løbende, og at denne rebalancering i praksis vil medføre transaktionsomkostninger 
og dermed et reduceret samlet afkast.   

 

Hvorvidt adgangen til særlige markeder eller kombinationer af disse retfærdiggør 
hybridobligationernes relative høje omkostningsniveau er nok et ret individuelt spørgsmål, idet man 
kan hævde, at denne adgang må koste mere end traditionelle investeringsobjekter, som fx aktier. 
Den private investor må derfor selv afgøre, om investeringslysten opvejer omkostningsniveauet. 
Omvendt kan man hævde, at nødvendigheden for at investere i særlige markeder eller 
kombinationer af disse til dels er skabt af arrangørerne selv, idet den private investor næppe ville 
efterspørge sådanne produkter. Derudover kan man hævde, at omkostningerne i 
hybridobligationer med aktier som underliggende aktiv i så fald burde have et lavere 
omkostningsniveau end hybridobligationer med særlige markeder eller kombinationer af disse som 
underliggende aktiv. Det finansielle, innovative, alternative investeringsprodukt, som 
hybridobligationer kan hævdes at være, synes kun i ringe grad at retfærdiggøre 
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omkostningsniveauet. Innovationen sikrer jo kun adgang til særlige markeder eller kombinationer 
af disse, hvilket ikke kan sidestilles med et mere attraktivt afkastpotentiale.   
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16 Appendiks 1 – Baggrund for Black-Scholes model  
Hele appendikset er skrevet med baggrund i Wilmott side 71-97 og en artikel fra The Journal of 
Futures Martkets, vol. 23, No 6. 2003 af Zhang. 

   

Her vises baggrunden for udledningen af BS modellens grundlæggende udtryk:  

2
2 2

2

1 0
2

V VS rS rV
t SS

σ∂ ∂ ∂
+ + − =

∂ ∂∂
                                            (16.1) 

Modellen har sit udgangspunkt i delta hedging og no arbitrageprincippet. For at udlede 
ovenstående tages der udgangspunkt i den stokastiske differentialligning for aktier. Ideen bag 
dette er at konstruere en risikofri portefølje. Den risikofri portefølje sammensættes ved at 
undersøge korrelationen mellem aktierne og deres tilsvarende optioner. Dernæst undersøges no 
arbitrageprincippet, hvor alle afkast på risikoporteføljer siges at være lig med den risikofri rente 
dvs. no free lunch argumentet.  

For at undersøge sammenhængen mellem en aktie og dens option konstrueres en meget speciel 
portefølje ( )∏  bestående af en lang position og en kort position af en given mængde ( )Δ i det 
underliggende aktiv dvs.  

( ),V S t S∏ = − Δ                                                          (16.2) 

Hvor ( ),V S t er optionen, og SΔ er den korte position i det underliggende aktiv. Korrelationen 
mellem en aktie og dens call option er positiv, idet call optionens værdi stiger, hvis aktien stiger, og 
omvendt falder optionens værdi, når aktien falder. Det underliggende aktiv følger en random 
lognormalfordeling, som er givet ved dS Sdt Sdxμ σ= + . Værdiændringen i porteføljen i perioden 
t  til t dt+  skyldes dels optionen og dels aktiens værdiændring, idet d dv dS∏ = − Δ . Bemærk 
dog, at Δ  ikke har ændret sig indenfor dette tidsinterval dvs. ændringen i S  er ikke medtaget. For 
at finde porteføljens eksakte ændringsudtryk benyttes Itô , hvor  

2
2 2

2

1
2

V V VdV dt dS S dt
t S S

σ∂ ∂ ∂
= + +
∂ ∂ ∂

                                            (16.3) 

 Hvorved porteføljens ændring kan udtrykkes som:  

2
2 2

2

1
2

V V Vd dt dS S dS
t S S

σ∂ ∂ ∂
∏ = + + − Δ

∂ ∂ ∂
                                        (16.4) 

Ud fra formel 16.4 ses det, at der optræder både deterministiske udtryk ( )dt  og random udtryk 

( )dS . Hvis V  og dets afledte var kendte, ville alt på højresiden af 16.4 med undtagelse af ( )dS  
være kendt. ( )dS vil aldrig være kendt, eftersom de udgør risikoen i porteføljen. For at eliminere 
risikoen i porteføljen til nul tages random udtrykket fra 16.4 og sættes i forhold til Δ :  
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V dS
S
∂⎛ ⎞− Δ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

 og Δ  defineres som: V
S
∂

Δ
∂

                                          (16.5) 

Denne eliminering af risikoen i porteføljen er bedre kendt som hedging og i forhold til en aktie og 
dens option kaldes dette dynamisk delta hedging. Imellem tidsintervallerne i dynamisk delta 
hedging ændres mængden /V S∂ ∂  og V , fordi de er en funktion af de evigt skiftende variable, S  
og t . Når Δ  mængden er bestemt, kan porteføljens værdiændring bestemmes ved:  

2
2 2

2

1
2

V Vd S dt
t S

σ
⎛ ⎞∂ ∂

∏ = +⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
                                                   (16.6) 

Denne risikofri ændring af d ∏  i forhold til porteføljens værdiændring ∏  indikerer, at samme 
værdiændring kan opnås ved at sætte penge ind på rentebærende konto dvs. 

 d r dt∏ = ∏                                                               (16.7) 
Formel 16.7 udtrykker no arbitrageprincippet, som kan forklares ud fra to simple eksempler. I det 
første eksempel antages den delta hedgede portefølje at give en højere rente end den risikofri 
rente, hvilket betyder at ved at låne penge i banken og investere disse i den risikofri portefølje, kan 
der opnås en risikofri profit, idet  portefølje bankr r risikofri proft− = . Omvendt kunne den risikofri 
portefølje antages at give en lavere rente end den risikofri rente, hvilket betyder at der skulle 
indtages en kort optionsposition, som er delta hedge, mens pengene sættes i banken. Uanset 
hvad investoren gør for at udforske arbitragemulighederne, vil markedet reagere ved at lade 
optionsværdien være gående mod eliminering af arbritage.  

 

Ved at indsætte 16.2, 16.5 og 16.6 ind i 16.7 opnås følgende:  

2
2 2

2

1
2

V V VS dt r V S dt
t SS

σ
⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂∂ ⎝ ⎠⎝ ⎠

                                       (16.8) 

Og ved at dividere med dt og omrokere fås Black-Scholes lineær parabolske differentialligning:  

 
2

2 2
2

1 0
2

V VS rS rV
t SS

σ∂ ∂ ∂
+ + − =

∂ ∂∂
                                            (16.9) 

For at anvende ovenstående 16.9 er det nødvendigt at manipulere udtrykket, således at det bliver 
til noget, som kan løses. Første skridt i den retning er at ændre tidsperspektivet fra nutidsværdi til 
fremtidsværdi, idet afkastet på optionen modtages på tidspunkt 1T , mens prisfastsættelsen finder 
sted på tidspunkt 0T , således kan det siges, at ( ) 1 0( ), ( , )r T TV S t e U S t− −= . Dette bevirker, at 16.9 kan 
skrives som 

 
2

2 2
2

1 0
2

U U US rS
t SS

σ∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂∂
                                              (16.10) 

Dernæst løses der i forhold til 1 0T Tτ = − , hvorved ovenstående bliver til  
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2
2 2

2

1
2

U U US rS
t SS

σ∂ ∂ ∂
= +

∂ ∂∂
                                                   (16.11) 

Det underliggende aktivs afkast kan herefter skrives som logSξ = og med denne variabel findes 
det, at: 

2 2
2 2

2 2 og e e e
S S

ξ ξ ξ

ξ ξξ
− − −∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= = −
∂ ∂ ∂∂ ∂

                                  (16.12) 

Hvorved BS ligning bliver til 

2
2 2

2

1 1
2 2

U U Urσ σ
τ ξξ

∂ ∂ ∂⎛ ⎞= + −⎜ ⎟∂ ∂∂ ⎝ ⎠
                                           (16.13) 

Problemet defineret som 0 S≤ < ∞ er nu blevet til ξ−∞ < < ∞ , og samtidig er koefficienterne i 
ligningen blevet til konstanter, som er uafhængige af det underliggende aktiv, idet logSξ = . I 
næste skridt defineres x  og U som  

 ( )21 og ,
2

x r U W xξ σ τ τ⎛ ⎞= + − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                        (16.14) 

Dette skridt skal ses som en translation af koordinatsystemet. Efter dette kan BS’s variabler skrives 
som  

 
2

2
2

1
2

W W
x

σ
τ

∂ ∂
=

∂ ∂
                                                        (16.15) 

I opsummeret form betyder det, at 

 
( ) ( ) ( ) ( )

( )( ) ( )

1 0

2

( )
1 0 1 0

1/2
1 0

, , , ,

          , ,

r T T r r

x rr r

V S t e U S t e U S T T e U e T T

e U e T T e W x

τ τ ξ

στ ττ τ

− − − −

− −− −

= = − = −

⎛ ⎞= − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

                    (16.16) 

 

Hvor ( )2 2
1 0

1 1log
2 2

x r S r T Tξ σ τ σ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + − ⇒ + − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

.  

 

For at finde integralet, hvormed værdien en call options afkast kan bestemmes ud fra det 
underliggende aktiv, skal den såkaldte fundamental løsning for ligning 16.15 løses, og derefter skal 
der findes en såkaldt general solution. For ligning 16.15 skrives 

( ) ( )'
,

x x
W x fα βτ τ

τ
⎛ ⎞−

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                                    (16.17) 

Hvor 'x  betragtes som en arbitær konstant. Denne særlige løsning er kaldt ( ), ; 'fW x xτ , og den 
ukendte funktion er kun afhængig af én variabel, nemlig ( )' /x x βτ− . Udover at finde funktionen f  
så skal de konstante parametre, α  og β , bestemmes. Hvis denne fremgangsmåde virker, vil 
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ligningen for f  være en ordinær differentialligning, da funktionen kun har en variabel. Ved at 
sammensætte ligning 16.17 og 16.15 fås  

 
2

1 2 2
2

1 ' hvor 
2

df d f x xf
d d

α α β
βτ α βη σ τ η

η η τ
− −⎛ ⎞ −

− = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

                               (16.18) 

Ved at undersøge afhængigheden τ  og η  i 16.18 ses det, at der kun kan være en løsning, 
såfremt  

11 2
2

α α β β− = − ⇒ =  

For fundamental løsningen skal det sikres, at dets integrale over alle ξ  er uafhængig af τ , hvilket 
kan skrives som  

( )( )' /f x x dxα βτ τ
∞

−∞
−∫  

For at dette skal være konstant, skrives 

( )f dα βτ η η
∞ +

−∞∫  

Derefter 

1
2

α β= − =  

Nu tilfredsstiller funktionen f  at 

2 2
2 2

2 2

df d f d ff f a
d d d

η σ σ η
η η η

− − = ⇒ + =  

Hvor a  er en konstant. Hvis 0a = , kan ligningen integreres til  

( )
2

22f be
η
ση =  

Konstanten b  sættes således, at integralet af f  gående fra −∞  til ∞  er lig med 1 

( )
2

221
2

f e
η
ση

πσ

−
=  

Hvilket kan løses til  

( )
( )2

2

'
21,

2

x x

W x e σ ττ
πτσ

−
−

=  

Herefter skal der anvendes en såkaldt deltafunktion, som er beskrevet ved 

( ) ( ) ( )' ' 'x x g x dx g xδ − =∫ , hvor integrationen er gående fra hvilket som helst punkt under x  til 
hvilket som helst punkt over x . Deltafunktionen vælger således værdien g  på netop det punkt 
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hvor delta funktionen er singulær dvs. at 'x x= , og da begrænsningen 0τ →  bliver funktionen W  
en delta funktion ved 'x x= , hvilket betyder at 

( )

( ) ( )
2

2

'
2

0

1lim ' '
2

x x

e g x dx g xσ τ
τ πτσ

−
−∞

−∞→
=∫  

Det betyder, at nu skal der bare findes eksplicitte løsninger for afkastet. Afkastet betragtes som 
( )Afkast S , som værdien af optionen 1 0T T= , hvilket tilfredsstiller funktionen V , hvorved  

                                               ( ) ( ) ( ) ( ),  og ift ,0 xV S T Afkast S W x Afkast e= =                              (16.19) 

Løsningen hertil vil være 

( ) ( ) ( ),0 , ; ' 'x
fW x W x x Afkast e dxτ

∞

−∞
= ∫  

For vise at denne at ligning tilfredsstiller 16.15 og ( ) ( ),0 xW x Afkast e= , skrives følgende løsning i 
forhold til de originale variable 

                       ( )
( )

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

21 0 2 2
1 0 1 0log / ' 1/2 /2

0 0
1 0

', '
'2

r T T
S S r T T T Te dSV S T e Afkast S

ST T

σ σ

σ π

− −
∞ − + − − −

=
− ∫            (16.20) 

Hvor ' log 'x S= . Ligning 16.20 viser den eksakte optionsværdi, og dette kan manipuleres til 
eksplicitte afkastfunktioner. Fx er call optionen givet ved ( ) ( )max ,0afkast S S E= − , hvorved 
ligning 16.20 kan skrives som   

( )

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

21 0 2 2
1 0 1 0log / ' 1/2 /2

1 0

''
'2

r T T
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−
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Og ved at returnere ' log 'x S=  fås   

( )

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

( )

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

( )
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x S r T T T T x
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E
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E

e e e E dx
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e e e dx
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eE e dx
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σ σ

σ σ

σ σ

σ π

σ π
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∞ − − + + − − −

− −
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− −
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−
−

=
−

−
−

∫

∫

∫

 

Hvorved begge integraler kan skrives som ( ) 21/2 ' 'x dx

d
e

∞ −∫ . Herefter kan optionsværdien skrives som 

to separate udtryk, hvori den kumulative distributionsfunktion for en normaldistribution indgår.  
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( ) ( ) ( )1 0
1 2

2
0

1

2
0

2 2 1

Call options værdi

1ln( / ) ( / 2)
2

1ln( / ) ( / 2)
2

t T TSN d Ee N d
hvor

S E r T
d

T

S E r T
d d d T

T

σ

σ

σ
σ

σ

−−= −

+ +
=

+ −
= ⇒ = −

 

Hvilket netop er dette grundlæggende udtryk, som ønskes i forhold til prisfastsættelsen. 
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17 Appendiks 2 – Prisfastsættelse af lookback option 
For at blot at simplificere det endelige prisfastsættelses udtryk en smule, defineres først:198  

( ) 2
0

1ln
2t td S S r dt dWσ σ⎛ ⎞− = − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Derefter defineres:199  

( ) 2
0 0

1

1ln /
2

E S r T
d

T

σ

σ

⎛ ⎞+ +⎜ ⎟
⎝ ⎠=         2 1d d Tσ= −                      

( )2
1

1
1

1
2

r T t
e

T t

σ

σ

⎛ ⎞+ −⎜ ⎟
⎝ ⎠=

−
                       2 1 1e e T tσ= − −                

( ) 2
0 0 1

1
1

1ln /
2

E S r t
f

t

σ

σ

⎛ ⎞+ +⎜ ⎟
⎝ ⎠=                                    2 1 1f f tσ= −                    

så kan prisfastsættelsen af en lookback call option med partiel flydende strike beskrives ved 
følgende:200  

2

2

0 0 1 0 2

2

10
1 1 12

0
0

2

1 1 1
1

0 1 1

ln ln

2 2 ln, ; /
      

2 ln ln, ; 1 /

ln      N ,

r

rT

rT

r
rT

C S N d E e N d
T T

r tS r TN f d t T
E T

e S
r

e N d e t T
T T t

S d e
T

σ

σ

λ λλ
σ σ

λ
σ σ σσ λ
λ λλ

σ σ

λ
σ

−

−

−

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= − − −⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎛ ⎞⎡ ⎤⎛ ⎞⎜ ⎟− + − + −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎜ ⎟+
⎜ ⎟⎡ ⎤⎜ ⎟− − − + − −⎢ ⎥⎜ ⎟−⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

+ − + −

( ) [ ]1

1
1

0 2 2 1

2

0 2 1
1

ln ; 1 /  

ln      , ; 1 /

ln      - 1
2

 

rT

r T t

t T
T t

e E N f d t T
T

e S N e N f
r T t

λ
σ

λλ
σ

σ λλ
σ

−

− −

⎡ ⎤
− −⎢ ⎥

−⎢ ⎥⎣ ⎦
⎡ ⎤

+ − − − −⎢ ⎥
⎣ ⎦

⎡ ⎤⎛ ⎞
+ − −⎢ ⎥⎜ ⎟

−⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎣ ⎦

 

hvor 
0

0
0 TE m= repræsenterer minimum til dags dato. [ ]N x repræsenterer den univariable 

kumulative distributionsfunktion med øvre begrænsning af integration på x . 

                                                            
198 Applied Mathematical Finance nr. 2 – 1995,  side 273-284 
199 Clewlow & Strickland (1997), side 102 

200 Clewlow & Strickland (1997), side 102 
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[ ], ;N x y ρ repræsenterer den bivariable kumulative stanardnormal distributionsfunktion med øvre 

begrænsning af integration på x og y samt korrelations koeffienten ρ .201   

                                                            
201 Haug, side 144 
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18 Appendiks 3 – beregningseksempler  
Dette appendiks indeholder beregningseksempler for henholdsvis nulkuponobligation, volatiliteten 
og Monte Carlo simuleringen. 

 

18.1 Nulkupon – beregningseksempel  
Det har ikke været muligt at finde den 2,5 årlige swaprente, som skal anvendes til at beregne 
nulkupondelen i casen. I stedet bestemmes den 2,5 årlige swaprente ved at interpolere den 2 og 3 
årlige swaprente fra udstedelsesdagen jf. nedenstående: 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

1 2 2 1
2,5 2,5

2 1

4,1025 3 2,5 4,0875 2,5 2
4,095

3 2
s n s n

sn

r t t r t t
r r r

t t
× − + × − × − + × −

= ⇒ = ⇒ =
− −

 

I henhold til afsnit 9.4 kan nulkupon delen herefter opgøres til: 

( ) ( )- -2,5100 1 ( - ) 100 1 (0,04095 - 0,0020)  90,82112T
Nulkupon s Nulkupon NulkuponPV r bp PV PV= × + ⇒ = × + =  

Garanti Invest oplyser dog selv, at nulkuponobligationerne for henholdsvis Basis og Extra er 
opgjort til kurs 91,44 og 91,4, hvilket betyder, at swaprenten har været på ca. 3,85 %, men 
swaprenten var på dagen, hvor de endelige vilkår blev fastlagt, 4,095 %. Afvigelserne mellem egen 
udregnet nulkuponobligation og den oplyste fra Garanti Invest kan forklares ved seks forhold. For 
det første er nulkuponobligationerne som før nævnt ikke nulkuponobligationer jf. afsnit 6.2. I 
virkeligheden er betegnelsen nulkuponobligation blot en betegnelse for den swapforretning, der 
ligger under hybridobligationerne. Swappen er konstrueret således, at den har ”samme” 
egenskaber som en tilsvarende nulkuponobligation dvs. at dens nettonutidværdi er lig 0. For det 
andet er egen udregning baseret på den pågældende dags lukke swaprente, hvilket den 
underliggende swap- forretning med garanti ikke er. Det nøjagtige handelstidpunkt og dermed det 
nøjagtige renteniveau har derfor betydning for opgørelsen af swappen. For det tredje har swappen 
jf. figur 6.3 kvartalsmæssige rentebetalinger, hvilket betyder, at rentes-renteeffekten på swap-
forretningen er minimal. For det fjerde skal man kende både det nøjagtige antal basispunkter, som 
fratrækkes swaprenten og den nøjagtige up front betaling, som finder sted. For det femte kan der 
være en difference i forhold til de 3 månedlige rentebetalinger. For det sjette kan der forekomme 
differencer i forhold til interpolationen af renten. Ovenstående egen udregning er derfor kun 
indikativ, og medmindre man kender de fire ovenstående forhold, kan swaprenten ikke bestemmes 
helt nøjagtigt.  
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18.2  Volatilitets – beregningseksempel  
I dette afsnit vises det, hvorledes volatiliteten af USD/DKK i et 90 dageshandelsspread er 
udregnet. Beregningerne for de øvrige dageshandelsspread er de samme som vist nedenfor. 
Disse dageshandelsspread er valgt for at kunne sammenligne egne beregninger med Bloombergs 
historiske volatilitetsspread.  

 

Først udregnes den relative kurs mellem de enkelte dagsobservationer ved den relative kurs 
mellem de daglige observationer 1/i iS S −  herefter beregnes det daglige afkast, iu  ved at tage den 
naturlige logaritme til 1/i iS S −  dvs. ( )1ln /i i iu S S −=  

 

Beregningerne for iu  og 2
iu   i intervallet på 90 dage summeres: 

20,053931763 ; 0,00269802i iu u= − = . Standardafvigelsen σ  kan herefter beregnes ved 

( )2
2

1 1

1 1 0,053931763 0,0269802 0,55%
1 ( 1) 90 1 90(90 1)

n n
i ii i

u u
n n n

σ σ σ
= =

−
= − ⇒ = − ⇒ =

− − − −∑ ∑  

Volatiliteten beregnes herefter ved nedenstående, hvor det antages at der er 252 handelsdage 
p.a.202 

0,55 252 8,74%år dag handelsdageσ σ σ σ= × ⇒ = × ⇒ =  

Herefter er standardafvigelsen på volatiliteten er givet ved  

2 28,74ˆ ˆ ˆ 0,92%
2 2 * 90T
σσ σ σ= ⇔ ⇒ =
×

 

Nedenfor er egne udregnede korte volatailitetsspreads på 30, 60 og 90 sammenholdt med 
Bloombergs historiske volatilitetsspread, i perioden 30.10.2007 til 3.3.2008. 

 

Figur 18.1: Egne historiske volatilitetsspreads og Bloombergs historiske volatilitetsspreads (30, 60 
og 90 dages spread) 
 

                                                            
202 Hull, side 270-271 
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Kilde: Bloomberg 

Fra ovenstående figur fremgår det, at egne historiske volatilitetsspreads er tæt korrelatet med 
Bloomberg historiske volatilitetsspreads. På de korte volatilitetsspreads er der således relativt små 
differencer mellem egne og Bloombergs historiske spreads jf. figur 18.1. og tabel 18.1. Dog er 
afvigelserne på de korte spreads generelt højere end afvigelserne på de lange spreads,
idet de lange volatilitetsspreads har en udglattende effekt. Denne tendens fremgår også 

ret tydeligt af nedenstående figur 18.2 og tabel 18.2. 

 

Figur 18.2: Egne historiske volatilitetsspreads og Bloombergs historiske volatilitetsspreads (378, 
504 og 630 dages spread) 
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Kilde: Bloomberg 

Afvigelserne på udstedelsestidspunkterne for casens hybridobligationer er opsummeret i 
nedenstående tabeller. 

 

Tabel 18.1: Differencer mellem egne og Bloomberg volatilitets spreads (USD 2009) 

USD 2009 
60 dages vol. 

spread 
90 dages vol. 

spread 
378 dages vol. 

spread 
504 dages vol. 

spread 
Egen 7,68% 7,10% 6,13% 6,96%
Bloomberg 7,85% 7,16% 6,22% 6,81%
Difference %-
point -0,17 -0,06 -0,08 0,16

 

Tabel 18.2: Differencer mellem egne og Bloomberg volatilitets spreads (USD Basis og Extra) 
USD Basis 

& Extra 
60 dages vol. 

spread 
90 dages vol. 

spread 
252 dages vol. 

Spread 
378 dages 
vol. spread 

504 dages 
vol. spread 

630 dages 
vol. spread 

Egen 9,20% 8,61% 6,75% 6,46% 7,03% 7,24%
Bloomberg 9,44% 8,78% 6,84% 6,54% 6,96% 7,36%
Difference 
%-point -0,24 -0,17 -0,08 -0,08 0,07 -0,12
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18.3   Monte Carlo – beregningseksempel  
I dette beregningseksempel vises én MC simulering. Beregningseksemplet er indikativ og kan ikke 
regnes, efter idet kun én ud af 10.000 simuleringer er medtaget. Yderligere er kun 5 iterationer vist.  

 

En tilfældig udvalgt MC simulering for USD/DKK er vist i nedenstående tabel. Konstanterne i 
beregningseksempel er: 0S  = 5,0556 σ  = 9,44 %, r  = 4,075 %203, M  = 10.000 og med løbetid, T  
= 2,5 år.  

 

Tabel 18.3: Simulerede værdier 
Startværdi 5,0556 

Simulerede værdier:  

1 4,26 

2 5,71 

3 6,29 

4 5,50 

5 6,10 

 

Ovenstående simulerede værdier er beregnet ved: 

( )2
0 exp (1/ 2) den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen( )S r pσ σ× − × + × . 

Simuleringerne summeres, og gennemsnittet beregnes ved  

1 ... 5,0556 ... 6,10 5,4859
6

n

n

S SGns Gns Gns
M
+ + + +

= ⇔ = ⇒ =  

Standardafvigelsen på gennemsnittet er givet ved  

( )
2

2
00,

1

1 1 5,0556 5,4859 0,0824
1 6 1

M

j
j

C C
M

σ σ σ
∧

=

⎛ ⎞= − ⇔ = × − ⇒ =⎜ ⎟− −⎝ ⎠
∑  

Herefter udregnes indeksudvikling ved  

. . .
5,48591 1 0,0851
5,0556

slut
udv udv udv

start

Indeks
Indeks Indeks Indeks

Indeks
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − ⇔ = − ⇒ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 

                                                            
203 Det antages at swaprenten er lig den risikofri rente 
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Bemærk at indeksudvikling skal være > 0. Herefter beregnes det endelige afkast på optionen ved 

( ) ( )100 1 100 1 0,0851 80%

106,808
udviklingIndfrielseskurs indeks deltagelsesgrad Indfrielseskurs

Indfrielseskurs

= × + × ⇔ = × + ×

⇒ =
 

Herefter indsættes det underliggende aktivs endelige afkast i nedenstående for at bestemme 
optionens PV  værdi, dvs. ved start den 6.3.2008 

,
1

1 5,4859 80%exp( ) max(0, ) exp( 0,04075 2,5) 3,9636
1

M

Option t j Option Option
j

PV r T S K PV PV
M =

×
= − × × − ⇔ = − × × ⇒ =∑
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19 Appendiks 4 – Monte Carlo resultater og afkastscenarier for USD 2009 
For appendiks 4 gælder det at figurerne i venstre kolonne viser normalfordelingen for Monte Carlo simuleringerne i med de omtalte 
volatilitetsspread jf. 11.1 for USD 2009. Den horisontale akse viser den mulige slutkurs på det underliggende aktiv, mens den 
vertikale akse viser frekvensen. Figurerne i højre kolonne viser på den horisontale akse fordelingen af slutkurser i forhold til det 
relative afkast på det underliggende aktiv dvs. at den viser hvor Monte Carlo simuleringer af det underliggende aktiv ligger i forhold til 
afkastscenarierne.      

 Tabel 19.1 : Teoretiske optionspriser og greeks USD 2009 

10 
simuleringer 

á 10.000 

60 dages 
spread 

(egen vol.) 

60 dages 
spread 

(Bloomberg 
vol.) 

90 dages 
spread (egen 

vol.) 

90 dages 
spread 

(Bloomberg 
vol.) 

378 dages 
spread (egen 

vol.) 

378 dages 
spread 

(Bloomberg vol.)

504 dages 
spread (egen 

vol.) 

504 dages 
spread 

(Bloomberg vol.)
1 3,5568 3,5547 3,6141 3,5349 3,7442 3,7258 3,6464 3,6725
2 3,5770 3,5101 3,6211 3,6208 3,7672 3,7840 3,6574 3,6231
3 3,5863 3,5672 3,6085 3,6287 3,7890 3,7453 3,6606 3,6273
4 3,5477 3,5296 3,6299 3,6096 3,7668 3,7220 3,6510 3,6818
5 3,5754 3,5795 3,6196 3,6060 3,7313 3,7249 3,6549 3,7081
6 3,6026 3,5533 3,6078 3,6102 3,7404 3,7576 3,6346 3,6021
7 3,5950 3,5798 3,6230 3,6005 3,7105 3,7221 3,6352 3,6269
8 3,5717 3,5540 3,6355 3,5706 3,7701 3,7476 3,6172 3,6656
9 3,5686 3,5698 3,6086 3,6146 3,7256 3,7405 3,6861 3,6582

10 3,5925 3,5379 3,6130 3,5823 3,7762 3,7262 3,6021 3,6381
Gennemsnit 3,5774 3,5536 3,6181 3,5978 3,7521 3,7396 3,6445 3,6504
         
Delta 0,6054 0,6038 0,6194 0,6237 0,6449 0,6425 0,6212 0,6238
Gamma 0,6830 0,6690 0,7241 0,7225 0,8277 0,8177 0,7448 0,7596
Theta -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005
Vega 0,0282 0,0283 0,0279 0,0279 0,0273 0,0274 0,0279 0,0278
Rho 0,0571 0,0568 0,0587 0,0591 0,0617 0,0615 0,0590 0,0593
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Tabel 19.2: Deltagelsesgrader USD 2009 

  
60 dages spread 
(egen vol.) 

60 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

90 dages spread 
(egen vol.) 

90 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

USD/DKK 2009 udstedelseskurs 100,5 100,5 100,5 100,5
 - nulkupon 8,11 8,11 8,11 8,11
 - omk. 6,11 6,11 6,11 6,11
Estimeret deltagelsesgrad 171% 172% 169% 170%
Difference mlm. udstedelses-og 
estimeret deltagelse 24% 25% 22% 23%
      

  
378 dages spread 
(egen vol.) 

378 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

504 dages spread 
(egen vol.) 

504 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

USD/DKK 2009 udstedelseskurs 100,5 100,5 100,5 100,5
 - nulkupon 8,11 8,11 8,11 8,11
 - omk. 6,11 6,11 6,11 6,11
Estimeret deltagelsesgrad 163% 163% 168% 167%
Difference mlm. udstedelses-og 
estimeret deltagelse 16% 16% 21% 20%
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Tabel 19.3: Normalfordeling USD 2009 

  
60 dages spread (egen 
vol.) 

60 dages spread (Bloomberg 
vol.) 

90 dages spread (egen 
vol.) 

90 dages spread (Bloomberg 
vol.) 

Median 1,7077 1,7060 1,7039 1,7058
Gennemsnit 1,7085 1,7087 1,7075 1,7067
Skew 0,0536 0,0935 0,0518 0,0741
Excess kurtoisis 0,0059 0,0690 0,0293 0,0100
Median - gennemsnit -0,0008 -0,0027 -0,0035 -0,0009
     

  
378 dages spread (egen 
vol.) 

378 dages spread (Bloomberg 
vol.) 

504 dages spread (egen 
vol.) 

504 dages spread (Bloomberg 
vol.) 

Median 1,7044 1,7063 1,7047 1,7012
Gennemsnit 1,7063 1,7077 1,7057 1,7035
Skew 0,0542 0,0386 0,0587 0,0711
Excess kurtoisis 0,0384 0,0026 0,0700 0,0398
Median - gennemsnit -0,0019 -0,0014 -0,0010 -0,0023
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0,640000

0,660000
Delta

0,600000

0,650000
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Gamma

-0,000524
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Theta
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Vega
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Rho
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20 Appendiks 5 – Monte Carlo resultater og afkastscenarier for USD Basis 
Dette appendiks indeholder USD Basis resultater. Figur forklaringen fremgår af appendiks 4.  

 

Tabel 20.1: Teoretiske optionspriser og greeks USD Basis 

10 
simulerin

ger á 
10.000 

60 
dages 
spread 
(egen 
vol.) 

60 dages 
spread 

(Bloomb
erg vol.) 

90 
dages 
spread 
(egen 
vol.) 

90 dages 
spread 

(Bloomber
g vol.) 

252 
dages 
spread 
(egen 
vol.) 

252 dages 
spread 

(Bloomber
g vol.) 

378 
dages 
spread 
(egen 
vol.) 

378 dages 
spread 

(Bloomber
g vol.) 

504 
dages 
spread 
(egen 
vol.) 

504 dages 
spread 

(Bloomber
g vol.) 

630 
dages 
spread 
(egen 
vol.) 

630 dages 
spread 

(Bloomber
g vol.) 

1 4,1639 4,1248 4,2300 4,2459 4,4697 4,4523 4,4761 4,4888 4,4279 4,4817 4,3879 4,4131
2 4,1808 4,1306 4,2521 4,2089 4,4224 4,4803 4,4670 4,5099 4,4343 4,4061 4,3548 4,3558
3 4,2326 4,1586 4,2079 4,2315 4,3570 4,4665 4,4971 4,4800 4,3656 4,4073 4,3432 4,3468
4 4,1924 4,1340 4,2474 4,1305 4,4548 4,3960 4,5107 4,4926 4,4440 4,4192 4,3392 4,3918
5 4,1522 4,1616 4,1912 4,2671 4,4481 4,4957 4,5190 4,4749 4,4174 4,3985 4,4267 4,3149
6 4,1428 4,1512 4,1555 4,1596 4,4802 4,4560 4,4544 4,4931 4,4421 4,3958 4,3159 4,3771
7 4,1396 4,1287 4,2401 4,1753 4,4815 4,4258 4,4998 4,4726 4,3967 4,3881 4,3479 4,3618
8 4,1934 4,1553 4,2168 4,2262 4,4525 4,4657 4,4854 4,5101 4,3926 4,4443 4,3227 4,3795
9 4,3570 4,2265 4,2332 4,2387 4,4420 4,4086 4,5000 4,4961 4,3745 4,4410 4,4055 4,3257

10 4,4548 4,1733 4,2166 4,1881 4,4248 4,3762 4,5194 4,4702 4,3835 4,4648 4,3857 4,3975
Gns. 4,2209 4,1545 4,2191 4,2072 4,4433 4,4423 4,4929 4,4888 4,4079 4,4247 4,3630 4,3664
             
Delta 0,6029 0,6003 0,6127 0,6104 0,6511 0,6492 0,6584 0,6592 0,6436 0,6465 0,6409 0,6361
Gamma 0,5243 0,5118 0,5563 0,5465 0,6856 0,6779 0,7108 0,7102 0,6633 0,6681 0,6458 0,6382
Theta -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0004 -0,0004 -0,0004 -0,0004 -0,0004 -0,0004 -0,0004 -0,0004
Vega 0,0308 0,0309 0,0306 0,0307 0,0296 0,0296 0,0293 0,0293 0,0298 0,0297 0,0299 0,0300
Rho 0,0671 0,0667 0,0687 0,0683 0,0745 0,0742 0,0756 0,0757 0,0734 0,0738 0,0729 0,0723
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Tabel 20.2: Deltagelsesgrader USD Basis 

  
60 dages spread 
(egen vol.) 

60 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

90 dages 
spread (egen 
vol.) 

90 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

252 dages spread 
(egen vol.) 

252 dages 
spread 
(Bloomberg vol.) 

USD/DKK Basis 
udstedelseskurs 100 100 100 100 100 100
 - nulkupon 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56
 - omk. 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93
Estimeret deltagelsesgrad 117% 119% 117% 117% 111% 111%
Difference mlm. udstedelses-
og estimeret deltagelse 37% 39% 37% 37% 31% 31%
       

  

378 dages 
spread (egen 
vol.) 

378 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

504 dages 
spread (egen 
vol.) 

504 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

630 dages spread 
(egen vol.) 

630 dages 
spread 
(Bloomberg vol.) 

USD/DKK Basis 
udstedelseskurs 100 100 100 100 100 100
 - nulkupon 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56
 - omk. 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93
Estimeret deltagelsesgrad 110% 110% 112% 111% 113% 113%
Difference mlm. udstedelses-
og estimeret deltagelse 30% 30% 32% 31% 33% 33%
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Tabel 20.3: Normalfordeling USD Basis 
  
  

60 dages spread 
(egen vol.) 

60 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

90 dages spread 
(egen vol.) 

90 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

252 dages spread 
(egen vol.) 

252 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

Median 1,6791 1,6778 1,6802 1,6757 1,6780 1,6758
Gennemsnit 1,6761 1,6775 1,6779 1,6757 1,6752 1,6748
Skew 0,0838 0,0660 0,0959 0,0870 0,0364 0,0360
Excess 
kurtoisis 0,0183 0,0216 0,0365 0,0912 0,0241 0,0355
Median - gns. -0,0030 -0,0003 -0,0023 0,0000 -0,0028 0,0010
       
  

  

378 dages 
spread (egen 

vol.) 

378 dages 
spread 

(Bloomberg vol.) 
504 dages spread 

(egen vol.) 
504 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

630 dages spread 
(egen vol.) 

630 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

Median 1,6782 1,6777 1,6757 1,6725 1,6741 1,6773
Gennemsnit 1,6807 1,6782 1,6766 1,6755 1,6767 1,6797
Skew 0,0990 0,0525 0,0504 0,1201 0,0490 0,0908
Excess 
kurtoisis 0,0266 0,0411 0,0059 0,0422 0,0480 0,0613
Median - gns. -0,0025 -0,0005 -0,0009 -0,0030 -0,0026 -0,0024
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0,620000
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0,660000
0,680000

Delta

0,500000

0,550000

0,600000

0,650000

0,700000

0,750000
Gamma

-0,000465
-0,000460
-0,000455
-0,000450
-0,000445
-0,000440
-0,000435
-0,000430

Theta

0,028000
0,028500
0,029000
0,029500
0,030000
0,030500
0,031000
0,031500
0,032000
0,032500
0,033000

Vega
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21 Appendiks 6 – Monte Carlo resultater og afkastscenarier for USD Extra 
Dette appendiks indeholder USD Extras resultater. Figur forklaringen fremgår af appendiks 4. 
 

Tabel 21.1: Teoretiske optionspriser og greeks USD Extra  

10 
simule-
ringer á 
10.000 

60 
dages 
spread 
(egen 
vol.) 

60 dages 
spread 
(Bloomber
g vol.) 

90 
dages 
spread 
(egen 
vol.) 

90 dages 
spread 
(Bloomber
g vol.) 

252 
dages 
spread 
(egen 
vol.) 

252 dages 
spread 
(Bloomber
g vol.) 

378 
dages 
spread 
(egen 
vol.) 

378 dages 
spread 
(Bloomber
g vol.) 

504 
dages 
spread 
(egen 
vol.) 

504 dages 
spread 
(Bloomber
g vol.) 

630 
dages 
spread 
(egen 
vol.) 

630 dages 
spread 
(Bloomber
g vol.) 

1 8,7353 8,8216 8,8654 8,1773 7,3904 7,0400 7,4073 6,9055 7,0979 8,0665 7,6350 8,0212
2 8,5343 9,1042 8,3664 8,4970 7,5316 7,4868 6,8893 6,7093 7,8288 7,0807 7,7367 7,7721
3 8,6974 8,7594 9,2223 7,9555 7,0093 6,9832 7,0288 7,7186 7,6198 7,5288 8,0542 7,3440
4 8,8108 8,4773 8,4763 9,1769 7,1853 6,8808 7,0953 7,4003 7,1670 6,9178 7,5842 8,0752
5 8,9384 8,2784 8,3944 8,9928 7,1393 7,5550 7,1729 7,4025 7,8431 6,8869 7,2354 7,7068
6 8,4674 8,4450 8,9074 8,3075 8,0013 8,0507 6,8526 6,9700 7,6884 8,4598 6,9918 7,3363
7 9,1066 8,7758 9,1627 9,0944 7,1365 8,1301 8,7705 7,1789 7,3667 7,4778 7,9954 7,9230
8 9,1571 7,9864 9,2061 8,6629 7,7573 6,9452 7,5287 7,7632 7,4895 7,7512 7,3268 7,4340
9 9,2148 9,5307 8,9824 8,7302 7,6635 7,1752 7,1721 7,5795 6,8883 7,6024 7,2839 7,5335
10 8,7297 8,8446 9,0534 9,5857 7,1277 7,4812 7,8943 7,9501 7,4023 8,0066 6,9455 8,4902
Gns. 8,8392 8,7023 8,8637 8,7180 7,3942 7,3728 7,3812 7,3578 7,4392 7,5778 7,4789 7,7636
             

Delta 0,3728 0,3789 0,3620 0,3687 0,3136 0,2947 0,3045 0,3069 0,3248 0,3208 0,3285 0,3303
Gamma 0,5832 0,5714 0,6159 0,6083 0,7385 0,7876 0,7607 0,7544 0,7206 0,7169 0,7036 0,6938

Theta -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0002 -0,0002 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003 -0,0003
Vega 0,0303 0,0305 0,0299 0,0302 0,0280 0,0272 0,0277 0,0278 0,0285 0,0283 0,0287 0,0287
Rho 0,0403 0,0409 0,0394 0,0401 0,0348 0,0330 0,0340 0,0342 0,0360 0,0355 0,0363 0,0365
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Tabel 21.2: Deltagelsesgrader USD Extra 

  
60 dages spread 
(egen vol.) 

60 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

90 dages spread 
(egen vol.) 

90 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

252 dages 
spread (egen 
vol.) 

252 dages 
spread 
(Bloomberg vol.) 

USD/DKK Extra 
udstedelseskurs 104 104 104 104 104 104
 - nulkupon 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
 - omk. 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91
Estimeret deltagelsesgrad 112% 114% 112% 114% 129% 129%
Difference mlm. udstedelses-
og estimeret deltagelse -8% -6% -8% -6% 9% 9%
       

  

378 dages 
spread (egen 
vol.) 

378 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

504 dages spread 
(egen vol.) 

504 dages 
spread 
(Bloomberg vol.) 

630 dages 
spread (egen 
vol.) 

630 dages 
spread 
(Bloomberg vol.) 

USD/DKK Extra 
udstedelseskurs 104 104 104 104 104 104
 - nulkupon 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
 - omk. 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91 9,91
Estimeret deltagelsesgrad 134% 135% 133% 131% 133% 128%
Difference mlm. udstedelses-
og estimeret deltagelse 14% 15% 13% 11% 13% 8%
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Tabel 21.3: Normalfordeling USD Extra 
  
  

60 dages spread 
(egen vol.) 

60 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

90 dages spread 
(egen vol.) 

90 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

252 dages spread 
(egen vol.) 

252 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

Median 1,7331 1,7291 1,7326 1,7332 1,7332 1,7338
Gennemsnit 1,7387 1,7356 1,7378 1,7377 1,7361 1,7367
Skew 0,1893 0,2048 0,1795 0,2029 0,1369 0,1547
Excess 
kurtoisis 0,0947 0,0020 0,0442 0,0230 0,0227 0,0081
Median – gns. -0,0056 -0,0065 -0,0052 -0,0045 -0,0029 0,0030
       
  

  

378 dages 
spread (egen 

vol.) 

378 dages 
spread 

(Bloomberg vol.) 
504 dages spread 

(egen vol.) 
504 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

630 dages spread 
(egen vol.) 

630 dages spread 
(Bloomberg vol.) 

Median 1,7377 1,7341 1,7343 1,7352 1,7309 1,7339
Gennemsnit 1,6807 1,7354 1,7367 1,7364 1,7341 1,7355
Skew 0,0990 0,1121 0,0880 0,1128 0,1653 0,1058
Excess 
kurtoisis 0,0266 0,0035 0,0295 0,0191 0,0412 0,0464
Median – gns. -0,0571 -0,0013 -0,0024 -0,0012 -0,0032 -0,0016
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60 dags spread (Bloomberg vol. normalfordeling) 
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90 dags spread (egen vol. lognormalfordeling)
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504 dags spread (egen vol. lognormalfordeling)
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630 dags spread (egen vol. lognormalfordeling)
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630 dags spread (Bloomberg vol. normalfordeling) 
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0,290000
0,310000
0,330000
0,350000
0,370000
0,390000

Delta

0,500000
0,550000
0,600000
0,650000
0,700000
0,750000
0,800000

Gamma

-0,000465

-0,000415

-0,000365

-0,000315

-0,000265

-0,000215

-0,000165

Theta

0,027000
0,027500
0,028000
0,028500
0,029000
0,029500
0,030000
0,030500
0,031000
0,031500

Vega

0,030000
0,032000
0,034000
0,036000
0,038000
0,040000
0,042000
0,044000

Rho
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22 Appendiks 7 – Quasi porteføljesammensætning 
Det markerede område viser de relative porteføljer som giver et højere afkast end USD Basis og USD Extra.  

Tabel 22.1: Relativ porteføljesammensætning 
Indeks udvikling U:0/O:100 U:10/O:90 U:20/O:80 U:30/O:70 U:40/O:60 U:50/O:50 U:60/O:40 U:70/O:30 U:80/O:20 U:90/O:10 U:100/O:0

-25,00% 4,08% 1,17% -1,74% -4,65% -7,56% -10,46% -13,37% -16,28% -19,19% -22,09% -25,00%
-20,00% 4,08% 1,67% -0,74% -3,15% -5,56% -7,96% -10,37% -12,78% -15,19% -17,59% -20,00%
-15,00% 4,08% 2,17% 0,26% -1,65% -3,56% -5,46% -7,37% -9,28% -11,19% -13,09% -15,00%
-10,00% 4,08% 2,67% 1,26% -0,15% -1,56% -2,96% -4,37% -5,78% -7,19% -8,59% -10,00%
-5,00% 4,08% 3,17% 2,26% 1,35% 0,45% -0,46% -1,37% -2,28% -3,19% -4,09% -5,00%
0,00% 4,08% 3,67% 3,26% 2,85% 2,45% 2,04% 1,63% 1,22% 0,82% 0,41% 0,00%
5,00% 4,08% 4,17% 4,26% 4,35% 4,45% 4,54% 4,63% 4,72% 4,82% 4,91% 5,00%

10,00% 4,08% 4,67% 5,26% 5,85% 6,45% 7,04% 7,63% 8,22% 8,82% 9,41% 10,00%
15,00% 4,08% 5,17% 6,26% 7,35% 8,45% 9,54% 10,63% 11,72% 12,82% 13,91% 15,00%
20,00% 4,08% 5,67% 7,26% 8,85% 10,45% 12,04% 13,63% 15,22% 16,82% 18,41% 20,00%
25,00% 4,08% 6,17% 8,26% 10,35% 12,45% 14,54% 16,63% 18,72% 20,82% 22,91% 25,00%  


