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EXECUTIVE SUMMARY 

This thesis examines the effect of Circuit Breakers on the Danish equities market. The shares of the 

35 most traded companies are examined in order to analyze the impact on volatility, price patterns 

and trading volumes of the automatic trading halt mechanism introduced on the Danish market in 

June 2008. A detailed analysis of return and volatility around Circuit Breakers for a sample of 189 

halted stocks captured over the period 1 June 2008 to 30 June 2009 allows this study to give insight 

into the impact of Circuit Breakers on the Danish market and by such enables a better understanding 

of the trading behavior surrounding the automatic trading halts.  

First, the study uses the Pseudo Halt method introduced by Lee, Ready and Seguin on trading data 

in 60 one minute intervals centered on the halt to examine the impact on stock price volatility 

during and following the halt. Second, the study uses 10 minute intervals within an hour before and 

after the halt to examine the correlation between the return on each side of the halt and finally, the 

study uses the pseudo halt method to examine the impact on trading volumes during and following 

the halts.  

This study finds that Circuit Breakers do not reduce stock market volatility. Rather they seem to 

result in abnormal high volatility in the period immediately following the halt. Additionally, Circuit 

Breakers seem to result in significant price reversals over the first hour following the halt and 

furthermore, the traded volume within the Circuit Breakers seems to be relatively lower than 

immediately before and after while the traded volumes immediately following the halt seems to be 

abnormally high. The study finds that Circuit Breakers are typically not triggered in connection 

with the dissemination of company announcements and that those who are are typically triggered 

between 30 minutes to 2 hours following the announcement.  

This suggests that the Circuit Breakers are a poor substitution for the traditional trading halt system 

on the Danish Market and does not provide protection to investors as originally proposed. It 

suggests that the Circuit Breakers are associated with overreactions in the market but that they do 

not fully allow for an efficient price adjustment here for as well for dissemination of new 

information and order imbalances. Overall, the study concludes that Circuit Breakers have an 

immediate negative impact on market quality. 
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1. INDLEDNING 

1.1 Problemfelt og Motivation 

Circuit Breakers
1
 er en funktion, der automatisk afbryder handlen i en given aktie, i et givent indeks 

eller via et bestemt handelssystem, såfremt en aktie eller et indeks i forhold til nogle nærmere 

specificerede parametre oplever unormalt store kursudsving.  

Circuit Breakers er på den måde en form for handelspause, der overordnet sigter mod at reducere 

volatiliteten i markedet. Teoretikere og markedsdeltagere er imidlertid i vidt omfang uenige om 

fordelagtigheden af handelspauser, og tidligere undersøgelser af effekten af handelspauser drager 

tilmed forskellige konklusioner i forhold til, hvorvidt disse i det hele taget er gavnlige for markedet. 

Fortalere argumenterer for, at handelspauser stabiliserer kursdannelsen samt reducerer usikkerheden 

og volatiliteten og dermed handelsomkostningerne ved at give markedet en ”tænkepause” og 

herefter sikre dannelsen af en auktionsbaseret ligevægtspris. Disse argumenter er i 

overensstemmelse med empiriske resultater af bl.a. Chen, Chen og Valerio (2006), Engelen og 

Kabir (2006), Hopewell og Schwartz (1978) og Jeppe Møller Nielsen (2009).  

Modstandere af handelspauser hævder på den anden side, at afbrydelser i handlen påfører 

markedsdeltagerne omkostninger ved at afskære dem fra profitable handelsmuligheder
2
, samt at 

afbrydelserne blot udskyder markedsprisernes tilpasning til ny information. Endvidere argumenteres 

for, at handelspauserne i sig selv tilfører markedet øget usikkerhed, hvilket resulterer i øget 

volatilitet og større spreads. Dette er i overensstemmelse med resultaterne af empiriske 

undersøgelser af bl.a. Lecce (2007), Lee, Ready og Seguin (1994), Corwin og Lipson (2000) samt 

Aitken, Frino og Winn (1995). 

Metode og resultater i de nævnte studier behandles senere i afsnittet Empirisk Litteratur. 

Uenigheden afspejles tillige i det faktum, at vidt forskellige udgaver af Circuit Breakers er 

implementeret på de forskellige børser rundt om i verden
3
. En række af verdens førende børser har 

indført en variant af såkaldte indeks-Circuit Breakers, der afbryder handlen i alle aktier, når udsving 

i et eller flere indeks overstiger et vist niveau. Dette er tilfældet på New York Stock Exchange, 

NASDAQ Stock Market (kun i nedadgående retning), TMX Group i Canada, The Indonesia Stock 

                                                 
1
 På dansk anvendes i daglig tale betegnelserne: Circuit Breakers, Circuit Breakeren eller Circuit Breakerne. 

2
 Brennan, M. J.: “Theory of Price Limits in Futures Markets,” Journal of Financial Economics 16, 1986. 

3
 World Federation of Exchanges (WFE) – Questionnaire on Circuit Breakers for Q4 2008 
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Exchange, Korea Stock Exchange, The Stock Exchange of Thailand mm. Andre har i stedet indført 

aktiespecifikke Circuit Breakers, der afbryder handlen i enkelte aktier i tilfælde af høj volatilitet. 

Disse omfatter bl.a. børsen i Athen, de nordiske børser i København, Stockholm og Helsinki, BME 

i Madrid, børsen i Luxemburg og Buenos Aires Stock Exchange. Børser som National Stock 

Exchange of India, Ljubljana Stock Exchange og børsen i Colombia har begge typer mens bl.a. 

børserne i Singapore, Shanghai og Taiwan slet ingen har.  

Denne undersøgelse sigter mod at afklare hvilken indflydelse automatiske handelspauser har på 

kursdannelsen og handlen i danske aktier med særligt fokus på volatilitet, kursretning og volumen. 

Målet er at bidrage med aktuelle empiriske resultater fra det danske aktiemarked til den omfattende 

men noget fragmenterede debat blandt lovgivere, markedsaktører og teoretikere om handelspauser 

og fordelagtigheden af disse. Tidligere undersøgelser af handelspauser har primært omhandlet 

længerevarende og manuelt etablerede pauser, og hovedfokus har i udstrakt grad været pauser 

etableret på opfordring fra selskaberne eller i forbindelse med selskabers offentliggørelse af 

kurspåvirkende meddelelser. De danske Circuit Breakers adskiller sig på væsentlige punkter fra de 

mere traditionelle børspauser, og undersøgelsen er dermed særlig interessant, idet den som den 

formodede første omfattende undersøgelse af denne type handelspauser, giver indblik i disses 

påvirkning på kursdannelsen og handlen. 

 

1.2 Problemstilling 

På trods af stor udbredelse på alverdens aktiebørser er det relativt udokumenteret, hvilken effekt 

Circuit Breakers reelt har på kursdannelsen og handlen. Lovgivere på kapitalmarkedet, herunder i 

Danmark Finanstilsynet og NASDAQ OMX
4
 (herefter ”Fondsbørsen” eller ”børsen”), har som 

formodet overordnet målsætning at indrette de lovgivningsmæssige rammer for aktiemarkedet 

således, at der sikres en så høj markedskvalitet
5
 som muligt til gavn for markedsdeltagere såvel som 

aktieudstedere samt for tilliden til markedet generel. Begreberne kursdannelse og handel må i denne 

sammenhæng ses som værende nært beslægtet med begrebet markedskvalitet, og den manglende 

                                                 
4
 Det bemærkes, at Fondsbørsen ikke i juridisk forstand er at betegne som lovgivende men blot udsteder regler for 

handel på markedspladsen i form af Norex Member Rules, som reglerne om Circuit Breakers formelt er en del af. Se 

afgrænsning for yderligere bemærkninger hertil. 
5
 Udgangspunktet er det engelske begreb ”Market Quality”, der grundlæggende omfatter en lang række 

markedsrelaterede variable. Se Schwartz, R.A., Byrne, J.A. og Colaninno, A.: ”A Trading Desk’s view of Market 

Quality”, 2005. Se endvidere Afgrænsning for en nærmere definition i relation til nærværende undersøgelse. 
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dokumentation og forståelse i forhold til Circuit Breakernes påvirkning herpå, medfører på denne 

baggrund åbenlyse udfordringer med henblik på opfyldelse af denne målsætning.  

 

1.3 Problemformulering  

Med udgangspunkt i Circuit Breakernes påvirkning på kursdannelsen og handlen samt lovgivers 

hensigt om at optimere disse til gavn for markedet findes det på baggrund af ovenstående 

introduktion interessant at undersøge følgende hovedspørgsmål: 

Hvorledes stemmer Circuit Breakernes faktiske påvirkning på kursdannelsen og handlen, overens 

med de teoretiske muligheder samt de oprindelige mål og i hvilken grad kan anvendelse af Circuit 

Breakers på det danske aktiemarked anbefales?  

Spørgsmålet fordrer en vurdering af fordelagtigheden af Circuit Breakers på det danske aktiemarked 

samt en mere generel vurdering af Circuit Breakeren som funktion med udgangspunkt i forholdet 

mellem de forventede og de faktiske effekter af indførelsen på det danske aktiemarked. Det må 

ligeledes bestemmes, hvorvidt effekten af Circuit Breakeren på markedskvaliteten kan siges at have 

været overordnet positiv eller negativ set fra lovgivers synspunkt, og en besvarelse heraf må derfor 

indebære en undersøgelse af følgende delelementer: 

 

 Circuit Breakernes forventede påvirkning på kursdannelsen og handlen, 

 de oprindelige hensigter med indførelse af Circuit Breakers på det danske aktiemarked, 

 Circuit Breakernes faktiske påvirkning på kursdannelsen og handlen på det danske 

aktiemarked og  

 fordelagtigheden i Circuit Breakers som funktion på aktiemarkedet.  

 

Undersøgelsen sigter således mod først at kortlægge Circuit Breakerens teoretiske succespotentiale 

med udgangspunkt i en teoretisk analyse af de oprindelige hensigter med indførelsen. Herefter 

undersøges Circuit Breakernes faktiske påvirkning på markedskvaliteten i form af den konkrete 

effekt på kursdannelsen og handlen. Overordnet søges et svar, der kan bidrage til den generelle 

forståelse af Circuit Breakers og deres indflydelse på aktiehandlen og munde ud i en fra denne 

synsvinkel konkret vurdering af fordelagtigheden af Circuit Breakers. 
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2. METODE 

2.1 Analysedesign 

 

Overordnet kan analysen beskrives således:  

 

Først kortlægges de teoretiske fordele og ulemper ved volatilitetsafbrydere, samt hvilke forhold der er 

relevante ved analyse af kursdannelse og handel på det danske aktiemarked, herefter analyseres de til dato 

aktiverede Circuit Breakers med udgangspunkt i deres faktiske påvirkning på kursdannelsen og handlen, og 

endelig vurderes fordelagtigheden ved Circuit Breakerne i forhold til om de faktiske effekter matcher de 

teoretiske hhv. de oprindeligt opstillede formål.   

 

Analysen deles op i en teoretisk og en empirisk del. Der tages udgangspunkt i kendt teori, hvorefter 

dette søges anvendt til at forklare og forstå en praktisk problemstilling. Analysen kan derved i 

udgangspunktet betegnes som deduktiv. Idet undersøgelsen ultimativt sigter mod at frembringe ny 

teori i forhold til handelspausers indflydelse på kursdannelsen, indeholder analysen ligeledes et 

induktivt element.  

 

2.1.1 Teoretisk analyse 

Udgangspunktet for analysen bliver en indførelse i funktionaliteten bag de danske Circuit Breakers 

samt argumentationen for indførelse af disse. I forlængelse heraf ses på tidligere undersøgelser af 

handelspauser i Danmark og på forskellige aktiemarkeder rundt om i verden. De væsentligste 

konklusioner herfra præsenteres, og det diskuteres, hvilke implikationer disse medfører i relation til 

undersøgelse af de danske Circuit Breakers. Herefter udledes det, hvilke forhold der må forventes at 

føre til aktivering af de forskellige Circuit Breaker-typer. Begreberne pristilpasning og kursdannelse 

diskuteres i relation til almenkendte teorier omkring markedsefficiens samt udviklingen i 

aktieafkast over tid, og det analyseres, hvilke konsekvenser disse teorier samt tidligere 

undersøgelser heraf har for undersøgelsen af de danske Circuit Breakers. Med udgangspunkt heri 

udledes en række hypoteser for en forventet påvirkning på kursdannelsen. Disse hypoteser skal 

danne grundlag for den empiriske analyse med henblik på at guide denne til bedst muligt at støtte 

op omkring besvarelsen af undersøgelsens hovedproblem. 
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Målet er at definere et teoretisk udgangspunkt for den empiriske analyse i form af en ”forventet 

effekt af Circuit Breakers på kursdannelsen”. Med andre ord søger den teoretiske analyse at 

besvare, hvilken effekt man på forhånd kunne forvente Circuit Breakers ville have på prissætningen 

og på baggrund heraf søges opstillet en række hypoteser, der i den empiriske undersøgelse kan be- 

eller afkræftes. Den teoretiske analyse søger i sin helhed at besvare første underspørgsmål. 

 

2.1.1.1 Teori 

Det teoretiske udgangspunkt er Fama’s teorier
6
 om efficiente markeder, den såkaldte Efficient 

Market Hypothesis. Denne søges anvendt til forklaring af markedets tilpasning til ny information, 

samt som undersøgelsens teoretiske indgangsvinkel til selve begrebet prisdannelse. Der inddrages i 

denne forbindelse tidligere undersøgelser af markedsefficiens, med henblik på at finde et teoretisk 

ståsted for en ”normal” og bredt accepteret tidsperiode for markedet til inkorporering af ny 

information i prisdannelsen
7
. Herudover ses på tidligere undersøgelser af børspausers effekt på 

aktiehandlen, idet der inddrages resultater og metode fra undersøgelser af bl.a. Steven Lecce (2007), 

Risager (1998), G.J. Santoni og Tung Liu (1993) samt Jeppe Møller Nielsen (2009). Disse anvendes 

i en vis grad som teoretisk ståsted for videre undersøgelse af problemstillingen. Endelig inddrages 

teorier af typen ”learn by trading” til forklaring af mulige kurs- og handelsmønstre i og omkring 

handelspauserne. For en komplet oversigt over anvendt litteratur se litteraturliste bagerst. 

 

 

2.1.2 Empirisk analyse 

Den empiriske analyse har til sigte at belyse den faktiske effekt af Circuit Breakeren på 

prisdannelsen og handlen og søger således at besvare problemformuleringens andet 

underspørgsmål. De til dato aktiverede Circuit Breakers analyseres, og der testes for om de har haft 

den ønskede effekt. Herudover undersøges, hvilke forhold der i praksis har ført til aktivering af 

Circuit Breakerne, hvorefter metode og datagrundlag for undersøgelsen udledes. Den empiriske 

analyse inddeles i en analyse af hhv. volatilitetseffekten, effekten på kursretningen og effekten på 

handelsvolumen. Den nærmere struktur og metode herfor beskrives indledningsvist og løbende i 

den empiriske analyse.  

  

                                                 
6
 Se Fama, E.: "The Behavior of Stock Market Prices". Journal of Business 38: 34–105. 

7
 Tidligere undersøgelser af markedsefficiens har accepteret en vis tidsperiode til indarbejdelse af ny information i 

kursen og stadig konkluderet at markedet var efficient – se bl.a. Beckman, Raaballe & Raahauge 2005. 
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2.1.3 Fortolkning af resultater 

Analysens tredje og sidste del fokuserer på resultaterne af den empiriske analyse, og søger at 

sammenholde disse med konklusionerne på den teoretiske analyse, og herefter perspektivere og 

fortolke resultaterne. Afsnittet søger at forklare resultaterne og vurdere dem i forhold til opgavens 

hovedproblem. Med andre ord søger afsnittet at bestemme, hvilke konsekvenser resultaterne har for 

forståelsen af Circuit Breakerne og deres påvirkning på kursdannelsen og handlen, samt hvorvidt 

disse kan siges overordnet at være af positiv eller negativ karakter.  

 

2.2 Data 

Undersøgelsen baseres hovedsageligt på primære data, idet dette bedst vurderes, at støtte op om den 

overordnede problemstilling og analysedesignet som beskrevet ovenfor. Herudover anvendes i 

mindre grad sekundære data jf. nedenfor.  

 

2.2.1 Primære data 

Primære data udgør analysens empiriske grundlag, og består først og fremmest af handelsdata fra 

Fondsbørsens handelssystem Saxess. Handelsdata anvendes i den empiriske analyse som 

datagrundlag i analyse af kursdannelsen og handlen på det danske aktiemarked. 

Fondsbørsmeddelelser fra de noterede selskaber anvendes i forbindelse med analyse af 

kursdannelsen ved selskabers offentliggørelse af kurspåvirkende meddelelser og endvidere 

anvendes dataudtræk fra Fondsbørsens overvågningssystem SMARTS, til identificering af bestemte 

handelsmønstre. 

 

2.2.2 Sekundære data 

Sekundære data består af tidligere undersøgelser af Circuit Breakers og andre børspausers effekt på 

kursdannelsen og handlen på andre markedspladser samt artikler og lignende omkring aktiekursers 

tilpasning til ny information, mønstre i aktiekursers udvikling samt volatilitet og forudsigelser 

heraf. Endvidere anvendes data fra undersøgelser gennemført af World Federation of Exchanges 

vedr. Circuit Breakers på alverdens aktiemarkeder.
8
  

 

                                                 
8
 Se teoriafsnit og litteraturliste for detaljer 
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2.3 Kritik af analysedesign og Afgrænsning 

2.3.1 Metodemæssige afgrænsninger 

Datakvalitet vurderes generelt at være høj og data anses overordnet for pålidelige og troværdige 

såvel som relevante. Den teoretiske fejlmargin i data som konsekvens af registrering og beregning 

vurderes at være ubetydelig. Der bør dog under alle omstændigheder skelnes til, hvorvidt andet 

datamateriale ville have resulteret i andre konklusioner. Anvendelse af data fra det danske 

aktiemarked til at konkludere generelt omkring Circuit Breakers’ indflydelse på aktiehandlen, kan 

resultere i fejlagtige påstande i det omfang, at det danske aktiemarked er en dårlig proxy for andre 

aktiemarkeder. Forskelle i handelssystem, markedsstruktur, sammensætning af forskellige typer af 

markedsdeltagere, nyhedsdistributionssystemer og lign. kan påvirke den måde aktiekurser bevæger 

sig på forskellige markedspladser og dermed forstyrre undersøgelsens konklusioner. Undersøgelsen 

vurderes imidlertid at kunne overføres på sammenlignelige markeder og derigennem opfylde 

hovedmålet.  

 

Herefter må skelnes til, hvorvidt de valgte analyser og metoder er hensigtsmæssige i relation til 

besvarelse af problemformuleringen, samt hvorvidt andre analyser og metoder kunne have resulteret 

i anderledes eller måske endda direkte modstridende konklusioner. På den ene side tager analyserne 

afsæt i tidligere studier og metoderne anvendt heri til belysning af sammenlignelige 

problemstillinger. Metoderne vurderes som udgangspunkt at være teoretisk velfunderede, de er 

praktisk og operationelt implementerbare, og der vurderes at være en fornuftig sammenhæng 

mellem mål og middel. På den anden side anerkendes det, at en række andre metoder kunne have 

været anvendt til belysning af denne opgaves problemstilling. Der kunne eksempelvis være anvendt 

andre tidsintervaller, en anden risikodefinition eller et bredere datasæt dækkende eksempelvis alle 

noterede danske aktier eller samtlige ”blue-chip”-selskaber i de nordiske lande. Herudover kunne 

det teoretiske udgangspunkt søges i Behavioural Finance-genren, ligesom undersøgelsen kunne 

have inddraget et mere kvalitativt element, herunder f.eks. interview med markedsdeltagere el. lign. 

Disse til- og fravalg kan ikke afvises at have afgørende betydning for udfaldet af analysen. 

Udgangspunktet er, at disse valg er truffet med henblik på at finde netop det analysedesign, der 

vurderes bedst at kunne besvare hovedproblemet ud fra en lovgiverorienteret, erhvervsøkonomisk 

tilgang. 
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En sidste metodemæssig overvejelse vedrører selve analyseperioden. Circuit Breakers er indført på 

det danske aktiemarked i juni måned 2008 – altså umiddelbart forud for en af de mest turbulente og 

volatile perioder på verdens aktiemarkeder nogensinde. Med et mål om at undersøge om Circuit 

Breakers har reduceret usikkerheden og volatiliteten i markedet synes dette sammenfald intuitivt 

oplagt til at kunne forstyrre undersøgelsen i en sådan grad, at konklusionerne som minimum må 

skulle tolkes med forsigtighed. Det tilstræbes generelt igennem analysen at tage højde herfor og 

dette forhold uddybes i senere afsnit, hvor fremgangsmåden i den empiriske analyse beskrives.  

 

2.3.2 Analysemæssige afgrænsninger 

Undersøgelsen vil alene tage udgangspunkt i lovgivers synspunkter og interesser, i dennes 

formodede målsætning om at opnå så effektive markeder som muligt ved at indrette markedsplads 

og lovgivning med henblik på at skabe mindst mulig usikkerhed blandt markedsdeltagerne. Dette 

mål må antages overordnet at være i hele børsmarkedets interesse, selvom forskellige 

underinteressenter kan have anderledes og i visse tilfælde måske endda direkte modstridende 

interesser i forhold hertil. Fokus på markedsdeltagernes særegne interesser må i så fald tage hensyn 

til forskellige typer af markedsdeltagere og disses forskellige måde at agere og handle i markedet. 

Denne undersøgelse tager i sine konklusioner (og dermed også problemformulering) ikke hensyn til 

forskelle i adfærd og holdninger blandt private og institutionelle investorer, daytradere, 

algoritmehandlere eller andre, der potentielt vil kunne påvirke disses individuelle ønsker om 

forskellige indretninger af markedspladsen, selvom forholdene i et vist omfang inddrages og 

behandles undervejs.  

 

Børsens synspunkter og hensigter i relation indretning af regler om Circuit Breakers forudsættes at 

være i overensstemmelse med ovennævnte overordnede markedsinteresser, uagtet at børsen kan 

have særegne forretningsmæssige interesser, herunder en åbenlys forretningsmæssig interesse i at 

efterkomme ønsker fra handelsmedlemmer og de noterede selskaber. Fondsbørsen er i juridisk 

forstand ikke en lovgivende magt, men er i kraft af sin egenskab af såkaldt ”operatør af et reguleret 

marked” underlagt de forpligtelser, der i henhold til Værdipapirhandelsloven følger heraf. Dette 

indebærer blandt andet udstedelse af regler, der sikrer en redelig og korrekt handel, en effektiv 

udførelse af ordrer samt en effektiv og rettidig gennemførelse af transaktioner
9
. Regler om Circuit 

Breakers er formelt en del af Norex Member Rules, der udstedes og håndhæves af Fondsbørsen med 

                                                 
9
 Se Lov om værdipapirhandel m.v. § 18.  
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udgangspunkt i reglerne i Værdipapirhandelsloven. Begrebet ”lovgiver” anvendes generelt i 

analysen som fællesbetegnelse for Finanstilsynet of Fondsbørsen og lovgivers ”hensigt” anvendes i 

relation til disses ønsker og lovmæssige forpligtelser til at indrette regler og love således at 

markedskvaliteten bliver så høj som muligt. Begreberne kursdannelse og handel defineres i denne 

sammenhæng som værende en naturlig delmængde af det mere overordnede begreb 

markedskvalitet.  

  

Analysen beskæftiger sig udelukkende med det danske aktiemarked defineret som aktier optaget til 

handel på NASDAQ OMX i København. Data er indsamlet omkring 1. juli 2009 og omfatter 

således udelukkende data før denne dato. Opgaveskriver er ikke bekendt med ændringer i 

markedsstruktur eller lignende, der er indtrådt efter denne dato, og som kan have betydning for 

undersøgelsens konklusioner eller anvendelighed, men der tages generelt ikke højde herfor.  

 

Forudsætningen for anvendelse af en række af undersøgelsens beregninger og modeller er normalfordelte 

afkast. Afkastet på aktier er som udgangspunkt ikke normalfordelte, men højreskæve, da værdien af af aktier 

generelt ikke kan blive mindre end 0, men derimod kan blive høje. I alle beregninger og modeller anvendes 

derfor logaritmiske afkast (LN-afkast) frem for almindelige procentvise afkast. Denne beregningsmetodik 

har til formål at gøre afkast tilnærmelsesvis normalfordelte og har endvidere beregningsmæssige fordele ved 

statistiske tests
10

. 

 

Alle statistiske tests og beregninger tager udgangspunkt i definitioner og metoder fra Bowerman og 

O’Connel, Business Statistics in Practice samt Elton & Gruber, Modern Portfolio Theory and Investment 

Analysis.  

 

  

                                                 
10

 Carnegie World Wide, beskrivelse af nøgletal: www.cww.dk/media/10319/keyratios.pdf 

Investeringsforeningsrådet, beskrivelse af nøgletal: http://www.ifr.dk/composite-199.htm 

http://www.cww.dk/media/10319/keyratios.pdf
http://www.ifr.dk/composite-199.htm
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3. TEORETISK ANALYSE 

 

3.1 Introduktion til Circuit Breakers 

De automatiske handelspauser kendt som Circuit Breakers blev oprindeligt anbefalet i den såkaldte 

Brady Rapport udarbejdet af den såkaldte ”Presidential Task Force on Market Mechanism” efter 

børskrakket i 1987, som en funktion der automatisk skulle afbryde handlen i alle aktier noteret på 

en markedsplads i tilfælde af store indeksfald
11

. Selve begrebet stammer fra den amerikanske 

udgave af et HFI-relæ og betyder frit oversat en kredsløbsafbryder.  

 

Rationalet bag indførelse af Circuit Breakers ligger i at begrænse eller hindre overdrevne og 

unødige kursudsving ved at give investorerne en pause, hvor de kan revurdere deres positioner. 

Dette rationale er imidlertid ikke uproblematisk, idet det helt grundlæggende antyder, at ufornuftige 

investorer i kortere perioder påvirker priserne i markedet til niveauer, som andre mere fornuftige 

investorer godt ved er uholdbare, men som sidstnævnte af uforklarlige årsager undlader at drage 

fordel af.
12

  

 

Den oprindelige argumentation baseredes i høj grad på tesen om, at ”sofistikerede 

handelsstrategier” relateret til programhandel var medvirkende årsag til den katalysatoreffekt, der 

fulgte med store stigninger og fald i indeksene, og at disse strategier i sig selv skabte mere 

volatilitet og usikkerhed i markedet (”excess volatility”). Således følger det af et brev til 

markedsdeltagerne offentliggjort af NYSE ved indførelse af Circuit Breakers, at:  

 

“The Exchange and other market centers have been concerned that sophisticated trading strategies 

relating to program trading may create excess volatility that undermines investor confidence in the 

fairness of markets
13

” 

 

                                                 
11

 R. W. Hafer og S. E. Hein, ”The Stock Market”, 2007 side 92-93 
12

 Se G.J. Santoni og Tung Liu, 1998 
13

 CCH SEC docket, Bind 45, Securities and Exchange Commission, Commerce Clearing House – 1990, Side 662 
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Med udgangspunkt i denne tese indførtes de første regler om Circuit Breakers, og i årene herefter er 

handelspauser i en række forskellige versioner indført på de forskellige børser rundt om i verden jf. 

indledende afsnit.  

  

3.1.1 De danske Circuit Breakers 

Der eksisterer på det danske marked to former for Circuit Breakers; en dynamisk, der reagerer på 

udsving i kursen i forhold til den senest handlede kurs og en statisk, der reagerer på udsving i 

forhold til aktiens åbningskurs eller seneste auktionskurs. Grænserne, for hvornår en Circuit 

Breaker aktiveres er forskellige i forhold til den enkelte akties likviditetsgruppe i børsens 

handelssystem Saxess
14

. For C20-aktierne er grænserne 3 % for den dynamiske og 15 % for den 

statiske (2 % hhv. 10 % før 1. december 2008), for de likvide aktier er grænserne hhv. 5 og 20 % og 

for de illikvide aktier er grænserne hhv. 15 og 50 %.   

 

Selve Circuit Breakeren fungerer som en handelspause, hvor den kontinuerlige handel afløses af 4 

minutters auktion, og den grundlæggende ide er således, at såfremt en aktie i løbet af en handelsdag 

oplever kursudsving, der overstiger ovennævnte grænser, afbrydes handlen og markedet får 4 

minutters pause til at blive enige om en ny markedspris for aktien. Auktionen fungerer på samme 

måde som den auktion, der dagligt anvendes ved åbning og lukning af markedet og er 

grundlæggende en hollandsk auktion med såkaldt åbent opråb, hvor ligevægtskursen bestemmes ud 

fra alle krydsende ordrer i ordrebogen, som den pris hvor flest aktier vil kunne handles
15

. Under 

auktionen gælder informationsniveauet Market by Level, hvor markedsdeltagerne kan se det 

samlede antal aktier på 5 niveauer i hver side af ordrebogen samt den forventede åbningskurs 

baseret på de indeliggende ordrer
16

. Af tekniske årsager samt for at undgå manipulation
17

 varierer 

pausernes længde med op til to minutter, således at pauserne i praksis varer mellem 3 og 5 minutter 

og i gennemsnit altså ca. 4 minutter.  

 

                                                 
14

 I Saxess er alle aktier kategoriseret som enten Illikvid, Likvid eller Ultra-Likvid (C20). Kategoriseringen sker på 

baggrund af gennemsnitlig daglig omsætning i aktien og revideres halvårligt.  
15

 Børsfokus nr. 109 – 11. maj 2006. I Aktionæren april 2005 beskrives endvidere i artiklen Alle handler afvikles til 

samme kurs, hvordan auktionen fungerer rent teknisk. 
16

 Modsat under kontinuerlig handel, hvor der er såkaldt Market by Order, og hvor markedsdeltagerne på ethvert 

tidspunkt kan se alle indeliggende ordrer i ordrebogen. 
17

 Det tilstræbes, at markedet ikke præcist ved, hvornår auktionen slutter for at mindske antallet af ordrer, hvor der ikke 

er intention om at handle.  
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3.1.1.1 Formål med indførelse af Circuit Breakers 

Selve funktionen blev indført i Danmark d. 2. juni 2008, og introduktionen skete samtidig på de 

øvrige nordiske børser indenfor OMX-koncernen. Det primære argument var at reducere 

volatiliteten i tilfælde af uforklarlige udsving i aktierne og dermed mindske både omfanget og 

antallet af utilsigtede udsving. Pludselige udsving i en akties kurs henover en handelsdag, skulle 

med Circuit Breakeren kunne reduceres ved hjælp af en kortvarig afbrydelse i handlen. Såfremt 

markedet af den ene eller anden grund havde revurderet prissætningen af aktien, kunne en ny 

ligevægtspris dannes via en auktionsprocedure, og markedet kunne handle videre på det nye 

kursniveau.  

 

Circuit Breakeren skulle endvidere hjælpe til at minimere antallet af fejlagtige handler i forbindelse 

med indtastning af fejlordrer i handelssystemet. Før indførelse af Circuit Breakerne ville enhver 

ordre med matchende eller krydsende pris i forhold til en indeliggende ordre blive handlet med det 

samme. I tilfælde, hvor en markedsdeltager indlagde købsordrer med en fejlagtig høj pris eller 

salgsordrer med en fejlagtig lav pris, ville ordren handle gennem ordrebogen til ordren var fyldt. 

Dette kunne i praksis føre til situationer, hvor en aktie blev handlet mange procent op eller ned i 

pris, med store omkostninger til følge for den ansvarlige børsmægler samt for andre 

markedsdeltagere. Et konkret eksempel herpå, er en aktiehandler der d. 17. august 2007 ved en fejl 

byttede om på pris og mængde i en salgsordre i Mærsk B-aktien, hvilket resulterede i, at ca. 63.000 

aktier blev sat til salg til 2 kr., og kursen på Mærsk-aktien som konsekvens heraf i løbet af få 

sekunder blev handlet ned i 2 kr. Grundet Mærsk-aktiens betydelige vægt i C20-indekset, faldt dette 

som konsekvens heraf med ca. 10 %, ligesom fejlordren udløste en stribe salgsordrer i A-aktien. 

 

Sådanne fejl har betydelige markedsmæssige konsekvenser, og Circuit Breakeren kunne i disse 

tilfælde virke som et sikkerhedsnet, der sikrede, at aktien maksimalt ville handle ned eller op 

indenfor de dynamiske grænser, hvorefter dealeren ville få 3-5 minutter til at slette eller rette sin 

fejlordre.  

 

Endelig argumenteredes der for, at introduktionen ville betyde en genindførelse af en form for 

børspause, der gav markedsdeltagerne en handelspause i de tilfælde, hvor markedet tilførtes ny 

information, der havde mærkbar betydning for kursen på en eller flere aktier.  

Tidligere var der gennem en årrække dansk praksis for at aktivere manuelle børspauser, når 

selskaber offentliggjorde kurspåvirkende meddelelser. Ved implementering af 
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Transparensdirektivet i dansk lovgivning i 2007 blev børsens monopol på distribution af 

fondsbørsmeddelelser imidlertid ophævet, og det var herefter ikke længere muligt for børsen at 

sikre, at børspausen blev etableret før markedet havde fået kendskab til indholdet af meddelelsen, 

og Fondsbørsen besluttede herefter at ophøre med denne praksis
18

.  

 

Modsat den traditionelle børspause, der udelukkende blev aktiveret, når selskabet selv 

offentliggjorde kurspåvirkende meddelelser, kunne Circuit Breakeren aktiveres ved enhver anden 

form for ny information i markedet, der resulterede i en ny markedskurs på en eller flere aktier. 

Denne nye information kunne eksempelvis bestå i nyheder om konkurrerende virksomheder, 

analytikeranbefalinger, markedsrelaterede nøgletal eller lign. Endvidere medførte det automatiske 

aspekt, at pauserne ikke blev etableret, når der ikke var nogen kursreaktion.  

 

3.2 Empirisk Litteratur 

Udledt af ovenstående introduktion, kan det overordnede argument for indførelsen af Circuit 

Breakers siges at være at hindre overdreven volatilitet. IOSCO beskriver hovedformålet med 

handelspauser således: 

”to allow the market to absorb material information and reflect it in the price of the security in an 

orderly manner”
19

 

Eller på dansk: 

”at give markedet tid til at inkorporere væsentlige informationer i aktiekurserne på en 

hensigtsmæssig måde.” 

Naturligt nok har hovedformålet med tidligere undersøgelser på dette område således været at 

fastslå, hvorvidt dette mål rent faktisk opfyldes ved hjælp af handelspauserne. Herunder gennemgås 

kort udvalgte tidligere studier af handelspauser og deres effekt på aktiehandlen. De valgte 

undersøgelser understøtter formålet med nærværende undersøgelse, og til senere brug gengives 

derfor resultater og metoder heri. I første afsnit fokuseres på undersøgelser, hvor konklusionerne er 

positive og efterfølgende gennemgås undersøgelser med negative konklusioner overfor 

                                                 
18

 Se brev fra Københavns Fondsbørs til børsens medlemmer dateret 19.juni 2006 
19

 International Organisation of Securities Commissions 2002 (IOSCO), se 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD138.pdf 

 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD138.pdf
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handelspauserne. I sidste afsnit ses kort på to danske studier med relevans for nærværende 

undersøgelse.  

3.2.1 Undersøgelser der taler for handelspauser 

Engelen og Kabir
20

 undersøgte i 2006 102 handelspauser på Euronext i Bruxelles fra perioden 1992 

til 2000. Undersøgelsen, hvis hovedfokus er inkorporering af ny information i prisdannelsen, var 

designet som et eventstudie med daglige kursdata for 20 dage på hver side af kurspåvirkende 

meddelelser. Undersøgelsen viste, at der i gennemsnit ikke var overnormalt overkast i perioden 

efter ophævelse af handelspausen, og det konkluderedes således, at handelspausen i gennemsnit 

sikrer en komplet og hurtig inkorporering af ny væsentlig information. Det fandtes endvidere, at der 

ikke skete en signifikant ændring i volatiliteten efter ophævelse af pausen.  

Chen, Chen og Valerio
21

 anvendte i 1992 en stikprøve bestående af 999 handelspauser på New 

York Stock Exchange (NYSE) til at undersøge effekten på prisdannelsen og fandt, at 

handelspauserne hjælper til en bedre inkorporering af væsentlig information, når der er tale om 

information med stor kurseffekt, mens de for ny information med lille kurseffekt resulterer i højere 

volatilitet end ellers. 

Hopewell og Schwartz
22

 undersøgte i 1978 det daglige overnormale afkast for 948 handelspauser på 

NYSE i perioden 1974 til 1975. De benyttede en markedsmodel (på engelsk: Market Model) til at 

beregne det overnormale afkast og fandt, at afkastet efter ophævelse af handelspausen i gennemsnit 

er tæt på 0. De fandt ingen tegn på retningsændring over de følgende 6 dage, hvilket ifølge 

forfatterne indikerede, at der ikke sker overreaktioner i forbindelse med inkorporeringen af 

informationen i priserne.   

3.2.2 Undersøgelser der taler imod handelspauser 

I en flittigt citeret undersøgelse fra 1994 af Lee, Ready og Seguin
23

 analyseres 852 handelspauser på 

NYSE. Undersøgelsen anvender intradag-data i intervaller af halve timer og benytter en metode 

med såkaldte pseudopauser, der i løbet af den reelle handelspause matches med et lignende afkast 

                                                 
20

 Engelen, P.J., og R. Kabir: ”Empirical Evidence on the Role of Trading Suspensions in Disseminating New 

Information to the Capital Market” 
21

 Chen, H., H. Chen, og N. Valerio: ”The effects of trading halts on price discovery for NYSE stocks”, Applied 

Economics 2003 - 35, side 91-97. 
22

 Hopewell, M.H., og A.L. Schwartz, Jr.,: ”Temporary Trading Suspensions in Individual NYSE Securities”, The 

Journal of Finance 33, 1978, side 1355-1373 
23

 Lee, C.M.C., M.J. Ready, og P.J. Seguin: ”Volume, volatility, and New York Stock 

Exchange trading halts”, The Journal of Finance 49 1994, side 183-215 
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på et tidligere tidspunkt for samme aktie, på samme ugedag og samme tidspunkt på dagen. Lee, 

Ready og Seguin anerkender, at denne metode udelukker store kursudsving, da det for de fleste 

aktier er statistisk umuligt at finde to identiske store udsving på samme tidspunkt af samme ugedag, 

hvor der har været pause i løbet af det ene. Begge afkast justeres for markedsafkastet i den 

pågældende periode. Undersøgelsen finder, at volatiliteten og handelsvolumen er signifikant højere 

efter en handelspause sammenlignet med en pseudopause, og at den højere volatilitet er signifikant i 

omkring 4 timer efter ophævelsen, mens volumen er højere i op til 3 handelsdage. På denne 

baggrund konkluderes det, at handelspauser ikke har en beroligende virkning på markedet, der 

bevirker, at en ligevægtspris findes ved ophævelse af pausen.  

I Aitken, Frino og Winn (1995)
24

 undersøges effekten af handelspauser på det australske 

aktiemarked (ASX). Undersøgelsen er i det væsentligste opbygget som Lee, Ready og Seguins men 

udvider analyseomfanget til også at omfatte bid/ask-spreadet. Undersøgelsen adskiller sig endvidere 

ved, at åbningsprocedurerne efter en handelspause er anderledes end på NYSE, hvor såkaldte 

”specialists” annoncerer et pris-spænd indenfor hvilket, de mener, der bør handles efter åbningen. 

På ASX åbnes med en call-auktion, hvilket er i stil med proceduren på det danske aktiemarked. 

Aitken, Frino og Winn finder, at handelsvolumen er signifikant højere i op til to dage efter 

ophævelse af pausen, og at volatiliteten ligeledes er høj. Ligesom Lee, Ready og Seguin studeres 80 

intervaller a 30 minutter på hver side af pausen, ligesom der tilstræbes at finde pseudo-pauser, hvor 

en tilsvarende mængde ny information er tilgået markedet.  

Corwin og Lipson
25

 undersøgte i 2000 effekten af NYSE-handelspauser på ordreflowet og spreadet. 

Undersøgelsen viste, at ordredybden på de bedste priser er relativ lav omkring en handelspause, at 

spreadet er relativt højt efter en handelspause, og at åbningskursen efter en handelspause er en god 

indikator for det fremtidige prisniveau. Spreadet returnerer til mere normale niveauer indenfor 2 

minutter for handelspauser relateret til ubalance i ordrebøgerne (på engelsk: Order Imbalance) og 

indenfor 30 minutter for handelspauser relateret til nyhedsdistribution. Resultaterne indikerer ifølge 

forfatterne, at usikkerheden i markedet er høj under og omkring en handelspause.    

                                                 
24

 Aitken, M., A. Frino, og R. Winn: ”The effect of information motivated trading halts on price discovery: Evidence 

from the Australian Stock Exchange.” 1995. 
25

 Corwin, A.S., og L.M. Lipson: ”Order flow and liquidity around NYSE trading halts Discussion”, The Journal of 

Finance 55, 2000, side 1771-1801. 
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Liu og Santoni
26

 undersøger i 1993 effekten af Circuit Breakers på volatiliteten på aktiemarkedet. 

De anvender en ARCH-model til beskrivelse af den forventede daglige volatilitet, og undersøger 

herefter om modellens parametre ændres signifikant ved inklusion af en såkaldt Circuit Breaker-

dummy i perioder, hvor forskellige Circuit Breaker-regler har været gældende. Forfatterne finder, at 

Circuit Breaker-reglerne ikke har mærkbar effekt på den daglige betingede volatilitet i 

aktiekurserne. Endvidere undersøges intradag-effekten ved anvendelse af pseudopause-metoden til 

test af den såkaldte up-tick-regel, der er en del af de amerikanske Circuit Breaker-regler, og finder 

at denne effektivt reducerer intradag-volatiliteten. Det bemærkes, at de i undersøgelsen undersøgte 

Circuit Breakers ikke har karakter af egentlige handelspauser, men snarere er restriktioner i 

handelssystemet, der hindrer bestemte ordretyper, herunder samtidige køb- og salgsordrer i cash- og 

futuresmarkedet samt aggressive salgsordrer. Undersøgelsen er metodemæssig interessant, idet den 

vurderes relativt ubesværet at kunne overføres på det danske marked.  

Steven Lecce
27

 har i 2007 undersøgt 18.245 handelspauser fra perioden 1. januar 2005 til 26. 

september 2006 på det australske aktiemarked. Handelspauserne er manuelt aktiveret i forbindelse 

med de noterede selskabers offentliggørelse af kurspåvirkende meddelelser, og Lecce anvender 

ligeledes metoden med pseudo-pauser. Lecce finder, at handelspauserne resulterer i unormal høj 

volatilitet og handelsvolumen og endvidere er forbundet med et større bid/ask-spread og mindre 

ordredybde i perioden efter handelspausens ophør. Resultaterne indikerer ifølge Lecce, at markedet 

er præget af en høj grad af asymmetrisk information i perioden efter en handelspause, og det 

konkluderes, at handelspauserne har en umiddelbar negativ indflydelse på markedet.  

 

3.2.3 Tidligere undersøgelser af det danske aktiemarked 

Relevante tidligere undersøgelser af det danske marked har fokuseret på auktionens indflydelse på 

handlen i hhv. åbnings og lukkeauktioner samt manuelt etablerede børspausers indflydelse på 

volatiliteten i minutterne efter selskabers offentliggørelse af kurspåvirkende meddelelser.  

3.2.3.1 Undersøgelse af auktioners betydning for prissætningen 

Nikolaj Hesselholt-Munch undersøgte i maj 2006
28

 effekten af indførelse af lukkeauktioner på det 

danske børsmarked. Undersøgelsen blev publiceret i Fondsbørsens nyhedsbrev Børsfokus under 

                                                 
26

 G.J. Santoni og Tung Liu: “Circuit Breakers and Stock Market Volatility”, The Journal of Futures Markets, maj 1993. 
27

 Steven Lecce: “The Impact of Trading Halts on the Australian Equities Market”, The University of Sydney, Finance 

Honours Dissertation, 2007 
28

 Se Børsfokus nr. 109 – 11. Maj 2006 
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overskriften: ”Auktioner gør lukkeprisen skarpere”. Undersøgelse tog udgangspunkt i 

lukkeauktionens effekt på handlen i de sidste minutter af børsdagen og fokuserede primært på 

volatiliteten, det relative kursspænd samt værdien af ordrerne.  

Konklusionen var, at auktionerne medførte en reduktion i volatiliteten i handelspriserne i de sidste 

10 minutter af en børsdag på op mod 33 %, at forskellen mellem bedste købs- og salgspriser blev 

reduceret med op til 13 %, og at dybden på både de bedste priser samt i hele ordrebogen blev øget 

med op til 44 %.  

Undersøgelsen er interessant i relation til denne undersøgelse, idet de automatisk initierede pauser, 

ligesom lukkeproceduren, indeholder et auktionselement. Lukkeauktionen kan i princippet 

beskrives som en daglig planlagt 5-minutters børspause, hvor markedet finder en ligevægtspris som 

en række købere og sælgere i markedet er villige til at handle på. Det forhold, at auktionen øger 

volumen i ordrebøgerne samt mindsker det relative kursspænd antyder, at usikkerheden i markedet 

reduceres, og at der dermed tiltrækkes flere handlende.  

Lukkeauktionen adskiller sig fra auktionen under en Circuit Breaker ved at optræde dagligt på et 

fastlagt tidspunkt og dermed være kendt i markedet på forhånd. Markedsdeltagerne kan således 

tilpasse deres handelsstrategier til den daglige auktion, og endvidere bruge auktionerne aktivt til at 

lukke positioner eller handle store mængder, idet det på forhånd vides, at der er større volumen 

tilgængelig i auktionen. Sidstnævnte vurderes endvidere at have en forstærkende effekt på det selv 

samme forhold.  

3.2.3.2 Undersøgelse af effekten af fjernelse af børspausen 

Jeppe Møller Nielsen undersøgte i 2009
29

 effekten af fjernelsen af den traditionelle børspause, som 

beskrevet tidligere. Undersøgelsen anvendte intradag kursinformation opdelt i 10-sekunders 

intervaller og fokuserede på, hvorvidt volatiliteten i aktierne i minutterne efter et selskabs 

offentliggørelse af en kurspåvirkende meddelelse var steget. Undersøgelsen sammenlignede 

intervaller omkring offentliggørelse af års- og delårsrapporter fra C20-selskaber i perioden 1. 

februar 2007 (hvor etablering af børspauser ophørte) til 1. juni 2008 med en 5-års periode forud 

herfor og konkluderede, at prisdannelsen var blevet mere volatil.  

Det teoretiske grundlag var i udstrakt grad Fama’s teorier om efficiente markeder og aktieprisers 

tilpasning til ny information i markedet. Baggrunden for konklusionen var en observation af, at 

                                                 
29

 Se afhandlingen ”Et aktiemarked med eller uden børspause? – aktiemarkedets reaktion på regnskabsmeddelelser” fra 

2009 af Jeppe Møller Nielsen 
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kurserne tilpassede sig lige så hurtigt (eller langsomt – ca. 4 timer) som tidligere undersøgelser 

antydede, men at kurserne i tilpasningsperioden var mere volatile. 

Undersøgelsen er interessant i relation til nærværende undersøgelse, fordi den fokuserer på 

handelspauser på det danske aktiemarked og konkluderer, at de har en gavnlig effekt. Herudover er 

det interessant, at Circuit Breakers jo netop blev indført på det danske aktiemarked med det 

(sekundære) formål, at genindføre en form for børspause.  

 

3.3 Implikationer for undersøgelsen af de danske Circuit Breakers 

Circuit Breakers adskiller sig på væsentlige områder fra almindelige planlagte auktionspauser og 

manuelt etablerede børspauser. For det første kan Circuit Breakeren indtræde på et vilkårligt 

tidspunkt i løbet af handelsdagen og kan derfor ikke anvendes af markedsdeltagere som del af en 

almindelig daglig handelsstrategi (ikke dermed sagt, at markedsdeltagerne ikke kan have en strategi 

for handel i forbindelse med en Circuit Breaker) til lukning af positioner eller planlagt handel af 

store volumener. Til dette kan lige så godt anvendes lukkeauktionen, hvor der er dokumenteret 

større volumen i ordrebøgerne. 

For det andet er der ingen vished for, at en Circuit Breaker vil indtræde i forbindelse med selskabers 

offentliggørelse af kurspåvirkende meddelelser, og ej heller at såfremt den indtræder, at dette så 

sker i umiddelbar forlængelse af offentliggørelsen. Med udgangspunkt i Jeppe Møller Nielsens 

undersøgelse, hvor det konkluderes, at markedet i gennemsnit er ca. 4 timer om at indregne ny 

information i aktiekurserne, og at aktiekurserne i tilpasningsperioden er mere volatile, end da der 

blev indsat manuelle børspauser, kan en Circuit Breaker i princippet indtræde på et vilkårligt 

tidspunkt indenfor disse 4 timer, og endvidere resten af børsdagen såfremt niveauet efter de 4 timer, 

hvor aktiekursen formodes relativt stabil (ingen Excess volatility), ligger tæt på aktivering af en 

Circuit Breaker. Endvidere kan Circuit Breakeren indtræde på ethvert andet tidspunkt uden 

nødvendigvis at have relation til selskabsspecifikke nyheder.  

Til videre analyse vurderes det på denne baggrund relevant, at skelne til, hvilke situationer der kan 

tænkes at ville aktivere en Circuit Breaker. Overordnet skelnes mellem situationer, hvor der er 

offentliggjort ny information fra selskabet og situationer, hvor der ikke er.  
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3.3.1.1 Ingen ny information i markedet 

Den dynamiske Circuit Breaker kan aktiveres af en midlertidig ubalance i købs- og salgsordrer, 

hvor en køber eller sælger ønsker at handle en større post, og hvor dybden i ordrebogen på det givne 

tidspunkt fører til, at den enkelte købs- eller salgsordre vil få markedsprisen på aktien til at stige 

eller falde med mere end den dynamiske grænse for den givne ordrebog. En sådan ubalance kan få 

aktien til kortvarigt at handle væk fra markedskursen, og en Circuit Breaker kan give markedet 4 

minutter til at indlægge modgående ordrer og derved skabe balance i markedet, således at 

auktionskursen svarer til markedskursen. Ubalancen behøver ikke være relateret til ny information i 

markedet, og det må derfor forventes, at åbningskursen i auktionen svarer til kursen umiddelbart 

inden aktivering af Circuit Breakeren.  

Den dynamiske Circuit Breaker vil ligeledes aktiveres, hvis spreadet i ordrebogen er større end den 

fastsatte dynamiske grænse, og der handles skiftevis på hver side af spreadet. Heller ikke dette 

forhold kan nødvendigvis relateres til ny information i markedet, og både handler på bedste bud og 

udbud må betragtes som markedsprisen på det givne tidspunkt. Teoretisk set kunne Circuit 

Breakeren give den initierende part i handlen en bedre pris, end hvis den ikke var blevet aktiveret, 

idet markedet får 4 minutter til at ligge modgående køb- eller salgsordrer ind på bedre priser, end 

hvad der forud for Circuit Breakeren udgjorde spreadet. Såfremt dette ikke sker, har Circuit 

Breakeren blot udskudt en handel på spreadet med 4 minutter og såfremt det sker, har Circuit 

Breakeren hindret den passive part i ordrebogen i at handle på den budte kurs. Umiddelbart synes 

formålet med denne form for pause, at savne både et teoretisk og et praktisk rationale, og kursen 

efter Circuit Breakeren må formodes at afspejle spreadet i ordrebogen forud for aktiveringen. 

Den statiske Circuit Breaker kan aktiveres af en hurtig eller langsom kursændring på mere end den 

statiske grænse på ml. 10 og 25 % afhængig af ordrebog. Udsvinget kan ske sammen med resten af 

markedet eller individuelt for den enkelte aktie og i praksis strække sig over op til 8 timer. Formålet 

med Circuit Breakeren må her være, at give markedet en tænkepause i forhold til om det store 

udsving måske har været overdrevet, og auktionsprisen i Circuit Breakeren må forventes at afspejle 

kursen umiddelbart inden aktivering af Circuit Breakeren korrigeret for en eventuel overreaktion 

målt som en større eller mindre retningsændring.  

3.3.1.2 Ny selskabsspecifik information i markedet 

Den dynamiske Circuit Breaker kan i tilfælde af ny information i markedet, genskabe en del af de 

fordele, der kendetegnede de manuelle børspauser ved at indtræde, når markedet tilføres ny 

information om en aktie, der har pludselig og mærkbar betydning for kursen. Dette vil typisk 
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medføre aggressive ordrer, der som beskrevet ovenfor, vil aktivere en dynamisk Circuit Breaker. 

Det er væsentligt at bemærke, at passive ordrer i ordrebogen indenfor grænserne af den dynamiske 

Circuit Breaker vil blive handlet forud for aktiveringen, og den beskyttende effekt som den 

manuelle børspause havde, og som sikrede at alle indeliggende ordrer blev handlet til samme pris - 

nemlig auktionsprisen – udebliver i disse tilfælde, og passive salgsordrer på bedste pris vil blive 

handlet for billigt, mens passive købsordrer vil blive handlet for dyrt. Dette giver en markant fordel 

for hurtige markedsdeltagere, og øger risikoen for langsomme markedsdeltagere ved passive 

markedsordrer, hvilket kan være en medvirkende forklaring til konklusionerne i Jeppe Møller 

Nielsens undersøgelse, hvor det konkluderes, at fjernelse af børspausen har øget volatiliteten i 

markedet efter offentliggørelse af selskabsmeddelelser. Auktionsprisen må i disse tilfælde forventes 

at afspejle indholdet i den nye information og må antages at afvige signifikant fra den handlede kurs 

forud for aktivering. 

Den statiske Circuit Breaker vil ved ny information i markedet aktiveres efter tilpasning til særdeles 

mærkbar ny information, der resulterer i en markedskurs, der afviger med mere end de statiske 

grænser i forhold til den hidtidige markedskurs. Tilpasningen kan ske hurtigt, hvorefter det må 

forventes, at åbningskursen svarer til det nye niveau for aktiekursen eller langsomt, hvorefter 

forløbet i det væsentligste må forventes at minde om forløbet uden ny information. I sidstnævnte 

tilfælde forventes åbningskursen påvirket af formålet – at modvirke overreaktioner og unødig 

volatilitet – og dermed svare til kursen umiddelbart inden aktivering påvirket af en større eller 

mindre retningsændring.  

Fem forskellige scenarier vurderes således at kunne føre til aktivering af en Circuit Breaker, og kun 

i et af scenarierne er der tale om, at Circuit Breakeren træder i stedet for den traditionelle børspause 

– dette endvidere uden den samme beskyttende effekt, som jo netop var et af kendetegnene ved 

denne. Forudsætningen er, at tilpasningen sker hurtigt og pludseligt, hvilket kun vurderes at være 

tilfældet, når den ny information har særdeles mærkbar betydning for kursdannelsen på aktien. I alle 

andre tilfælde, vil kursdannelsen i overensstemmelse med tidligere undersøgelser ske gradvist over 

en periode på gennemsnitlig 4 timer og med lige stor sandsynlighed for over- eller underreaktioner 

undervejs. I disse tilfælde vil Circuit Breakeren såfremt den aktiveres udelukkende indtræde som et 

slags værn mod overreaktioner. 

Diskussionen er opsummeret i nedenstående skema: 
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  Figur 1: Typer og formål for forskell ige Circuit Breakers 

 

Som nævnt indledningsvist er der på børserne rundt om i verden fastlagt forskellige procedurer for 

hvornår, om og hvordan handlen i en aktie afbrydes. Forskellighederne kan tolkes som forskellige 

opfattelser af den gavnlige effekt af en handelspause, i hvor høj grad man vurderer, at markedet har 

brug for ”tid til at inkorporere” samt definitionen af begreberne ”væsentlig information” og 

”hensigtsmæssig måde” jf. det indledningsvise citat.  

Det helt centrale begreb i denne sammenhæng må være begrebet ”væsentlig information”, der i bred 

forstand omfatter alle pre- og posthandelshændelser, herunder information om ordreindlæggelser og 

gennemførte transaktioner samt nyheder omkring selskaber, aktierne eller markedet i det hele taget. 

Hvor de manuelle børspausers hovedfokus er selskabsspecifikke meddelelser distribueret af 

selskabet selv, har de automatiske handelspauser et mere bredt fundament, idet de ikke begrænses 

hertil, men også kan omfatte eksempelvis information omkring ordrer i ordrebogen som f.eks. er 

tilfældet ved pauser aktiveret af ubalancer i ordrebogen. I flere af de tidligere nævnte undersøgelser 

betragtes handelspausen som en information i sig selv, som investor forholder sig til i relation til sin 

handelsadfærd. For hver gang en aktie pauses, fratages markedet information omkring 

handelskurser i den pågældende periode, og der kan således argumenteres for, at markedet afskæres 

fra væsentlig information i en påtvungen analyse-/tænkepause, hvor anden information påtvinges at 

skulle absorberes. Markedsdeltagere, der i højere grad anvender handelsrelateret information som 

beslutningsgrundlag, bliver i denne periode dårligere stillet, hvilket alt andet lige må kunne påvirke 

handelsadfærden. Der kan endvidere argumenteres for, at information omkring markedets vurdering 

af ny information er vigtigere end informationen i sig selv. I litteraturen tales om såkaldte 

informerede og uinformerede markedsdeltagere, der gennem prisdannelsen (Price Discovery) 

”lærer” af hinanden. Disse teorier kendes under ét som såkaldte ”learn by trading”-teorier og i 

Information NR. Årsag Tilpasning Type Formål 

1 Særdeles mærkbar Hurtig Dynamisk
Beskyttende effekt. At skabe ny ligevægtskurs 

baseret på ny information

2 Særdeles mærkbar Langsom Statisk Hindre eller bremse en evt. overreaktion

- Mærkbar Langsom Ingen N/A

3 Order imbalance Hurtig Dynamisk Hindre eller bremse en evt. overreaktion

4 Stort spread Hurtig Dynamisk Tænkepause

5 Ændring i markedet Langsom Statisk Hindre eller bremse en evt. overreaktion

Ny information

Ingen ny information
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undersøgelser af bl.a. Madhavan (1992)
30

 og Subrahmanyam (1997)
31

 argumenteres for, at 

handelspauser i sig selv kan øge graden af asymmetri i markedet, idet markedsdeltager under 

pausen ikke kan observere priser.  

Den nuværende danske version af et handelspausesystem kan på den ene side siges at være mere 

vidtrækkende end de nyhedsrelaterede manuelle børspauser, idet den aktiveres uafhængigt af 

informationstypen (ordrerelateret, transaktionsrelateret, nyhedsrelateret eller markedsrelateret) og 

på den anden side mindre restriktiv idet den forudsætter en mærkbar betydning for kursen. Circuit 

Breakeren indeholder i sig selv information til markedet om, at en bestemt aktie er steget eller faldet 

meget eller at en køber eller sælger ønsker at handle en større mængde aktier relativt hurtigt. 

Information omkring stigningen eller faldet er imidlertid allerede tilgængelig i markedet, og 

effekten af Circuit Breakeren bliver således snarere, at henlede fleres opmærksomhed på dette 

forhold. Informationen omkring aggressivt køb eller salg er ikke på forhånd tilgængelig i markedet, 

men effekten af Circuit Breakeren bliver, at den pågældende markedsdeltagers ønske bliver udskudt 

i 4 minutter, hvor prisen, han kan handle til, kan blive enten bedre eller dårligere, og denne er 

således heller ikke nødvendigvis bedre stillet af handelspausen.   

3.3.2 Øvrige teorier med implikationer for forståelse af prisdannelsen 

Grundlæggende er konceptet omkring behovet for Circuit Breakers på aktiemarkedet i modstrid 

med almenkendte lærebogsteorier om markeders tilpasning til ny information. En af de mest 

udbredte teorier omkring informationstilpasning må være Fama’s Efficient Market Hypothesis 

(EMH), der definerer, hvordan et givent marked kan beskrives som værende efficient i enten svag, 

semi-stærk eller stærk form. Omdrejningspunktet i Fama’s arbejde med (og utallige andres test af) 

efficiente markeder har været undersøgelser af, hvorvidt det er muligt for investorer at udnytte en 

bestemt viden til at skabe et overnormalt afkast. De tre forskellige former for efficiens medfører 

forskellige implikationer i relation til forståelsen af, hvordan aktiemarkederne fungerer og i relation 

til denne undersøgelse vurderes den svage og semi-stærke at være særlig interessante.  

3.3.2.1 Forudsigelse af kursudvikling og overreaktioner i markedet 

Hvis aktiemarkedet er efficient i svag form, er al information omkring historiske aktiekurser, 

herunder eventuelle mønstre heri, på ethvert tidspunkt inkorporeret i de nuværende aktiekurser. 

Markedsefficiensen er således defineret ved, at det ikke er muligt for en investor at udnytte viden 

                                                 
30

 Madhavan, A.: ”Trading Mechanisms in Securities Markets”, The Journal of Finance 47, 1992, side 607-642 
31

 Subrahmanyam, A.: ”The Ex Ante Effect of Trade Halting Rules on Informed Trading Strategies and Market 

Liquidity”, Review of Financial Economics 6, 1997, side 1-14. 
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omkring tidligere tiders aktiekurser til at skabe sig et overnormalt afkast. Svag form 

markedsefficiens medfører som oftest en antagelse om, at priserne følger en Random Walk
32

. 

Fordelagtigheden ved såkaldt teknisk analyse udelukkes dermed, men idet kursudviklingen 

udelukkende bestemmes af information, der ikke er indeholdt i de historiske kursdata, udelukkes det 

ikke at overnormalt afkast kan genereres ved hjælp af såkaldt fundamental analyse, hvor 

selskabsspecifik information anvendes som investeringsgrundlag
33

. Den historiske kursinformation 

er relevant i de tilfælde, hvor en Circuit Breaker indtræder som en tænkepause til modvirkning af 

overreaktioner, og hvor der ikke er anden ny information i markedet vedrørende en given aktie. I 

disse tilfælde må markedet i løbet af Circuit Breakeren vurdere, om den nye eller tidligere kurs har 

været den rigtige. Hvis markedet systematisk vurderer, at indtrædelse af en statisk Circuit Breaker 

er tegn på, at der har været tale om en kursmæssig overreaktion, vil kursen efter Circuit Breakeren 

udvise en tendens til Mean Reversion, hvilket ofte betegnes som et diametralt modstykke til 

Random Walk-hypotesen
34

.  

Når der overhovedet kan være tale om en ”overreaktion”, udfordres hele grundlaget for snakken om 

et effektivt marked, hvor markedet består af agenter med rationelle forventninger, som hver især 

nyttemaksimerer, og som dermed samlet set altid har ”ret”. Konceptet om at markedet kan 

overreagere, placerer dermed snarere Circuit Breakeren i teoriområdet Behavioural Finance, hvor 

markedet i højere grad end rationalitet er præget af psykologiske faktorer. Hvis markedet er 

efficient i den svage form, er det ikke muligt at opnå overnormalt afkast efter en Circuit Breaker 

ved at analysere kursudviklingen før en Circuit Breaker. Kursen efter Circuit Breakeren må således 

være uafhængig af kursen forud for og må i sagens natur derfor følge en Random Walk. Denne 

sondring er relevant i relation til både tilfælde, hvor markedet er og ikke er tilført ny information jf. 

ovenstående skema.   

Informationsaspektet er ydermere interessant i relation til den semi-stærke form for efficiens, hvor 

det netop er den selskabs-, markeds- eller aktiespecifikke information, der er grundlaget for 

prisdannelsen, og hvor efficiensen defineres ved, at det ikke er muligt for en investor at udnytte 

allerede offentliggjort information (dvs. information der er tilgængeligt for alle markedsdeltagere på 

lige vilkår) til at skabe et overnormalt afkast. Dette medfører en forudsætning om, at markedet 

hurtigt reagerer på ny information og inkorporerer denne i aktiekursen på en hensigtsmæssig måde, 

                                                 
32

 Ole Risager: “Random Walk or Mean Reversion: The Danish Stock Market Since World War I”, 1998 
33

 http://en.wikipedia.org/wiki/Efficient-market_hypothesis 
34

 Se Risager (1998) - Det skal hertil bemærkes, at markedet ikke per definition kan betegnes som inefficient, blot fordi 

der er tendens til mean reversion i afkastet 

http://en.wikipedia.org/wiki/Efficient-market_hypothesis
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således at det ikke er muligt for nogen markedsdeltagere at reagere hurtigere end andre og derved 

systematisk opnå et overnormalt afkast. Hvis dette er tilfældet vil Circuit Breakeren indtræde hurtigt 

efter offentliggørelse af ny information til markedet, og åbningskursen vil afspejle den ny 

information og vil således være relativt stabil herefter, indtil anden ny information med betydning 

for aktiekursen tilgår markedet.  

Et utal af undersøgelser er gennem tiden gennemført med henblik på at teste de forskellige former 

for efficiens, og både teoretikere og praktikere er med baggrund heri relativt uenige om den 

overordnede konklusion omkring aktiemarkederne. Tilhængere af Teknisk Analyse forkaster 

implicit EMH i den svage form, ligesom det ofte fremføres, at empiriske beviser på overreaktioner i 

markedet, som f.eks. aktiebobler efterfulgt af overdrevent salgsaktivitet er klare beviser på, at 

markedet ikke er efficient. De fleste undersøgelser, har imidlertid svært ved at påvise, at der på den 

ene eller anden måde kan genereres overnormalt afkast, hvilket taler for EMH. Endvidere kan der 

argumenteres for, at hypotesen om efficiente markeder aldrig kan forkastes, idet enhver sådan test 

implicit indebærer test af en model til beskrivelse af afkast, og så længe der ikke findes en komplet 

model herfor, vil det umuligt kunne bestemmes, om det er markedet eller modellen til beskrivelse af 

markedet, der er inefficient
35

.  

Tidligere undersøgelser viser som nævnt, at markedet i gennemsnit er ca. 4 timer om fuldt ud at 

inkorporere ny information i kursdannelsen, og det synes at være alment accepteret, at så længe 

denne tilpasning ikke systematisk sker som en over- eller underreaktion, er det stadig i 

overensstemmelse med et marked, der er effektivt i semi-stærk form. Dette underbygges ligeledes 

af, at undersøgelserne generelt konkluderer, at der ikke synes at være tegn på, at nogle investorer 

systematisk opnår et overnormalt afkast i løbet af denne periode, når handelsomkostninger og 

lignende tages i betragtning. Circuit Breakeren må på trods af sine grundlæggende antagelser med 

udgangspunkt heri forventes at indtræde i et overordnet set efficient marked, og kursdannelsen i 

relation hertil må som udgangspunkt derfor forventes at ske i overensstemmelse hermed.  

3.3.2.2 Handelsvolumen og volatilitet 

Tidligere undersøgelser viser en proportional sammenhæng mellem volumen og volatilitet, hvilket 

indikerer, at en Circuit Breaker foruden en åbenlys høj volatilitet desuden vil blive aktiveret under 

høj omsætning. Sammenhængen er intuitiv modstridende, idet høj volatilitet normalt forbindes med 

højere usikkerhed, hvilket ikke just fremmer lysten til at handle. Heraf følger grundlæggende 

                                                 
35

 Ole Risager – Undervisningsnoter til Global Stock Markets 2009. 
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lovgivers ønske om at reducere volatiliteten. På den ene side er det imidlertid markedsdeltagernes 

modvilje overfor usikkerhed, der resulterer i et ønske om at handle hurtigst muligt, der igen fører til 

aggressive frem for passive ordrer. Reduktion i mængden af passive ordrer i ordrebøgerne reducerer 

den samlede volumen i ordrebøgerne og forstærker dermed den volatilitetsskabende effekt 

aggressive ordrer alt andet lige vil have i forhold til passive. Således må den kortsigtede højere 

handelsvolumen anses som værende en konsekvens af en højere usikkerhed, hvilket bliver til en 

katalysator for volatiliteten frem for et resultat af samme.  

Det er således naturligt at forvente en højere handelsvolumen forud for en Circuit Breaker. I selve 

Circuit Breakeren, kan der på den ene side argumenteres for en forventelig højere volumen grundet 

de fordele auktionsproceduren medfører og på den anden side for en lavere volumen grundet den 

forventede reduktion af usikkerheden. På samme måde må perioden efter en Circuit Breaker 

forventes at bære præg af lavere handelsvolumen såvel som lavere volatilitet. 

 

3.4 Delkonklusion og udvikling af hypoteser 

For empirisk at skabe grundlag for at vurdere fordelagtigheden af Circuit Breakers på den danske 

marked, vurderes det på baggrund af denne diskussion først og fremmest relevant at undersøge, 

hvorvidt Circuit Breakeren lykkes med at reducere volatiliteten på aktiemarkedet. Hvis unødig og 

overdreven volatilitet reduceres ved, at (alle typer) information inkorporeres i prisen på en mere 

”hensigtsmæssig måde”, må det antages, at markedsdeltagerne efter at have fået denne tid er mere 

enige om den nye markedspris, og at usikkerheden i markedet dermed er lavere. Dette vil afspejle 

sig i lavere volatilitet, idet en del af den uønskede volatilitet undgås. På denne baggrund opstilles 

første hypotese for den empiriske undersøgelse:  

H1: Circuit Breakers reducerer volatiliteten i markedet. 

Herefter findes det relevant at undersøge, hvorvidt Circuit Breakeren lykkes med at skabe en 

ligevægtskurs, som markedet efter pausen er enige om og ønsker at handle videre på. Jf. 

ovenstående vil dette være relevant i tilfælde af midlertidige ubalancer i ordrebøgerne samt i 

tilfælde hvor markedet tilføres ny information med betydelig mærkbar betydning af kursdannelsen, 

og såfremt dette lykkes må åbningskursen i Circuit Breakeren fungere som en god indikator for det 

fremtidige kursniveau. Således opstilles anden hypotese: 

H2: Circuit Breaker-kursen er en god indikator for det fremtidige prisniveau. 
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Det synes herefter naturligt at undersøge, hvorvidt Circuit Breakeren lykkes med at hindre eller 

bremse en eventuel overreaktion. Hvis dette er tilfældet må kursretningen for åbningskursen i 

Circuit Breakeren være negativt korreleret med den kursretning, der har aktiveret Circuit Breakeren. 

Alternativt vil kursretningen efter Circuit Breakeren være negativt korreleret med kursretningen før 

Circuit Breakeren, hvilket imidlertid fordrer en forkastelse af 2. hypotese. Med udgangspunkt i den 

teoretiske analyse må det som udgangspunkt antages, at Circuit Breakeren indordner sig under et 

overordnet efficient marked, og at det derfor ikke er muligt at forudsige kursstigninger eller fald i 

eller efter en Circuit Breaker. På baggrund heraf opstilles tredje og fjerde hypotese for 

undersøgelsen: 

H3:Circuit Breaker-kursen er ukorreleret med "senest betalt"-kursen. 

H4: Kursretningen efter en Circuit Breaker er ukorreleret med kursretningen før. 

Med udgangspunkt i hypotesen om, at Circuit Breakerne reducerer volatiliteten i markedet, vurderes 

der jf. tidligere diskussion om volatilitet og handelsvolumen, at kunne ses en positiv sammenhæng 

herimellem. Høj volatilitet inden en Circuit Breaker (hvilket der i sagens natur må være) må grundet 

fordelene ved auktionshandel jf. ovenfor forventes efterfulgt af relativt højere volumen i selve 

Circuit Breakeren samt en lavere volumen efter Circuit Breakeren grundet den reducerede 

usikkerhed. På denne baggrund udledes femte og sjette hypotese:  

H5:Der er relativt højere handelsvolumen i selve Circuit Breakeren sammenlignet med perioden 

forud for.  

H6:Der er relativt lavere volumen efter Circuit Breakeren sammenlignet med perioden forud for. 
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4. EMPIRISK ANALYSE 

 

4.1 Analysens opbygning 

Som beskrevet indledningsvist inddeles analysen i tre hovedafsnit. Det første afsnit vedrører Circuit 

Breakernes effekt på volatiliteten, det andet afsnit vedrører kursretningen i og omkring Circuit 

Breakerne og det tredje afsnit vedrører effekten på handelsvolumen. Idet der jf. den teoretiske 

analyse vurderes at være forskellige delmål samt rationale for den forventede påvirkning på 

kursdannelsen for hhv. de statiske og dynamiske Circuit Breakers vurderes effekten på de 

respektive at kunne være forskellig de to typer pauser imellem. Konklusionerne relateret til de 

dynamiske kan således give støj i forhold til konklusionerne vedr. de statiske og omvendt, og i det 

omfang det er relevant, opdeles flere af delanalyserne derfor i en analyse af hhv. de statiske og de 

dynamiske Circuit Breakers. Nedenfor gives indledningsvist et kort overblik over de Circuit 

Breakers, der til dato er aktiveret.  

4.2 Circuit Breakerne indtil nu 

Siden introduktionen og frem til 30. juni 2009 er der på det danske aktiemarked aktiveret 7096 

Circuit Breakers svarende til ca. 28 om dagen. Der er aktiveret 332 i LargeCap-selskaber, 1910 i 

MidCap-selskaber, 3231 i SmallCap-selskaber, 984 i selskaber på First North og 639 i 

investeringsforeninger. Blandt C20-selskaberne er der aktiveret 151, hvilket svarer til, at der i 

gennemsnit aktiveres én ca. hver anden handelsdag. Blandt C20-selskaberne toppes listen med 23 i 

Carlsberg, herefter 22 i Coloplast, 15 i Danske Bank, 14 i Danisco og 13 i D/S Norden mens 

selskaber som Novozymes og Sydbank slet ikke har haft nogen. Allerflest er der aktiveret i 

selskabet Bonusbanken, der i alt har haft 154 Circuit Breakers. Fordelingen mellem selskaber og 

segmenter er således relativ ujævn.  

 

Fordelingen over tid har ligeledes været relativt ujævn, idet der i oktober måned 2008 blev aktiveret 

over 2200 Circuit Breakers svarende til over 31 % af alle og i gennemsnit over 100 om dagen. 

Omkring 20 % af de lidt over 7000 handelspauser stammer fra månederne november og december, 

hvor der i gennemsnit blev aktiveret over 30 om dagen. Fra februar til juni 2009 er der aktiveret i 

gennemsnit 270 Circuit Breakers pr. måned svarende til lidt over 10 pr. handelsdag, og dette må alt 
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andet lige formodes at være et mere normalt niveau.  

 

Ses på placeringen af pauserne over en handelsdag observeres en klar tendens til at flere Circuit 

Breakers aktiveres om morgenen indenfor den første halve time af børsens åbningstid, ligesom der 

sker en klar stigning hen imod slutningen af handelsdagen.  

 

4.3 Volatilitetsanalyse 

 

4.3.1 Volatilitetsanalysens opbygning 

Volatilitetsanalysen inddeles i to delanalyser, hvor den første har til hensigt at undersøge 

volatilitetseffekten på markedsniveau. Herefter undersøges effekten på intradag-niveau, hvor 

perioden efter indtrædelse af en Circuit Breaker sammenlignes med perioden umiddelbart før med 

henblik på at bestemme, hvilken indflydelse det konkret har haft for volatiliteten i en aktie, når der 

er indtrådt en Circuit Breaker. Herudover implementeres den tidligere omtalte ”Pseudo Halt”-

metode, hvor volatiliteten i og omkring de faktiske pauser sammenlignes med volatiliteten i og 

omkring simulerede handelspauser. 

 

4.3.2 Volatilitet på markedsniveau  

Af primær interesse er spørgsmålet om, hvorvidt Circuit Breakeren har været i stand til at opfylde 

det ultimative mål, nemlig at reducere volatiliteten i markedet. Idet introduktionen er sket pr. 2. juni 

2008, ønskes det således undersøgt, hvorvidt den gennemsnitlige markedsvolatilitet er reduceret 

siden da. Som nævnt er der siden introduktionen aktiveret over 7000 Circuit Breakers i de danske 

aktier, og en vis effekt synes det med udgangspunkt heri rimelig at kunne forvente, således at 

såfremt Circuit Breakeren har virket efter hensigten, ville volatiliteten i perioden efter 2. juni 2008 

have været (endnu) højere såfremt de aldrig var blevet introduceret.  

 

Måling af volatiliteten tager i litteraturen typisk udgangspunkt i værdierne for varians og 

standardafvigelse svarende til et mål for den gennemsnitlige afvigelse fra middelafkastet over en 

periode. Måling og sammenligning over tid giver imidlertid udfordringer i forhold til at kunne 

fastslå, hvorvidt ændringer i volatiliteten skyldes introduktionen af Circuit Breakers eller en række 
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andre forhold med indvirkning på aktiemarkedet.  

 

Den største udfordring ligger umiddelbart i, at volatiliteten i nogle perioder systematisk er højere 

eller lavere end i andre, og en sammenligning over tid må således tage højde for denne systematik. 

Ses på aktiemarkederne generelt har det årlige afkast i perioden 1922 til 1999 (7,5 %) haft en 

gennemsnitlig årlig standardafvigelse på 21,5 %. Ses imidlertid udelukkende på perioden frem til 

1982 var standardafvigelsen 16,4 %, mens den for perioden herfra og til 1999 var ca. 33,7 %
36

, og 

siden 1999 og frem til i dag har den gennemsnitlige årlige standardafvigelse af afkastet på 

totalindekset været ca. 27 %
37

. Endvidere var perioderne omkring oliekriserne i 1972 og 

begyndelsen af 80’erne samt omkring IT-boblen i 2001 præget af unormal høj volatilitet. Markedet 

kan således over kortere eller længere perioder opleve generelle og markante ændringer i 

volatilitetsstrukturen, hvilket kan skyldes strukturelle ændringer på aktiemarkedet, 

markedsøkonomiske forhold, politiske ændringer eller uroligheder samt en række andre forhold 

med indvirkning på aktiemarkedet. Sammenligning af volatilitet over forskellige tidsperioder 

fordrer derfor en model, der kan tage højde herfor.  

 

Tidligere undersøgelser antyder
38

, at aktieafkast indsamlet med høj frekvens (f.eks. daglige 

observationer) har en volatilitet, der følger en autoregressiv betinget heteroskedastisk proces 

(ARCH). Denne proces er i overensstemmelse med aktieafkast, der følger en lognormal-fordeling 

med ukorrelerede men ikke nødvendigvis uafhængige observationer, hvilket ligeledes stemmer 

overens med resultater af tidligere undersøgelser. Mens forudsætningen om ukorrelerede 

observationer er fundamental for anvendelse af normalfordelingen til beskrivelse af aktieafkast, er 

egenskaben af uafhængighed ikke en nødvendighed, og dette muliggør en model til beskrivelse af 

risiko, der tager højde for periodevise afhængige mønstre i volatiliteten – den såkaldte betingede 

volatilitet. Modellen kan dermed tage højde for, at volatiliteten generelt kan være højere i nogle 

perioder og lavere i andre, hvilket jf. ovenfor samt rent intuitivt synes mere plausibelt end en 

forventning om et konstant niveau herfor.   

 

4.3.2.1 Test for ARCH 

Første skridt i etablering af en sådan model består i at teste for tilstedeværelse af ARCH i det 
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 Nielsen og Risager – ”Stock Returns and Bond Yields in Denmark, 1922-1999”  
37

 Beregnet på baggrund af ultimokurser fra årene 1998 til 2008. 
38

 Liu og Santoni (1993) 
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anvendte data for det danske aktiemarked, der i dette tilfælde er en tidsserie bestående af daglige 

afkast for ”OMX Copenhagen All Share”-indekset (OMXC-indekset) for en periode på godt 25 år 

svarende til 6069 observationer. I overensstemmelse med tidligere undersøgelser anvendes daglige 

lukkekurser, da disse sammenlignet med længere perioder (en måned f.eks.) har en højere grad af 

tidsvarierende varians (betinget heteroskedasticitet). 

 

Det gennemsnitlige daglige LN-afkast er for perioden beregnet til 0,027 % med en 

standardafvigelse på 0,848 %. Nedenfor ses grafen over daglige LN-afkast for indekset, og heraf ses 

det tydeligt, at volatiliteten varierer over tid, og periodevist synes systematisk større eller mindre 

end gennemsnittet.  

 

 

Figur 2: Daglige LN-afkast i  OMXC-indekset  

 

For at teste for tilstedeværelsen af ARCH anvendes en multipel regressionsmodel, hvor den 

afhængige variabel er den kvadrerede daglige afvigelse fra middelværdien, og de forklarende 

variable er de foregående otte afvigelser (på engelsk: lags) og en konstant. På denne måde testes, i 

hvor høj grad de seneste dages volatilitet er forklarende for den følgende dags volatilitet. Testen er 

en Lagrange multiplikator-test af en nul-hypotese om ingen ARCH-effekt og test-resultatet følger 

en Chi
2
-fordeling med otte frihedsgrader

39
. Testresultatet fås som produktet af testens 

forklaringsgrad (R
2
) og antallet af observationer og beregnes til (0,2357x6.069) 1288,35, hvilket er 

betydeligt højere end Chi
2
-fordelingens kritiske værdier på alle normale konfidensniveauer. På 

denne baggrund konkluderes det, at de daglige LN-afkast indeholder en signifikant tidsvarierende 

betinget varians.  

 

                                                 
39

 Liu og Santoni – side 6. 
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4.3.2.2 Udledning og test af model 

Med udgangspunkt i ovenstående anvendes en ARCH-model på lukkekurser for OMXC-indekset 

for perioden 28. marts 1985 til 30. juni 2009 til bestemmelse af, hvorvidt introduktionen af Circuit 

Breakerne i juni 2008 har medført en signifikant ændring i den betingede volatilitet på 

aktiemarkedet.  

 

Til forudsigelse af den daglige volatilitet anvendes nedenstående model af typen GARCH (1,1): 

 

      (1) 

 

 

Første led i modellen består af en vægt (loading) benævnt omega samt en konstant (V), der sættes 

lig den gennemsnitlige daglige volatilitet for perioden. Denne er som nævnt beregnet til 0,848 % 

svarende til en årlig volatilitet i C20-indekset på 13,4 % og har til hensigt at påføre modellen et 

forventet langsigtet niveau for variansen og dermed påtvinge en vis form for Mean Reversion i 

volatiliteten. Andet led i modellen består af vægten Alpha samt forrige periodes kvadrerede 

afvigelse fra middelværdien (overnormale afkast). Middelværdien er beregnet til 0,027 % svarende 

til et årligt afkast i C20-indekset på 6,84 % og per konstruktion har afvigelserne herfra en 

middelværdi på 0. Tredje led består af vægten beta til forrige periodes estimerede volatilitet.  

 

Denne model findes ved statistiske test at passe bedst til datasættet sammenlignet med hhv. 

EWMA-modellen som anvendt i JP Morgan’s RiskMetrics (med lampda = 0,94), GARCH (1,1) 

hhv. med og uden ”sum til 1”-restriktion” samt GARCH (1,1) uden konstant. Parameterestimering 

er gennemført simultant ved hjælp af Maximum Likelihood-metoden. Ved anvendelse af Root 

Mean Squared Error (”RMSE”)-metoden til estimering af modellernes parametre findes, at 

forskellige udgaver af GARCH-modellen, herunder GARCH (2,1) og (3,1) i marginalt omfang kan 

forbedre forklaringsgraden, men da forskellene ikke findes at være statistisk signifikante, samtidig 

med at anvendelse af modellen besværliggøres markant, anvendes i stedet ovennævnte basismodel. 

Modellen giver en forklaringsgrad på 0,1881 svarende til, at den i gennemsnit forklarer ca. 19 % af 

næste dags volatilitet.  

 

All Share-indekset faldt i perioden september til november 2008 med ca. 40 %, og observationer i 



Circuit Breakers på det danske aktiemarked – Automatiske handelspausers effekt på kursdannelsen og handlen 

Kandidatafhandling på cand.merc.FIR, Copenhagen Business School, 2009 

Simon Søberg Jørgensen 
________________________________________________________________________________________________________ 

Side 38 af 81 

 

denne periode udgør hele top-9 over de største udsving i indeksets historie. Da disse måneder 

endvidere indgår i den 13 måneder lange periode, hvor Circuit Breakerne har været aktive, kan dette 

potentielt forstyrre konklusionerne på testen. For at kontrollere for dette indsættes i modellen en 

såkaldt ”Market Crash”-dummy samt en koefficient (Gamma1) til denne. Dummyen, benævnt D0, 

indføres med henblik på at justere for den historisk set usædvanlig høje volatilitet i disse måneder 

og denne metode er i overensstemmelse med Liu og Santoni (1998), der inkluderer en dummy til at 

justere for den unormalt høje volatilitet i månederne omkring børskrakket i 1987. Målet med Circuit 

Breakerne er da heller ikke at eliminere denne form for ”market crash” (selvom det naturligvis ville 

være ønskværdigt), men snarere at mindske den daglige og ”normale” volatilitet i aktiekurserne, og 

det er netop denne, der søges tilnærmet ved inkludering af ”Market Crash”-dummyen. Dummyen 

indsættes som en konstant med værdien 1 i perioden 1. september 2008 til 20. november 2009 samt 

fredag d. 16. august 1991, for at justere for et fald på 6,25 % (11. største udsving og 7. største 

indeksfald nogensinde) mandag d. 19. august 1991, der kom i en periode med et ellers 

gennemsnitligt til lavt niveau for volatiliteten
40

. Værdien sættes til 0 for alle andre dage. Den 

estimerede koefficient findes at være positiv og signifikant, og inklusion af dummyen forbedrer 

forklaringsgraden i modellen til 0,2033.  

 

4.3.2.3 Test for effekt på markedsniveau 

Ved test for en direkte effekt af indførelsen af Circuit Breakeren indføres endeligt i modellen en 

Circuit Breaker-dummy, og der testes for, hvorvidt dette ændrer modellens parametre signifikant. 

Circuit Breaker-dummyen indsættes ligeledes som en konstant med værdien 1 for observationer 

mellem 1. juni 2008 til 30. juni 2009 og værdien 0 for alle andre observationer. Modellen ser 

herefter i sin helhed ud som nedenfor: 

 

  (2) 

 

 

Som det fremgår af resultatoversigten nedenfor, forbedrer CB-dummyen estimatet ved at øge den 

samlede likelihood fra 20.657 til 20.662. Den dobbelte forskel heraf følger en Chi
2
-fordeling med 5 

frihedsgrader, og testværdien beregnes således til 10,49. 0-hypotesen er, at Circuit Breakers ingen 

                                                 
40

 Der korregeres ikke for det 10. Største udsving, hvilket var et fald på 6,26% d. 21. September 1998, da dette kom i en 

periode med generelt høj volatilitet, og derfor kan siges at indeholde en højere grad af betinget volatilitet og dermed 

ikke er forstyrrende for modellen.  
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effekt har på den betingede varians, og da testværdien ikke overstiger den kritiske værdi for chi-

fordelingen med 5 frihedsgrader og et konfidensniveau på 95 %, kan H0 ikke forkastes.  

 

 

Figur 3: Testresultater GARCH  

 

 

Testen antyder, at Circuit Breakers har haft en effekt, men at effekten ikke er statistisk signifikant. 

På baggrund heraf, kan det ikke konkluderes, at Circuit Breakerne har haft mærkbar effekt på den 

betingede varians og dermed markedsvolatiliteten. 

 

Modellen kan i teorien umiddelbart overføres på enkeltaktier for gennemførsel af tilsvarende test 

med henblik på at fastslå, hvorvidt en effekt kunne måles på enkelte særlig volatile aktier. Et kig på 

listen over aktiverede Circuit Breakers fordelt over de enkelte selskaber sår dog tvivl om nytten af 

en sådan test, idet langt størstedelen er aktiveret i relativt illikvide aktier. Blandt de mest likvide 

aktier er Carlsberg som nævnt den aktie med flest observationer, men med et gennemsnit på ca. 1 

hver 12. dag, synes det naivt at antage, at en effekt baseret på daglige lukkekurser vil kunne måles.  

 

 

4.4 Intradag-analyser 

Videre analyse af kursdannelsen tager udgangspunkt i handlen intradag. Idet handelsaktiviteten 

intradag kan være problematisk at måle for mindre likvide aktier, må en afvejning ske mellem på 

Konstant (ω₀) 0,00037               0,00038               0,00042               

Alpha (α₁) 0,15360               0,15058               0,15357               

Beta (β₁) 0,81705               0,81488               0,80473               

Dummy 1 (γ₁) -                        0,00007               0,00006               

Dummy 2 (γ₂) -                        -                        0,00001               

Total Likelihood 20.648                 20.657                 20.662                 

Forklaringsgrad R² 0,19                      0,20                      0,20                      

Correlation 0,43                      0,45                      0,45                      

Forskel -                        9,068555417 5,242721927

Test-værdi -                        18,13711083 10,48544385

Frihedsgrader -                        4 5

Kritisk værdi -                        9,487729037 11,07049775

Hypotese (H0)

Hypotese-test -                        Forkastes Accepteres

Parameter har ingen effekt

GARCH(1,1)
(med 

konstant)

(med "Crash-

Dummy")

Med CB 

Dummy
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den ene side at få så mange observationer som muligt og på den anden side at få så høj kvalitet i 

observationerne som muligt.  

 

4.4.1 Etablering af intradag-analysernes datasæt  

Der gennemføres på denne baggrund en frasortering i datasættet, der i udgangspunktet består af alle 

de til dato aktiverede Circuit Breakers, således at observationer i selskaber, hvis aktier er for 

illikvide til at danne fornuftige konklusioner, frasorteres. Som udgangspunkt frasorteres derfor 

selskaber med færre end 100 daglige handler, og der skabes derved en form for top 35 målt på det 

gennemsnitlige antal handler pr. handelsdag
41

. 100 daglige handler svarer til ca. 1 handel hvert 5. 

minut, men idet høj volatilitet som tidligere argumenteret typisk er forbundet med højere 

handelsvolumen, vurderes det ikke problematisk at analysere handelsdata i minutintervaller tættere 

end 30 minutter omkring handelspauserne. Datasættet inkluderer herefter alle C20-selskaberne, med 

undtagelse af de to ovenfor nævnte, hvori der aldrig har været aktiveret Circuit Breakers, samt de 

derpå følgende mest handlede aktier
42

. Der ses bort fra selskaber optaget på First North samt 

investeringsforeninger, og i alt inkluderer datasættet herefter 360 Circuit Breakers.  

  

Hver Circuit Breaker gennemgås manuelt med henblik på at klassificere den som hhv. en statisk 

eller en dynamisk handelspause samt for at frasortere eventuelle ubrugelige observationer, som 

f.eks. pauser der ligger for tæt på markedets åbning eller lukning, eventuelle pauser, hvor handlen 

på hver side er for begrænset til at sige noget om kurspåvirkningen, eller pauser hvori der ikke 

dannes en åbningskurs. I den manuelle gennemgang er 14 pauser klassificeret som ubrugelige til 

volatilitetsanalysen. Disse udgør observationer, hvor pauserne er aktiveret i umiddelbar forlængelse 

af hinanden, eller pauser uden auktionskurs. Frasorteringen består af 8 dynamiske Circuit Breakers 

aktiveret i Sydbank d. 16. oktober 2008, 5 dynamiske Circuit Breakers der indenfor 15 min blev 

aktiveret i SAS d. 16. marts 2009 samt en enkelt i Rockwool B d. 8. oktober 2008.  

 

Af de 346 resterende Circuit Breakers er de 231 dynamiske og 115 statiske. Fordelingen over 

handelsdagen er relativ uens, og der ses en tydelig tendens til at flest dynamiske handelspauser 

aktiveres om morgenen, mens der sker en klar stigning i antallet af statiske handelspauser hen mod 

eftermiddagen. Ca. 1/3 af de dynamiske handelspauser er aktiveret indenfor de første 10 minutter af 

                                                 
41

 Statistik fra Fondsbørsens hjemmeside – Equity Trading by Instrument – maj 2009. Se 

www.NASDAQomxnordic.com 
42

 Idet Mærsk indgår med både A og B-aktier er der tale om 34 selskaber men 35 ordrebøger. 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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handelsdagen, flere end 60 % er aktiveret inden kl. 10 og ca. 80 % er aktiveret inden middag. Af 

den manuelle gennemgang af hver enkelt handelspause, syntes det tydeligt, at størstedelen af de 

dynamiske handelspauser blev aktiveret på grund af et relativt stort spread i en række af 

ordrebøgerne umiddelbart efter markedets åbning. Kun de allermest likvide danske aktier har en 

ordrebog, der om morgenen er kendetegnet ved stor ordredybde i nærheden af de bedste priser. Idet 

det i en række af C20-selskaberne ikke er unormalt med handelsspread om morgenen, der overstiger 

2 eller 3 %
43

, aktiveres den dynamiske Circuit Breaker af skiftevise handler på hver side af spreadet. 

En betydelig andel af de observerede Circuit Breakers kan således henføres til kategorien ”ingen 

nyheder / stort spread” jf. figur 1.  

 

Fordelingen af de statiske Circuit Breakers er omvendt proportional med de dynamiske om end 

noget mere jævnt fordelt over handelsdagen. Ca. 25 % af de statiske handelspauser er aktiveret efter 

kl. 16 og ca. 50 % er aktiveret efter kl. 14. Under antagelse af en ens nyhedsstrøm over 

handelsdagen, indikerer dette alt andet lige, at de statiske Circuit Breakers aktiveres af en relativt 

langsom kurstilpasning. 

 

For sammenligning i relation til selskabsspecifikke nyheder er der via børsens meddelelsesarkiv
44

 

gennemført udtræk af alle selskabsmeddelelser offentliggjort af de 34 selskaber i perioden. Der er i 

alt offentliggjort 1499 meddelelser, hvorfra trækkes alle meddelelser uden decideret kursrelevans, 

herunder finanskalender-meddelelser, løbende meddelelser om forløb af 

aktietilbagekøbsprogrammer, tildeling af warrants til medarbejdere og lign. Meddelelsesdatoerne 

parres med datoerne for Circuit Breakerne, og meddelelser, der har et tidsstempel, der ligger senere 

end tidspunktet for den relevante Circuit Breaker frasorteres ligeledes. Herefter kan identificeres 38 

Circuit Breakers, der potentielt kan være blevet aktiveret af en eller flere selskabsmeddelelser. Af 

disse er 18 dynamiske og 20 statiske svarende til, at ca. 8 % af de dynamiske og 17 % af de statiske 

er aktiveret efter offentliggørelse af en selskabsmeddelelse. I gennemsnit går der ca. 1 time og 27 

minutter fra offentliggørelse til aktivering af en Circuit Breaker. Gennemsnittet for de dynamiske 

har været ca. 50 minutter fra offentliggørelsen, mens gennemsnitstiden for de statiske har været lidt 

over 2 timer. Den hurtigste dynamiske blev aktiveret 58 sekunder efter offentliggørelsen af en 

meddelelse (nedjustering af forventninger til årsresultatet fra NKT) mens den langsomste er 

aktiveret efter 3 timer og 5 minutter (kvartalsrapport fra Jyske Bank). Blandt de statiske er den 

                                                 
43

 Grænserne for de dynamiske Circuit Breakers for C20-selskaberne blev i december 2008 ændret fra 2 til 3%. 
44

 https://newsclient.omxgroup.com  

https://newsclient.omxgroup.com/
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hurtigste aktiveret efter 13 minutter og 45 sekunder (meddelelse om aflysning af igangværende fase 

II-studier fra NeuroSearch, der medførte et kursfald på ca. 20%), mens der gik 7 timer og 30 

minutter for den langsomste (kvartalsrapport fra Vestas der medførte et kursfald på ca. 10%).  

 

Opsummerende kan det konkluderes, at de dynamiske Circuit Breakers typisk aktiveres hurtigere 

end de statiske, samt at andelen af pauser, der aktiveres på baggrund af en meddelelse, er højere for 

de statiske end for de dynamiske. Dette er i nogenlunde overensstemmelse med forventningerne, 

om end det synes overraskende, at så få dynamiske pauser initieres på baggrund af 

selskabsmeddelelser. Det resoneres, at store kurstilpasninger i de pågældende aktier sker langsomt 

og i de fleste tilfælde så langsomt, at de dynamiske grænser ikke krydses. Den potentielle 

videreførelse af den beskyttende effekt fra den gamle børspause må i forlængelse heraf betragtes 

som urealistisk.  

 

Som nævnt synes der at være en klar tendens til, at langt de fleste dynamiske Circuit Breakers 

aktiveres pga. stort spread og uden nyheder. Herefter følger de dynamiske, der aktiveres af 

ordreubalancer og endelig aktiveres under 10% af selskabsspecifikke nyheder. Sidstnævnte 

aktiveres i gennemsnit omkring 50 minutter efter, at meddelelsen er offentliggjort. Blandt de 

statiske aktiveres størstedelen ligeledes uden selskabsspecifikke nyheder og fordelingen mellem de 

forskellige typer efter formål skønnes herefter til at være 5 % dynamiske ved ny information, 6% 

statiske ved ny information maximum 27 % dynamiske på baggrund af "order imbalance", 

minimum 35% dynamiske på baggrund af stort spread og ca. 27 % statiske på baggrund af 

ændringer i markedet.  

 

4.4.1.1 Metodik 

Efter frasortering af 157 pauser der ligger indenfor den første eller den sidste halve time af 

handelsdagen består datasættet af 189 observationer. For hver af disse gennemføres et dataudtræk 

via børsens overvågningssystem SMARTS, hvor alle automatchede handler for den pågældende 

handelsdag er trukket ud i listeform. Af dataudtrækket fremgår foruden dato et tidsstempel for 

handlens indgåelse, prisen og mængden i handlen. Alle 189 handelslister transformeres til en 

minutvis gennemsnitskurs, således at der kan aflæses en kurs for alle hele minutintervaller over 

handelsdagen. Kursen beregnes som gennemsnittet af alle handler i det pågældende minutinterval. 

Såfremt der i det pågældende minut ikke er gennemført nogen handler, anvendes kursen for det 



Circuit Breakers på det danske aktiemarked – Automatiske handelspausers effekt på kursdannelsen og handlen 

Kandidatafhandling på cand.merc.FIR, Copenhagen Business School, 2009 

Simon Søberg Jørgensen 
________________________________________________________________________________________________________ 

Side 43 af 81 

 

foregående minutinterval. Der anvendes udelukkende automatchede handler idet manuelle handler 

kan aftales og indberettes i løbet af en handelspause og i princippet også kan indberettes uden for 

spreadet i ordrebogen. Det er endvidere ikke muligt at aktivere en handelspause ved hjælp af en 

manuel handel. Volumen opdeles på samme måde i minutintervaller og beregnes som det samlede 

antal omsatte aktier i løbet af det pågældende minut.  

 

 

4.4.2 Volatilitet på intradag-niveau  

Intradaganalysen tager i første omgang udgangspunkt i volatiliteten før og efter en Circuit Breaker, 

med henblik på at fastslå, hvorvidt Circuit Breakeren har en beroligende virkning på markedet. 

Udgangspunktet er, at såfremt volatiliteten efter Circuit Breakeren er signifikant lavere end før, 

vurderes effekten at være positiv i det henseende, at Circuit Breakeren reducerer usikkerheden i 

markedet.  

 

Disse analyser er interessante i det henseende, at de synliggør den konkrete effekt aktiveringen af 

hhv. de statiske og dynamiske Circuit Breakers har haft på volatiliteten i de respektive aktier den 

dag de faktisk blev aktiveret. Effekten er objektiv målbar, men med den åbenlyse svaghed, at en 

analyse af denne type ikke kan belyse hvilken effekt, der ville have været, såfremt Circuit 

Breakerne ikke havde eksisteret.  

Lee, Ready og Seguin (1994) argumenterer for, at den optimale undersøgelsesmetode ville være at 

sammenligne aktierne i to identiske aktier, der udsættes for samme kurspåvirkende information, og 

hvor kun det ene selskabs aktier bliver placeret i en handelspause. Dette element forsøges simuleret 

ved anvendelse af den såkaldte Pseudo Halt-metode i de tidligere omtalte analyser. En lignende 

metode implementeres derfor i nærværende undersøgelse ved analyse af volatiliteten i og omkring 

simulerede handelspauser. Metoden indebærer en analyse af perioden forud for implementering af 

Circuit Breakers, hvor ordreflow svarende til det, der ville have aktiveret en Circuit Breaker, 

identificeres og kategoriseres som såkaldte Pseudo Breaker-observationer.  

Pseudo Breakerne identificeres ved hjælp af udtræk af fra Børsens overvågningssystem SMARTS, 

hvor der historisk kan søges på bestemte handelsmønstre. Tidsperioden, der på én gang bør ligge så 

tæt på Circuit Breakerne som muligt og samtidig være lang nok til at opnå et tilstrækkeligt antal 

observationer, fastlægges til 1. januar 2006 til 30. maj 2008. Til identificering af dynamiske Pseudo 
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Breakers søges på aggressive købs og salgsordrer med en kurspåvirkning på 2 % eller mere, og 

kursdata for handlerne i den pågældende aktie den pågældende dag udtrækkes. Tidspunktet for 

indtastning af den aggressive ordre sættes som starttidspunkt for den dynamiske Pseudo Breaker og 

varigheden sættes lig 4 minutter. Der identificeres via denne metode i alt 77 dynamiske 

observationer.  

De statiske Pseudo Breakers identificeres ved at udtrække kursdata for handelsdage, hvor en given 

aktie blandt de 35 mest handlede er steget eller faldet mere end hhv. 10, 15 eller 20%. Pseudo-

pausen starter i det sekund aktien krydser den relevante grænse, og i alt identificeres ved hjælp af 

denne metode 42 statiske Pseudo-pauser.  

Modsat tidligere undersøgelser, herunder Santoni og Liu (1998) og Lecce (2007), matches Pseudo 

og Circuit Breakerne ikke på Selskab, Time of Day og Day of Week. I stedet sammenlignes den 

samlede pulje af Pseudo-pauser med den samlede pulje af faktiske pauser ved at beregne variansen i 

afkastet i intervaller før og efter de respektive pauser. Stikprøverne sammensættes, således at 

fordelingen mellem selskaber, likviditetsgrupper og grænseværdier er så ens som muligt mellem 

grupperne af Pseudo og Circuit Breakers.  

 

Alle analyser gennemføres som tværsnitstudier, hvor de relevante handelsdage inddeles i en række 

tidsintervaller på hver side af hhv. Pseudo og Circuit Breakeren, hvorefter volatiliteten måles i form 

af det gennemsnitlige kvadrerede afvigelse fra middelværdien. Middelværdien eller det forventede 

afkast for hvert 1-minutsminutsinterval vil ved estimering nærme sig nul (det daglige gennemsnit 

for markedsindekset var som bekendt 0,2 %, hvilket skal fordeles på fornuftig vis over 480 

intervaller) og en yderligere estimering af forskellighederne mellem de enkelte aktier hvori 

hændelsen er observeret vurderes i denne sammenhæng at kunne bidrage med mere støj i analysen 

end egentlig gavn. På baggrund heraf sættes det forventede afkast for alle intradag-tidsintervaller lig 

nul. Dette er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser af bl.a. Beckman, Raaballe og 

Raahauge (2005) og Jeppe Møller Nielsen (2009).  

 

Volatiliteten måles herefter som det kvadrede afkast [ (ri t - 0)
2
 ] pr. 1-minutsinterval en halv time 

forud for og efter hver observation. Tiden, hvor auktionen kører, tages ud, da der pr. definition ikke 

kan være volatilitet under selve handelspausen. For Circuit Breakeren markeres den seneste handel 

inden pausen som t=0
-
 og aktionshandlen markeres som t=0

+
. For Pseudo Breakerens 
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vedkommende markeres den handel, som ville have aktiveret en Circuit Breaker, som t=0, første 

minut i Pseudo Breakeren som t=1 og første minut efter Pseudo Breakeren som t=4.  

 

 

4.4.3 De statiske Circuit Breakers’ påvirkning på intradag-volatiliteten.  

De statiske Circuit Breakers i datasættet består efter ovennævnte frasortering af 105 observationer 

mens Pseudo Breakerne udgør 42 observationer. Et første kig på volatiliteten før og efter pauserne 

viser, at det kvadrerede afkast er højt i selve pausen samt relativt højt i minutterne umiddelbart 

efter. Ses bort fra minutterne omkring selve pausen synes volatiliteten før ikke at være markant 

anderledes end volatiliteten efter. 

 

Figur 4: Normeret afkast  –  statiske pauser 

 

Graferne er som nævnt baseret på det gennemsnitlige kvadrerede merafkast (afkast) pr. tidsinterval 

på tværs af observationerne og viser dermed det gennemsnitlige volatilitetsforløb for de respektive 

selskaber omkring en statisk Circuit hhv. Pseudo Breaker. At volatiliteten inde i selve pauserne er 

relativ høj, indikerer, at der i auktionen sker en markant pristilpasning. Der synes ligeledes at være 

en tendens til, at der i minuttet før aktivering er et højt merafkast, hvilket indikerer, at der her 

ligeledes sker en markant tilpasning af prisen, og at pausen således aktiveres af en relativt pludselig 

ændring i volatiliteten. For Circuit Breakerens vedkommende synes niveauet for volatiliteten efter 

pausen at vende tilbage til niveauet forud for, og grafen synes således at indikere, at pausen ikke 

dæmper det generelle niveau for volatiliteten men i stedet den mere pludseligt opståede volatilitet i 

minuttet før pausen.  
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Ses nærmere på tilvæksten af den samlede volatilitet i de 64 minutter (inkl. pauserne) ses et billede 

af, at volatilitetstilvæksten er relativ jævn op mod og efter, samt at den samlede volatilitet er lavere, 

for så vidt angår de faktiske pauser: 

 

 

Figur 5: Akkumuleret varians –  statiske pauser  

 

Af det samlede kvadrerede merafkast i Circuit Breakeren tilgår ca. 46 % før pausen, ca. 14 % i 

selve pausen og ca. 40 % efter pausen. Som nævnt er pausens gennemsnitlige længde ca. 4 minutter 

svarende til omkring 6,25 % af analysevinduet. Pr. minut er det gennemsnitlige kvadrerede afkast 

før pausen ca. 0,000034 mod 0,000071 i selve pausen og ca. 0,000031 efter pausen svarende til ca. 

en fordobling i pausen sammenlignet med før, en reduktion på ca. 8 % efter pausen sammenlignet 

med før pausen og med ca. 50 % sammenlignet med selve pausen. Til sammenligning tilgår ca. 68 

% af volatiliteten før pseudo-pausen, ca. 19% under pausen og ca. 13% efter pausen. Alt andet lige 

tyder denne sammenligning på, at Circuit Breakerne mindsker volatiliteten under selve pausen, men 

til gengæld øger perioden, hvori volatiliteten er relativ høj.  

Ses på det gennemsnitlige normerede afkast
45

 omkring Circuit Breakeren tilgår i gennemsnit 1,008 

% i selve pausen svarende til, at Circuit Breaker-kursen i gennemsnit afviger med ca. 1 % fra senest 

betalt kursen. Før pausen er det normerede afkast ca. 0,26 % pr. minut mod ca. 0,23 % i pausen og 

ca. 0,25 % efter. Det normerede afkast pr. minut er højere end gennemsnittet for de 64 minutter i op 

                                                 

45
 Målt som   

-
0,000500 
0,001000 
0,001500 
0,002000 
0,002500 
0,003000 
0,003500 

-30 -20 -10 0 10 20 30

Akkumuleret varians - Circuit Breaker
(x=tid, y=varians)

-
0,000500 
0,001000 
0,001500 
0,002000 
0,002500 
0,003000 
0,003500 

-30 -20 -10 0 10 20 30

Akkumuleret varians - Pseudo Breaker
(x=tid, y=varians)



Circuit Breakers på det danske aktiemarked – Automatiske handelspausers effekt på kursdannelsen og handlen 

Kandidatafhandling på cand.merc.FIR, Copenhagen Business School, 2009 

Simon Søberg Jørgensen 
________________________________________________________________________________________________________ 

Side 47 af 81 

 

til 13 minutter før Circuit Breakeren og stiger markant ca. 2 minutter før pausen, hvor afkastet i 

gennemsnit er 65 % højere end gennemsnittet. I minuttet før pausen er det normerede afkast ca. 2,5 

gange højere end gennemsnittet og i selve pausen er det 3,5 gange højere. Afkastet ligger endvidere 

over gennemsnittet i op til 14 minutter efter pausen.  

4.4.3.1 Test af volatilitetseffekt 

Under antagelse om normalfordelte afkast antages forholdet σ²- / σ²+ i standard ANOVA-tests at 

følge en F-fordeling med n-1 frihedsgrader i tæller og n-1 frihedsgrader i nævner
46

. Det kan på 

baggrund heraf testes, hvorvidt variansen efter pauserne er signifikant forskellig fra variansen før 

pauserne. Med udgangspunkt i den deskriptive statistik ovenfor findes det relevant at inddele testen 

i 4 delanalyser, hvor der testes hhv. med og uden minuttet før samt variansen i selve pausen. Da 

testen i udgangspunktet er ensidet opdeles hypoteserne i to, hvor den første hypotese (H0) er, at 

variansen efter pauserne er lavere end variansen før, og den anden hypotese (H1) er, at volatiliteten 

efter pausen er højere end volatiliteten før.  

 

Figur 6: Testresultater –  statiske pauser  

 

Første test sammenligner den samlede varians målt som det gennemsnitlige kvadrerede afkast for 

alle intervaller i alle observationer hhv. før og efter de statiske Circuit Breakers, svarende til 3150 

observationer før og 3255 observationer efter. Variansen, i det minut Circuit Breakeren aktiveres, 

medregnes i volatiliteten før, mens variansen i selve Circuit Breakeren indgår i beregningerne af 
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volatilitetsestimatet efter pausen. Det fremgår, at volatilitetsestimatet efter pausen er højere end 

tilsvarende før pausen, og på denne baggrund forkastes 0-hypotesen. H1-hypotesen kan imidlertid 

accepteres, idet testværdien overstiger den kritiske værdi, hvilket betyder, at volatiliteten efter 

pausen er signifikant højere end volatiliteten før.  

Sammenlignes med den tilsvarende beregning for Pseudo Breakeren, ses, at volatiliteten her er 

signifikant lavere efter pausen sammenlignet med før. Dette tyder på, at Circuit Breakeren udskyder 

volatiliteten, der ville have været opstået ved aktivering, til pausen er overstået.  

Den anden test fokuserer på niveauet i perioden 30 minutter før og 30 minutter efter ved at 

sammenligne de to perioder fratrukket variansen i selve pausen samt variansen i minuttet 

umiddelbart før. For Circuit Breakerens vedkommende er estimatet for variansen efter pausen igen 

højere end estimatet for variansen før pausen, hvilket antyder, at Circuit Breakeren øger niveauet 

for volatiliteten. Testværdien for H1 er imidlertid ikke højere end den kritiske værdi, og derfor 

forkastes både H0 og H1. På trods af at data altså antyder denne sammenhæng, kan det ikke påvises, 

at variansen efter Circuit Breakeren er højere end før. Sammenlignes derimod med den tilsvarende 

test for Pseudo Breakeren, hvor niveauet for variansen i perioden 4 minutter efter aktivering 

sammenlignes med niveauet før aktivering, ses omvendt en klar tendens til, at volatilitetsniveauet 

efter pausen er lavere end volatilitetsniveauet før. Resultatet er statistisk signifikant, hvilket tydeligt 

indikerer, at volatilitetsniveauet efter ophævelse af den statiske Circuit Breaker ville have været 

lavere såfremt Circuit Breakeren aldrig var indtrådt. Af de to kolonner yderst til højre, der viser 

testresultater for sammenligning mellem pseudo-pauserne og de faktiske pauser, fremgår det 

endvidere, at variansen i aktiveringsminuttet er signifikant større for pseudopausernes 

vedkommende, at varianserne før pauserne ikke er signifikant forskellige, samt at variansen efter 

Pseudo Breakeren er signifikant lavere end variansen efter Circuit Breakeren.  

Med hensyn til testene af volatiliteten før og efter Circuit Breakerne, gennemføres disse på 

baggrund af en form for aggregeret volatilitet, der går på tværs af alle observationer i stikprøverne. 

Rent intuitivt betyder resultatet, at såfremt to observerede 1-minutsafkast på to tilfældige 

tidspunkter forud for to tilfældige Circuit Breakers sammenholdes med to tilsvarende tilfældige 

observationer efter, kan det ikke forventes, at observationerne efter ligger tættere på hinanden end 

observationerne før. I kraft af at resultaterne gælder for tilfældige og uafhængige observationer før 

og efter forskellige Circuit Breakers og på tværs af forskellige aktier, vurderes det umiddelbart at 

kunne nedskaleres til observationer før og efter samme Circuit Breaker. Rationalet herfor består i, at 

såfremt volatiliteten efter en bestemt Circuit Breaker var signifikant forskellig fra volatiliteten før 
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selvsamme, og at dette var gældende for hver enkelt observation, ville den aggregerede volatilitet 

som naturlig konsekvens heraf ligeledes være det, hvilket, det jo netop er bevist, ikke er tilfældet.  

Testen af volatiliteten efter henholdsvis Circuit og Pseudo Breakerne sammenligner variationen i 

intradag-afkast uden nogen form for tidsmæssig sammenhæng, hvilket i teorien kunne være 

problematisk, idet der som tidligere argumenteret er markante systematiske periodemæssige 

forskelle på volatiliteten. Idet variansen før pauserne på den anden side ikke synes at være 

signifikant forskellige, vurderes dette forhold imidlertid ikke at være forstyrrende for 

konklusionerne.  

Sammenfattende konkluderes det således, at niveauet for variansen i 30 minutter efter den statiske 

Circuit Breaker ikke er lavere end niveauet for variansen i 30 minutter før. Endvidere konkluderes 

det, at variansen ville have været lavere efter Circuit Breakeren, såfremt denne aldrig var aktiveret, 

men at den samtidig ville have været højere i aktiveringsminuttet. Sammenholdes resultaterne med 

og uden det hhv. første og sidste minut omkring pausen, tyder testen ydermere på, at den volatilitet, 

der opstår i minuttet før aktivering, blot afbrydes og udskydes til minuttet, hvor pausen ophæves.   

4.4.4 De dynamiske Circuit Breakers’ påvirkning på intradag-volatiliteten.  

Af tidligere diskussion omkring de dynamiske pausers funktion og formål blev det udledt, at disse i 

højere grad havde til hensigt at reducere pludseligt opstået volatilitet som følge af midlertidige 

ubalancer mellem køb og salg i ordrebogen, eller i tilfælde hvor markedet blev tilført ny 

information, der havde pludselig og markant indflydelse på kursen på det enkelte papir. Endvidere 

blev der argumenteret for, at en betydelig del af de aktiverede dynamiske handelspauser blev 

aktiveret umiddelbart efter markedets åbning pga. relativt store spread i ordrebøgerne, og at disse 

pauser savnede et rationelt formål.  

 

På denne baggrund kunne der umiddelbart forventes en mindre effekt på volatiliteten i forhold til de 

dynamiske, når der måles på variansen en halv time forud for og en halv time efter hver pause, som 

i analysen ovenfor. Herudover synes det naturligt at forvente en større pristilpasning i selve 

auktionen sammenlignet med i de statiske, idet der for pauser initieret på baggrund af ny 

information vil ske en tilpasning i den retning, informationen fordrer, samt for pauser initieret af 

ubalancer som en genopretning af kursniveauet. Der synes ikke umiddelbart teoretisk grundlag for 

at forvente, at volatilitetsniveauet 30 minutter efter den dynamiske Circuit Breaker er lavere end 

niveauet før, når der ses bort fra selve den pause-aktiverende ordre, idet pausen jo netop har til 
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hensigt at minimere pludseligt opstået volatilitet. Således vurderes det for den dynamiske pause 

mest relevant at undersøge, hvorvidt dette element lykkes.  

 

Med udgangspunkt i tidligere argumentation, vurderes det hensigtsmæssigt at frasortere dynamiske 

pauser aktiveret udelukkende pga. et relativt stort spread, og idet disse hovedsageligt er aktiveret 

indenfor den første time af markedets åbning, hvor det under alle omstændigheder er problematisk 

at måle variansen en halv time før pausen, vurderes dette relativt let at kunne gøres ved at frasortere 

alle pauser aktiveret mellem kl. 9 og 10. Herefter udgør stikprøven 84 dynamiske Circuit Breakers, 

og som tidligere nævnt udgør de dynamiske Pseudo Breakers en stikprøve på 77 observationer.  

 

Et første kig på volatiliteten bekræfter en del af ovennævnte forventninger, idet grafen for det 

gennemsnitlige normerede afkast sammenlignet med tilsvarende graf for de dynamiske viser en 

relativt større pristilpasning i selve pausen: 

 

 

Figur 7: Normeret afkast - dynamiske pauser  

 

Det fremgår, at kursreaktionen, i det minut pausen aktiveres, i gennemsnit er ca. 1,7 %, men at 

afkastet henover pausen er ca. 3,5 %. Det er værd at bemærke, at kursreaktionen altså ikke behøver 

være lig med grænseværdien for de dynamiske pauser (dvs. minimum 2 %), idet pausen jo blot 

aktiveres af den ordre, der potentielt kunne flytte kursen mere end grænseværdien. Når afkastet 

stiger fra 1,7 til ca. 3,5 % i pausen, er det udtryk for, at kurstilpasningen udskydes til selve pausen.   

 

Af grafen fremgår det tillige, at niveauet for volatiliteten omkring pausen synes markant højere end 

for de statiske pausers vedkommende, og ses på den akkumulerede varians tegner der sig et klart 
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billede af en markant højere volatilitet forud for den dynamiske pause. Som ved de statiske pauser 

synes volatilitetstilvæksten at være jævn op mod pausen. 

 

 

Figur 8: Akkumuleret varians –  dynamiske pauser  

 

Af den samlede akkumulerede varians henover de 64 minutter tilgår for Circuit Breakerens 

vedkommende ca. 45 % forud for pausen, ca. 28 % i løbet af pausen og ca. 27 % efter pausen. For 

Pseudo Breakernes vedkommende tilgår ca. 67 % før, ca. 24 % under og ca. 9 % efter. Den 

gennemsnitlige varians per minut før pausen er 0,000104, mens den efter pausen er 0,00006 

svarende til, at volatiliteten per minut i gennemsnit er reduceret med ca. 41 %. Det tilsvarende tal 

for Pseudo Breakerne er 84 % - altså mere end dobbelt så meget.  

 

Det gennemsnitlige normerede afkast i Circuit Breakeren er 3,49 %, hvilket er over 3 gange så 

meget som i de statiske. Per minut svarer dette til et normeret afkast på ca. 0,9 % i løbet af pausen 

sammenlignet med et gennemsnit på 0,29 % pr. minut før pausen og 0,27 % efter pausen. Afkastet 

per minut er således ca. 3 gange højere i selve pausen end gennemsnittet for en halv time før hhv. 

efter pausen. I Pseudo-pausen er det gennemsnitlige normerede afkast 2,9 % svarende til 0,73 % per 

minut. Til sammenligning er det gennemsnitlige normerede afkast ca. 0,22 % pr. minut før og 0,14 

% pr. minut efter, og fordelingen er dermed nogenlunde ens før og under, mens afkastet synes at 

være betydeligt lavere efter.  

 

For perioden umiddelbart før og efter pausen ses en tendens til, at det normerede afkast er højere 

end gennemsnittet i op til 4 minutter før pausen og op til 10 minutter efter pausen. I minuttet inden 

pausen er afkastet mere end 5 gange højere end gennemsnitsminuttet, og i selve auktionen er 

afkastet ca. 10 gange højere end gennemsnittet svarende eller ca. 2,5 gang pr. minut i pausen.  
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Ovennævnte vidner om en markant anderledes reaktion end for de statiske og indikerer, at de 

dynamiske pauser har en markant større effekt på pristilpasningen.  

 

4.4.4.1 Test af volatilitetseffekt 

På samme måde som under test af de statiske pauser ses herunder testresultater for volatilitetstesten 

vedr. de dynamiske pauser: 

 

 

Figur 9: Testresultater –  dynamiske pauser  

 

Som tidligere viser den første test, der inkluderer både volatiliteten i selve pausen samt i minuttet 

forud for, at variansen er højere efter pausen end før pausen, og modsat tilfældet med de statiske 

pauser er tendensen for de dynamiske statistisk signifikant. Dette følger imidlertid af en mere 

intuitiv logik end ovenfor, idet den dynamiske pause per konstruktion aktiveres af en enkelt 

aggressiv ordre, der i teorien kunne flytte markedsprisen betydeligt mere, hvis ikke pausen blev 

aktiveret, og en del af den volatilitet, der hindres i aktiveringsminuttet (eller sekundet), kan således 

tænkes at forskydes til pausen ophører. Dette indikerer imidlertid også, at pausen ikke i tilstrækkelig 

grad kompenserer for eksempelvis ubalancer i ordrebogen, og på den måde kan der argumenteres 

for, at volatiliteten ikke fjernes men blot udskydes til efter pausen. Volatiliteten før og efter pseudo-

pausen, når både aktiveringsminuttet og selve pausen medregnes, udviser ikke overraskende en 

0,00010357           0,00007264         0,00006265        0,00001963         1,65307334 3,70137056

0,00011995           0,00006027         0,00003057        0,00000979         3,92426855 6,15624335

2.519                    2.435                 2.279                 2.203                  

2.603                    2.519                 2.279                 1.975                  

H₀: Varians efter pausen er lavere end variansen før 
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modsatrettet tendens, idet volatiliteten efter pseudo-pausen er ca. halv så stor som før. Dette vidner 

om, at volatiliteten hurtigere overstås, under den kontinuerlige handel.  

Anden test viser, at volatiliteten efter Circuit Breakeren er lavere end før, når hverken 

aktiveringsminuttet eller selve pausen medregnes. Denne observation er mere interessant, idet det 

på denne baggrund kan udledes, at den dynamiske Circuit Breaker har en vis beroligende effekt på 

markedet, og tilmed i en sådan grad, at niveauet for volatiliteten i 30 minutter efter pausen er 

signifikant lavere end niveauet 30 minutter forud for. Testen indikerer, at volatiliteten efter er ca. 17 

% lavere end volatiliteten før
47

. Sammenlignes imidlertid med den tilsvarende test for pseudo-

pauserne ses, at volatilitetsniveauet før og efter disse i endnu højere grad er forskellige. Testen 

indikerer, at niveauet for volatiliteten efter en pseudo-pause er ca. 50 % lavere end niveauet før, 

hvilket klart antyder, at markedet hurtigere genfinder et stabilt prisniveau, når der ikke holdes pause 

i handlen. Resultatet underbygger endvidere argumenterne om, at Circuit Breakeren til en vis grad 

øger usikkerheden i markedet, hvilket kan aflæses i en relativt højere grad af volatilitet efter pausen. 

Det bemærkes, at niveauet for volatiliteten før hhv. de faktiske pauser og pseudo-pauserne tillige er 

signifikant forskellige, og således har den gennemsnitlige volatilitet før en Pseudo Breaker været ca. 

63 % laveret end den gennemsnitlige volatilitet før Circuit Breakerne. Af testresultatet følger det 

imidlertid, at volatiliteten efter Pseudo Breakerne har været ca. 84 % lavere end volatiliteten efter 

de faktiske pauser, og det generelle volatilitetsniveau for markedet over de forskellige perioder 

vurderes således ikke at have betydning for konklusioner, baseret på beregninger for selve 

reduktionen.  

  

                                                 
47

 Beregnet som 1 minus testværdien under H1. 
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4.5 Analyse af kursretningen 

4.5.1 Kursretningen i og omkring de statiske Circuit Breakers 

Datasættet til analyse af kursretningen er de samme 105 observationer, som dannede grundlag for 

analysen af de statiske Circuit Breakers’ påvirkning på volatiliteten. Ud af de 105 pauser er 37 

aktiveret i opadgående retning mens 79 er aktiveret i nedadgående retning. Kursudviklingen på hver 

side af pausen inddeles i denne delanalyse i 10-minutsintervaller indenfor en time før og efter 

pausen samt 1-minutsintervaller indenfor 5 minutter på hver side. Afkastet beregnes før pausen som 

den naturlige logaritme af kursen umiddelbart inden pausen divideret med gennemsnitskursen i 

intervallet relativt til pausen. Som ovenfor angives kursen inden pausen som t=0- og Circuit 

Breaker-kursen (der beskriver den auktionskurs, som opnås i selve Circuit Breakeren) som t=0+. 

Nedenfor ses den indekserede kursudvikling for hhv. den nedadgående og opadgående Circuit 

Breaker samt en samlet graf, hvor afkast relateret til de nedadgående pauser har omvendt fortegn og 

derfor er sammenlignelige.  

 

Figur 10: Kursretning –  statiske pauser  

 

Ved første øjekast synes det tydeligt, at Circuit Breakerne i stikprøven har skabt en form for Mean 

Reversion i afkastet for både de opadgående og de nedadgående Circuit Breakers. Dette indikerer, 

at kursretningen efter en statisk Circuit Breaker kan forventes at være negativt korreleret med den 

kursretning, der har aktiveret Circuit Breakeren. Af forståelsesmæssige hensyn forud for de 

følgende beregninger synes det relevant kortvarigt at fokusere på kursudvikling i og omkring 

pausen. Af grafen for den samlede mængde observationer ses det, at kursen en time forud for 

pausen bevæger sig i gennemsnit ca. 5 % i retning af Circuit Breaker-grænsen. Da grænserne i 
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observationerne som minimum er 10 %, er over halvdelen af kursreaktionen altså sket tidligere end 

en time før pausen. Den indekserede graf har seneste kurs før pausen som basisværdi (100), og det 

ses således, at der i gennemsnit i Circuit Breakeren sker en forstærkning af kurseffekten idet 

værdien i t=0+ kan aflæses til 100,28. Ligeledes forstærkes kursen i t+1 til 100,57 før den ændrer 

retning i t+2 og falder til 100,55. Der ses en tiltagende effekt fra ca. 10 minutter før pausen ligesom 

effekten af Mean Reversion tager fart efter ca. 4 minutter og indtil ca. 10 minutter efter pausen og 

herefter aftager. I gennemsnit indhenter kursen ca. 0,7 % i forhold til Circuit Breaker-kursen i løbet 

af 60 minutter efter pausen og ca. 0,4 % i forhold til kursen inden pausen. Det gennemsnitlige afkast 

i Circuit Breakeren er 0,28 %. 

 

For at teste holdbarheden i denne tendens forudsættes normalfordeling af afkast samt ensartethed 

over tid. Med udgangspunkt heri beregnes parvise korrelationskoefficienter (r) på baggrund af de 

historiske afkast, som estimater for de sande korrelationskoefficienter mellem afkast i tidsintervaller 

på hver side af en statisk Circuit Breaker. Resultaterne ses herunder, hvor alle negative 

korrelationskoefficienter er markeret med rød: 

 

Figur 11: Korrelationsestimater –  statiske pauser 

 

Der ses heraf en tydelig tendens til negativ korrelation mellem afkastet i alle intervaller før pausen 

med alle intervaller større end 5 minutter efter pausen. Beregningerne er konstrueret således, at 

perioder af forskellig længde sammenlignes, og på trods af at det forventede afkast for alle perioder 

(uanset længde) er sat lig nul, må disse fortolkes med en vis forsigtighed. Det bemærkes særligt, at 

den kraftigste korrelation mellem perioder med ens længde er observeret imellem afkastet en time 

før og en time efter pausen, hvor den historiske korrelation har været ca. -0,45, samt at 

-1 -2 -3 -4 -5 -10 -20 -30 -60 gns

0 (0,1994)   (0,1671)   (0,1393)   (0,0797)   (0,0203)   0,0304    0,1188    0,1215    0,1684    0,0525    

1 (0,1912)   (0,1628)   (0,1552)   (0,0968)   (0,0529)   (0,0013)   0,0942    0,0950    0,1362    0,0262    

2 (0,0452)   (0,0290)   (0,0267)   0,0194    0,0347    0,0228    0,0913    0,0842    0,0928    0,0570    

3 (0,0321)   (0,0589)   (0,0447)   0,0198    0,0245    (0,0245)   0,0366    0,0290    0,0394    0,0144    

4 (0,0329)   (0,0471)   (0,0343)   0,0285    0,0333    (0,0631)   (0,0105)   (0,0453)   (0,0279)   (0,0268)   

5 (0,1181)   (0,1326)   (0,1319)   (0,0736)   (0,0731)   (0,1814)   (0,1295)   (0,1474)   (0,1228)   (0,1390)   

10 (0,2364)   (0,2792)   (0,2738)   (0,2219)   (0,2055)   (0,3010)   (0,2582)   (0,2670)   (0,2060)   (0,2680)   

20 (0,3079)   (0,3448)   (0,3864)   (0,3475)   (0,3306)   (0,4639)   (0,4278)   (0,4466)   (0,4037)   (0,4383)   

30 (0,2955)   (0,3208)   (0,3830)   (0,3511)   (0,3333)   (0,4586)   (0,4261)   (0,4220)   (0,3903)   (0,4274)   

60 (0,3182)   (0,3330)   (0,4011)   (0,3822)   (0,3734)   (0,4739)   (0,4533)   (0,4708)   (0,4530)   (0,4686)   

gns (0,2457)   (0,2634)   (0,2862)   (0,2302)   (0,2095)   (0,3028)   (0,2426)   (0,2562)   (0,2189)   (0,2683)   
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gennemsnittet for afkastet før og efter har en estimeret korrelation på -0,26. For at teste 

signifikansen gennemføres en såkaldt Fisher-transformation, hvor koefficienterne transformeres til 

normalfordelte såkaldte z-værdier. Standardafvigelsen på z-værdien er den reciprokke værdi af 

kvadratroden af stikprøvestørrelsen minus tre frihedsgrader. Det relevante mål i denne 

sammenhæng er et estimat for en 95 %-grænse - dvs. en grænseværdi hvorunder 95% af mulige 

fremtidige observationer kan forventes at ligge, baseret på den estimerede middelværdi. Resultatet 

heraf ses nedenfor: 

 

Figur 12: Øvre konfidensinterval –  statiske pauser  

 

Det fremgår, at alle intervaller før pausen er signifikant negativ korreleret med alle intervaller på 10 

minutter og derover efter pausen. Med henblik på at teste nøjagtigheden af disse estimater, 

gennemføres en test ved brug af Monte Carlo-simulation
48

, hvor 50 afkastserier á 105 observationer 

med en middelværdi på 0 og en standardafvigelse på 0,03 (svarende til gennemsnittet af alle 

faktiske observationer relativt til Circuit Breakeren) er genereret ved hjælp af 

tilfældighedsgeneratoren i Excel. Disse serier er per definition ukorrelerede, og en 

korrelationsmatrice beregnet på baggrund heraf, kan derfor udgøre et sammenligningsgrundlag for 

de korrelationer, der er beregnet på baggrund af de 105 Circuit Breakers. På denne måde kan 

sandsynligheden for at gøre tilsvarende observationer såfremt data var 100 % ukorreleret 

bestemmes. Af Monte Carlo-simulationen, der i det store hele giver samme resultater som ovenfor, 

fremgår det, at sandsynligheden for at observere værdier, der er lig med eller lavere end en række af 

de observerede korrelationskoefficienter er langt under 5 %, hvis afkast før og efter Circuit 

Breakeren i virkeligheden er ukorreleret:  

                                                 
48

 Baseret på noter af Peter Raahauge, Financial Models in Excel, 2008.  

-1 -2 -3 -4 -5 -10 -20 -30 -60 gns

0 (0,0467)   (0,0132)   0,0152    0,0755    0,1343    0,1837    0,2681    0,2706    0,3144    0,2050    

1 (0,0381)   (0,0088)   (0,0010)   0,0582    0,1022    0,1530    0,2449    0,2456    0,2844    0,1797    

2 0,1098    0,1258    0,1281    0,1731    0,1879    0,1764    0,2421    0,2354    0,2435    0,2093    

3 0,1227    0,0961    0,1103    0,1735    0,1780    0,1302    0,1897    0,1824    0,1924    0,1682    

4 0,1219    0,1079    0,1206    0,1819    0,1865    0,0920    0,1440    0,1096    0,1268    0,1279    

5 0,0367    0,0220    0,0228    0,0815    0,0820    (0,0280)   0,0252    0,0070    0,0320    0,0155    

10 (0,0853)   (0,1306)   (0,1249)   (0,0701)   (0,0530)   (0,1539)   (0,1083)   (0,1177)   (0,0535)   (0,1187)   

20 (0,1614)   (0,2013)   (0,2469)   (0,2043)   (0,1858)   (0,3336)   (0,2929)   (0,3140)   (0,2660)   (0,3047)   

30 (0,1481)   (0,1752)   (0,2432)   (0,2082)   (0,1888)   (0,3275)   (0,2910)   (0,2865)   (0,2512)   (0,2925)   

60 (0,1724)   (0,1884)   (0,2631)   (0,2423)   (0,2326)   (0,3449)   (0,3216)   (0,3414)   (0,3213)   (0,3389)   

gns (0,0951)   (0,1138)   (0,1381)   (0,0788)   (0,0572)   (0,1559)   (0,0918)   (0,1062)   (0,0670)   (0,1190)   
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Figur 13: Monte Carlo simulation  

 

Det fremgår endvidere, at det gennemsnitlige afkast i selve Circuit Breakeren på 0,29% ikke er 

signifikant forskelligt fra 0. Af de 5800 tilfældigt generede afkast med en middelværdi på 0 og en 

standardafvigelse svarende til gennemsnittet af de faktiske observationer er 2713 lig med eller 

større end 0,28%, hvilket svarer til, at observationen har en sandsynlighed på ca. 46% såfremt 

Circuit Breaker-kursen i virkeligheden er ukorreleret med senest betalt før pausen.  

4.5.1.1 Circuit Breaker-kursen 

Det er interessant at bemærke, at afkastet i selve Circuit Breakeren kun for korrelationerne (-2;0) og 

(-1;0) er signifikant forskellig fra 0, og at estimaterne for korrelationen mellem Circuit Breaker-

kursen og de forskellige tidsintervaller før pausen kun er negative for intervaller på 5 minutter og 

derunder. Circuit Breaker-kursen synes således negativt korreleret med afkastet umiddelbart før 

pausen men positiv korreleret med kursretningen de foregående 20 minutter til en time. Dette tyder 

på, at der umiddelbart forud for pausen sker en vis modreaktion inden den endelige aktivering af 

Circuit Breakeren. Sammenlignes med gennemsnitsafkastet før pausen, tyder Circuit Breaker-

kursen på, at kursreaktionen, der i første omgang var årsag til pausen, bliver forstærket i løbet af 

pausen, men denne effekt er ikke signifikant på 95 %-niveau. Dette afspejles endvidere i, at det 

gennemsnitlige afkast i løbet af pausen på 0,28 %, heller ikke er signifikant forskelligt fra 0. Det bør 

huskes fra varians-analysen ovenfor, at afkastet på de 0,28 % dækker over en betydelig variation i 

afkast i både positiv og negativ retning, og samlet set kan således hverken statistisk eller intuitivt 

afvises, at Circuit Breaker-kursen er ukorreleret med afkastet forud for pausen. 

4.5.1.2 Kursretningen efter den statiske Circuit Breaker 

Ses på tallene for gennemsnitsafkastene før og efter pausen tegner sig et tydeligt billede af, at 

afkastet før Circuit Breakeren er signifikant negativt korreleret med alle afkastintervaller efter 

-1 -2 -3 -4 -5 -10 -20 -30 -60 gns

0 1,18% 3,53% 6,04% 18,12% 36,78% 59,29% 86,20% 86,82% 92,94% 68,94%

1 1,49% 3,76% 4,24% 14,27% 25,49% 45,41% 81,57% 81,65% 89,41% 57,49%

2 28,24% 34,04% 34,82% 55,06% 61,49% 56,31% 81,02% 79,14% 81,33% 70,67%

3 32,86% 23,61% 28,39% 55,22% 56,71% 35,22% 62,12% 58,43% 63,45% 52,31%

4 32,63% 27,45% 32,16% 58,27% 60,78% 21,96% 41,49% 28,24% 34,27% 34,82%

5 9,57% 6,67% 6,75% 19,22% 19,37% 2,27% 6,98% 4,94% 8,47% 6,04%

10 0,31% 0,16% 0,16% 0,78% 1,02% 0,08% 0,16% 0,16% 1,02% 0,16%

20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

gns 0,24% 0,16% 0,16% 0,47% 1,02% 0,08% 0,24% 0,16% 0,78% 0,16%
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Circuit Breakeren med en varighed på mellem 10 minutter og en time. Tidsintervallerne på under 10 

minutter efter pausen synes at være positivt korreleret med gennemsnitsafkastet en time forud for 

pausen, men estimaterne er ikke signifikant forskellige fra 0. Gennemsnitsafkastet efter Circuit 

Breakeren er signifikant negativt korreleret med alle afkastinterval forud for pausen og herunder 

også gennemsnitsafkastet før pausen. 

Samlet indikerer resultaterne, at der sker en markant kursmæssig modreaktion efter en statisk 

Circuit Breaker. Fortolkningen heraf må være, at Circuit Breakeren typisk aktiveres af en 

overreaktion i markedet, men at markedet efter Circuit Breakeren først med en vis forsinkelse 

korrigerer herfor. Mean Reversion-effekten er klart kraftigst 20 minutter til en time efter pausen, 

hvor estimatet for korrelationen med gennemsnitsafkastet før pausen er mellem -0,42 og -0,47, og 

med 95% sandsynlighed er mindre end -0,29. 

4.5.2 Kursretningen i og omkring de dynamiske Circuit Breakers 

Af de 84 dynamiske pauser i datasættet er 26 aktiveret i opadgående retning mens 60 er aktiveret i 

nedadgående retning. Fordelingen er således relativt ens med fordelingen for de statiske, hvilket 

ikke er overraskende givet den generelle markedsudvikling over analyseperioden.  

    

Figur 14: Kursretning –  dynamiske pauser  

 

Ved første øjekast synes kursretningen at udvise tilnærmelsesvis samme billede som de statiske om 

end med en noget mere spids form omkring selve pausen. Dette følger af, at den dynamiske pause 

som bekendt aktiveres af en mere pludselig kursændring. På trods heraf, synes graferne at indikere, 

at der i gennemsnit er sket en betydelig kursændring henover den seneste time inden pausen på 

gennemsnitligt lidt over 5 %. Dette niveau svarer til udviklingen forud for den statiske pause, og er i 

modstrid med den intuitive forventning om en relativ flad kursudvikling forud for den dynamiske 

pause. Både de opadgående og de nedadgående Circuit Breakers synes at udvise en klar tendens til 
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Mean Reversion i afkastet efter pausen. Grafen for den samlede mængde dynamiske pauser synes at 

udvise en mere jævn tendens henover hele perioden, hvor kun en kort periode tæt på hver side af 

pausen synes at afvige herfra. Endvidere synes kursniveauet efter pausen at være relativt stabilt. 

Samlet viser grafen en gennemsnitlig kursbevægelse på ca. 3,8 % i en perioden på 59 minutter 

inden pausen og herefter en pludselig kursbevægelse på ca. 1,7 % (i overensstemmelse med 

volatilitetsanalysen) før pausen aktiveres. I Circuit Breakeren ses en kursmæssig modreaktion på 

gennemsnitlig 0,86 %, hvilket efterfølges af en yderligere modreaktion på ca. 1 % i minuttet efter 

pausen således at gennemsnitskursen 2 minutter efter pausen er på niveau med kursen 2 minutter før 

pausen. Dette indikerer som i volatilitetsanalysen, at auktionen ikke på tilstrækkelig vis 

inkorporerer kurstilpasningen. Der kan således argumenteres for, at den kursbevægelse på i 

gennemsnit ca. 1,7 %, der fører til aktivering af en dynamisk Circuit Breaker, som regel kan 

betegnes som en overreaktion, men at kun ca. halvdelen af denne overreaktion genoprettes i løbet af 

de 4 minutter pausen varer, mens den anden halvdel genoprettes i minuttet efter pausen. 

Som ved de statiske estimeres korrelationskoefficienterne mellem de forskellige tidsintervaller på 

hver side af Circuit Breakeren næsten alle til værende negative. Af skemaet herunder fremgår den 

øvre grænse i et 95 %-konfidensinterval, og det ses, at der er signifikant negativ sammenhæng 

mellem kursretningen omkring 4 minutter før pausen og op til en time efter pausen.  

 

Figur 15: Øvre konfidensinterval –  dynamiske pauser  

 

4.5.2.1 Circuit Breaker-kursen 

Afkastet i løbet af den dynamiske Circuit Breaker er i gennemsnit 0,86 %, hvilket ikke er 

signifikant forskelligt fra 0, når der testes ved hjælp af tidligere omtalte Monte Carlo simulation. 

Afkastet er imidlertid signifikant negativt korreleret med afkastet op til 10 minutter før pausen, 

-1 -2 -3 -4 -5 -10 -20 -30 -60 gns

0 (0,1038)   (0,1597)   (0,2231)   (0,2111)   (0,1046)   (0,0268)   0,1054    0,0790    0,1138    (0,0562)   

1 (0,0911)   (0,1391)   (0,2014)   (0,1909)   (0,1098)   (0,0213)   0,0977    0,0576    0,0702    (0,0643)   

2 (0,0956)   (0,1427)   (0,2183)   (0,2055)   (0,1203)   (0,0274)   0,0757    0,0330    0,0412    (0,0847)   

3 (0,1240)   (0,1669)   (0,2627)   (0,2491)   (0,1655)   (0,0727)   0,0251    (0,0162)   (0,0066)   (0,1365)   

4 (0,1090)   (0,1527)   (0,2495)   (0,2395)   (0,1805)   (0,0761)   0,0187    (0,0252)   (0,0174)   (0,1388)   

5 (0,0795)   (0,1303)   (0,2189)   (0,2123)   (0,1558)   (0,0576)   0,0027    (0,0603)   (0,0647)   (0,1429)   

10 (0,0111)   (0,0343)   (0,0860)   (0,0624)   0,0716    0,1488    0,2066    0,1704    0,1895    0,0819    

20 0,0212    (0,0156)   (0,0603)   (0,0356)   0,0618    0,1279    0,1761    0,1549    0,1799    0,0781    

30 (0,0173)   (0,0710)   (0,1278)   (0,1094)   (0,0076)   0,0773    0,1501    0,1238    0,1618    0,0283    

60 (0,0317)   (0,0838)   (0,1224)   (0,1123)   0,0093    0,1038    0,1713    0,1586    0,1807    0,0451    

gns (0,0761)   (0,1248)   (0,1950)   (0,1790)   (0,0757)   0,0182    0,1065    0,0703    0,0901    (0,0429)   
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hvilket indikerer, at der kan forventes en kursmæssig modreaktion i selve pausen på den 

kursbevægelse, der i første omgang har aktiveret pausen. 

 

4.5.2.2 Kursretningen efter den dynamiske Circuit Breaker 

Ligeledes viser kursretningen efter den dynamiske pause en signifikant negativ sammenhæng med 

kursretningen umiddelbart før pausen. Effekten synes kraftigst imellem 2 til 4 minutter før og 2 til 4 

minutter efter pausen, hvilket er i overensstemmelse med graferne ovenfor, men i modstrid med den 

intuitive forventning om korrelationsestimater, der ikke var signifikant forskellige fra 0. Modsat den 

statiske pause er korrelationen mellem intervallerne tidligere end 20 minutter før pausen og alle 

intervaller efter pausen ikke signifikant forskellige fra 0.  
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4.6 Analyse af effekten på handelsvolumen 

Til analyse af volumen i og omkring Circuit Breakeren anvendes samme datasæt som ovenfor, og 

analysen opdeles som de foregående analyser i hhv. en analyse af de dynamiske og de statiske 

pauser. Til analysen anvendes samme inddeling som i volatilitetsanalysen, hvor handelsdagen 

inddeles i tidsintervaller á 1 minuts varighed i en halv time på hver side af Circuit Breakeren. For at 

muliggøre sammenligning på tværs af selskaber og observationer, indekseres volumen i tal for 

gennemsnitlig volumentilvækst pr. minut, således at volumen for alle observationer i tidspunktet 30 

minutter før pausen er lig 0 % og volumen 30 minutter efter pausen sættes lig 100 %. På denne 

måde skabes en sammenlignelig værdi for den gennemsnitlige relative volumen i og omkring 

Circuit Breakerne.  

4.6.1 De statiske Circuit Breakers’ påvirkning på volumen 

Nedenfor ses grafen over den gennemsnitlige volumentilvækst over de 105 statiske Circuit Breakers 

hhv. 42 statiske Pseudo Breakers: 

 

Figur 16: Indekseret akkumuleret volumen –  statiske pauser  

 

Graferne ligner tilnærmelsesvis en ret linje med en svag tendens til en s-form centreret omkring 

nulpunktet på x-aksen, hvilket indikerer, at der sker en relativt jævn volumentilvækst både før og 

efter pausen. Ved differentiering af værdierne på y-aksen fås en værdi for hældningen i de enkelte 

minutintervaller, og det ses således tydeligere, hvor volumen er høj relativt til de øvrige intervaller: 
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Figur 17: Indekseret volumen pr.  minut –  statiske pauser  

 

Som det fremgår heraf, er volumen op mod den statiske Circuit Breaker relativt høj fra og med ca. 5 

minutter inden pausen, hvor volumen er ca. 30 % højere end gennemsnittet for hele perioden. I 

minuttet hvor pausen aktiveres, er volumen ca. 80 % højere end gennemsnittet mens volumen per 

minut i selve pausen er på højde med gennemsnittet. Minuttet efter pausen er volumen næsten 

dobbelt så høj som gennemsnittet og i det 10. minut efter aktivering, svarende til 6 minutter efter 

pausen, er volumen stadig ca. 50 % højere end gennemsnittet. 

 

I Pseudo Breakeren er volumen ligeledes relativt højt i minutterne inden aktivering, men i forhold 

til den faktiske pause er volumen i selve aktiveringsminuttet væsentlig højere, svarende til ca. 3 

gange mere end gennemsnittet. I løbet af pseudo-pausen er volumen ca. 20 % højere end 

gennemsnittet, og efter pausen er volumen relativ høj i op til 15 minutter efter aktivering.  

 

Ved sammenligning af de to ses således, at handelsvolumen per minut i løbet af den faktiske pause, 

er relativt lavere end handelsvolumen i pseudo-pausen, ligesom den er relativt lavere end i 

minutterne umiddelbart før og efter. Ligeledes ses det, at volumen er højere i længere tid efter 

pseudo-pausen.  

Volumen indikerer som forventet en høj sammenhæng med volatiliteten før og efter pausen. Den 

relativt høje volatilitet forud for pausen, og som resulterer i pausen, sker altså under høj omsætning, 

hvilket er i overensstemmelse med den teoretiske analyse. Det findes særligt interessant, at 

omsætningen i løbet af auktionen er relativt lavere end i minutterne på hver side. Sammenholdt med 

det faktum, at det minut hvor omsætninger er absolut størst, er minuttet efter pausens ophør, tyder 
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intet på, at selv auktionen har en positiv effekt på omsætningen, og ej heller at den anvendes af 

markedsdeltagerne til eksekvering af store poster. 

Sammenholdt med tidligere analyser fortolkes dette som en indikation på, at markedet under og 

efter Circuit Breakerne er mindre villige til at indlægge ordrer på bedste priser i ordrebogen, hvilket 

kan skyldes større usikkerhed omkring prisdannelsen. Til gengæld søges positionerne lukket 

umiddelbart efter pausen, hvilket fører til høj volumen lige efter pausen, og som det sås tidligere en 

tilsvarende høj volatilitet. 

Dette kan endvidere være en medvirkende forklaring på det forløb, der blev observeret under 

analyse af kursretningen, hvor kursen i minutterne efter pausen syntes at være ukorreleret med 

kursretningen forud for men tydeligt negativt korreleret herefter.  

Samlet konkluderes, at volumen i minutterne efter den statiske Circuit Breaker synes relativt højere 

end den gennemsnitlige volumentilvækst pr. minut, men at volumen ikke er synligt højere end i 

minutterne forud for Circuit Breakeren. Endvidere konkluderes det, at volumen i den statiske 

Circuit Breaker ikke synes at være forskellig fra den gennemsnitlige volumen per minut, men at 

volumen pr. minut i Circuit Breakeren er lavere end den gennemsnitlige volumen i minutterne på 

hver side af Circuit Breakeren.  

4.6.2 De dynamiske Circuit Breakers’ påvirkning på volumen 

Nedenfor fremgår på samme måde som i analysen ovenfor grafen over den akkumulerede 

volumentilvækst for hhv. de faktiske og de simulerede pauser. Af graferne ses i forhold til de 

statiske en mere tydelig tendens til en s-form, hvilket indikerer en mere uens volumentilvækst i og 

omkring de dynamiske pauser.  

 

Figur 18: Indekseret akkumuleret volumen –  dynamiske pauser  
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I gennemsnit tilgår næsten 9 % af den samlede volumentilvækst under selve auktionen mens ca. 6,5 

% tilgår i minuttet inden. Ca. 41 % er tilgået inden pausen og ca. 43,5 % tilgår efter. Den relative 

fordeling synes også at adskille sig væsentligt fra de statiske jf. nedenstående figur. 

 

 

Figur 19: Indekseret volumen pr.  minut –  dynamiske pauser  

 

For Circuit Breakernes vedkommende, er volumen ca. 70 % højere i minutter inden aktivering, 

mens den er ca. 4 gange så høj som gennemsnittet i aktiveringsminuttet. Under selve pausen er 

volumen gennemsnitlig ca. 30% højere per minut sammenlignet med gennemsnitsminuttet for hele 

perioden, og herefter synes volumen at være relativ høj i op til 4 minutter efter pausen.  

 

I Pseudo Breakerne er volumen i minuttet inden aktivering ca. dobbelt så høj som gennemsnittet, 

mens den i aktiveringsminuttet er mere end 10 gange højere. Under pausen er volumen ca. 56 % 

højere end gennemsnittet, hvorefter volumen synes at flade ud og nærme sig gennemsnitsminuttet.  

 

Analysen giver som ventet et billede af en pludselig og markant stigning i volumen forud for begge 

pauser, hvilket er i overensstemmelse med det forventede forløb omkring pauser aktiveret af 

ubalancer i ordrebogen samt af nyheder med pludselig og mærkbar kurspåvirkning. Volumen forud 

for og i løbet af pseudo-pauserne synes markant højere end i de faktiske pauser, og samtidig synes 

volumen hurtigere at nærme sig gennemsnittet igen efter pausen. Dette er i overensstemmelse med 

tidligere analyser, hvoraf det fremgår, at volatiliteten ligeledes overstås hurtigere efter pseudo-

pauserne. På sammen måde som for de statiske pauser ses ligeledes for de dynamiske en tendens til, 

en relativt lavere volumen under selve pauserne sammenlignet med både pseudo-pauserne og 

volumen på hver side af de faktiske pauser.  
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Som det fremgik af tidligere analyser, udgør dynamiske pauser aktiveret i forbindelse med 

fondsbørsmeddelelser en relativ lille del af den samlede mængde dynamiske pauser. Med en 

frasortering af pauserne fra mellem kl. 9 og 10 kan det estimeres, at disse udgør ca. 20 % af de 

analyserede pauser
49

, hvorefter pauserne relateret til ubalancer estimeres til at udgøre en stor del af 

de resterende ca. 80 %.  

 

I lyset heraf må udviklingen i volumen under og omkring de dynamiske Circuit Breakers betragtes 

som forventelig, om end det må konkluderes, at volumen i selve Circuit Breakeren synes lav relativt 

til Pseudo Pauserne, samt lav sammenlignet med volumen umiddelbart inden pausen. Endvidere må 

det konkluderes, at volumen efter Circuit Breakeren ikke er lavere end den gennemsnitlige volumen 

før pausen, men lavere end volumen umiddelbart inden pausen. Endelig synes der at være tendens 

til, at det tager længere tid, at få handlet den volumen der i første omgang resulterede i pausen, og 

som det huskes fra volatilitetsanalysen, kompenseres dette ikke af en lavere volatilitet.  

  

                                                 
49

 Se Bilag 3 (Circuit Breakers.xlsx faneblad: ’Statistik’) 
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5. DELKONKLUSION OG FORTOLKNING AF RESULTATER 

I den teoretiske analyse udledtes 6 hypoteser som grundlag for den empiriske analyse og med det 

formål at guide analysen i forhold til undersøgelsens problemformulering. De 6 hypoteser var: 

H1: Circuit Breakers reducerer volatiliteten i markedet. 

H2: Circuit Breaker-kursen er en god indikator for det fremtidige kursniveau. 

H3:Circuit Breaker-kursen er ukorreleret med senest betalt-kursen. 

H4:Kursretningen efter en statisk Circuit Breaker er ukorreleret med kursretningen før.  

H5:Der er relativt højere handelsvolumen i selve Circuit Breakeren sammenlignet med perioden 

forud for. 

H6:Der er relativt lavere volumen efter Circuit Breakeren sammenlignet med perioden forud for.  

5.1 Analysen i hovedpunkter 

Af primær interesse var spørgsmålet om Circuit Breakernes forhold til volatilitet, kursretning og 

volumen og med udgangspunkt heri opdeltes analysen i tre hovedafsnit – en analyse af volatiliteten, 

en analyse af kursretningen og en analyse af handelsvolumen i relation til Circuit Breakerne.  

H1 

Undersøgelsen af volatiliteten opdeltes i hhv. en undersøgelse på markedsniveau samt på intradag-

niveau. Volatiliteten på markedsniveau blev undersøgt ved hjælp af en model af typen GARCH 

(1,1), og af undersøgelsen fremgår det, at indførelsen af Circuit Breakers på det danske marked ikke 

har resulteret i en signifikant ændring i den betingede dag til dag volatilitet.  

Undersøgelsen på intradag-niveau fokuserede i første omgang på, hvorvidt volatiliteten efter Circuit 

Breakerne havde været signifikant lavere end før Circuit Breakeren. Analysen opdeltes i en analyse 

af hhv. den dynamiske og den statiske Circuit Breaker, og det konkluderes, at den statiske pause 

ikke reducerer volatiliteten, mens den dynamiske i gennemsnit har reduceret volatilitetsniveauet 

med ca. 17 %. Ved sammenligning med volatiliteten i og omkring pseudo-pauserne sås imidlertid, 

at disse havde en betydelig større volatilitetsdæmpende effekt, og at niveauet for volatiliteten efter 

pseudopauserne for begge typers vedkommende var reduceret med omkring 50 %.  
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På trods af at volatiliteten i det minut pausen aktiveres er lavere, end hvad den ellers ville have 

været, synes pausen ikke at eliminere denne volatilitet, men derimod blot at udskyde den til pausen 

ophæves. Volatiliteten synes at overstås hurtigere under kontinuerlig handel, og markedet synes 

hurtigere at finde eller genfinde en ligevægtspris uden pausen. Volatilitetsniveauet efter Circuit 

Breakeren er uændret eller lavere end før, men det ville formentlig have været endnu lavere, såfremt 

Circuit Breakeren aldrig var indtrådt.  

På denne baggrund forkastet H1 og det konkluderes, at Circuit Breakerne ikke reducerer 

volatiliteten i markedet.  

H2 

Den resterende del af analysen opdeltes ligeledes i hhv. en dynamisk og en statisk del. Ved analyse 

af kursretningen før og efter begge Circuit Breakers sås en tydelig tendens til Mean Reversion i 

afkastet efter pausen, hvilket indikerer, at auktionen ikke er tilstrækkelig til at inkorporere ny 

information i kursdannelsen, og at der efter ophør af pausen sker en kursmæssig modreaktion. Dette 

kan tolkes som en korrektion af en tidligere overreaktion. For de dynamiske pausers vedkommende 

skete denne modreaktion delvist i selve pausen og herefter umiddelbart efter pausen, således at 

kursniveauet 2 minutter efter pausen svarede til kursniveauet 2 minutter før pausen. Kun ca. 50 % af 

modreaktionen blev inkorporeret under selve auktionen, hvilket yderligere underbygger argumentet 

om, at kurstilpasningen sker hurtigere under kontinuerlig handel. For de statiske pausers 

vedkommende indtrådte den signifikante del af modreaktionen først ca. 10 minutter efter pausen.  

På denne baggrund forkastes H2, og det konkluderes, at auktionskursen i Circuit Breakeren ikke er 

en god indikator for det fremtidige kursniveau.  

H3 

For at kunne acceptere H3 skulle afkastet i Circuit Breakeren være ukorreleret med afkastet inden. 

Det fremgår imidlertid af analysen af kursretningen, at afkastet i den statiske Circuit Breaker er 

signifikant positivt korreleret med afkastet de foregående 60 minutter og signifikant negativ 

korreleret med afkastet de foregående 2 minutter. Endvidere fremgår det, at afkastet i den 

dynamiske Circuit Breaker er signifikant negativt korreleret med afkastet i op til 10 minutter før.  

På denne baggrund forkastet H3 og det konkluderes, at Circuit Breaker-kursen ikke er ukorreleret 

med senest betalt kursen, idet den statiske Circuit Breaker forstærker effekten og den dynamiske 

Circuit Breaker medfører Mean Reversion i forhold til den kursretning, der har aktiveret pausen. 
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H4 

H4 undersøgtes ved hjælp af korrelationsestimater mellem tidsintervaller i forhold til Circuit 

Breakeren. Der forventedes en korrelation, der ikke var signifikant forskellig fra 0, men idet 

korrelationerne for den statiske Circuit Breaker mellem afkastet i alle perioder op til en time forud 

for pausen og alle perioder længere end 10 minutter efter, samt korrelationsestimaterne for den 

dynamiske Circuit Breaker mellem afkastet i alle perioder op til 4 minutter forud for pausen og alle 

perioder efter pausen er signifikant negative, konkluderes det, at der er en klar tendens til Mean 

Reversion i afkastet og dermed en ændring i kursretningen efter Circuit Breakeren.  

På denne baggrund forkastes H4, og det konkluderes, at kursretningen efter en Circuit Breaker er 

negativt korreleret med kursretningen før.  

H5 og H6 

Analysen af handelsvolumen blev gennemført ved indeksering af den gennemsnitlige 

volumentilvækst pr. minut i et interval svarende til en halv time forud for og en halv time efter hver 

pause. Af analysen fremgik det, at der for den statiske Circuit Breaker var en betydelig højere 

volumen umiddelbart efter Circuit Breakeren og at volumen i selve pausen var relativt lav 

sammenlignet med minutterne på hver side af pausen. Volumen i og omkring den dynamiske 

Circuit Breaker fulgte tilnærmelsesvis samme mønster, og sammenlignet med pseudo-pauserne 

syntes det tydeligt, at volumen i løbet af pauserne var relativt lavere mens volumen efter pauserne 

var relativt højere, og på denne baggrund forkastes både H5 og H6.  

5.2 Fortolkning 

Kort sagt tyder analyserne på, at Circuit Breakerne for det første ikke har en beroligende virkning 

på markedet og for det andet, at Circuit Breakerne medvirker til at øge usikkerheden i markedet. 

Endvidere tyder analyserne på, at Circuit Breakerne indtræder i tilfælde af overreaktioner i 

markedet, og at Circuit Breakeren hjælper til at modvirke dette forhold.  

5.2.1 Kursretning 

Ovenstående medfører en række interessante observationer vedr. det danske aktiemarked. Først og 

fremmest synes sammenhængen mellem Circuit Breakeren og overreaktioner i markedet, at give 

anledning til en vis undren. Hvis både den dynamiske og den statiske Circuit Breaker systematisk 

indtræder i tilfælde af overreaktioner i markedet udfordres en del af efficienstankegangen efter 

hvilken markedet altid har ret, og hvor begrebet overreaktioner således ingen berettigelse har. Når 
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aktivering af en pause sker på baggrund af en meddelelse fra et selskab, sås for den statiske Circuit 

Breakers vedkommende, at dette i gennemsnit sker 2 timer efter offentliggørelsen. Det kan ikke 

undgå at skabe undren, hvorfor markedsdeltagerne i denne periode ikke reagerer ved muligheden 

for enten at købe den pågældende aktie ”billigt” eller sælge den ”dyrt”, såfremt der rent faktisk var 

tale om en kursmæssig overreaktion på en nyhed, som alle markedsdeltagere har lige adgang til.  

En forklaring, som blev berørt under den teoretiske analyse, kan være, at Circuit Breakeren i sig 

selv indeholder information, som markedsdeltagerne anvender i samspil med alle andre tilgængelige 

informationer i markedet, og som samlet udgør beslutningsgrundlaget for markedsdeltagerens 

handelsinteresser. Signalværdien i, at børsen holder en pause i en given aktie, fordi den er steget 

eller faldet for meget, kan, uagtet at denne proces i sig selv sker ud fra rent objektive kriterier, altså 

ikke udelukkes som relevant information i en investors beslutningsgrundlag. Såvel kursmønsteret 

som korrelationsestimaterne taler for denne forklaring. 

En anden forklaring kan søges i simpel sandsynlighedsregning. Kursudsving fra den ene dag til den 

anden følger en vis fordeling, der som oftest ses beskrevet på baggrund af en middelværdi og en 

varians herfor. Såfremt daglige afkast fulgte en Random Walk ville en varians estimeret på 

baggrund af daglige afkast kunne skaleres direkte op og anvendes som estimat for variansen set 

over længere perioder, f.eks. en måned eller et år. Dette følger af de basale egenskaber ved 

variansen som risikomål, der tilsiger, at såfremt afkast følger en Random Walk er risikoen lineart 

sammenhængende med tidshorisonten
50

. Denne påstand synes intuitivt forkert, og i litteraturen 

afvises denne typisk på baggrund af såkaldt Variance Ratio Tests
51

, der viser at variansen på en k-

periodes afkast er lavere end variansen på en 1-periodes afkast gange k. Dette medfører, at 

variansen på helårsafkast er relativt lavere end variansen på 1-dagsafkast, og variansen på 1-

dagsafkast må på denne baggrund formodes at være relativt lavere end variansen på intradag-afkast. 

På denne baggrund synes det rimeligt at antage, at intradag afkast af en vis størrelse kan observeres 

oftere end 1-dagsafkast af samme størrelse. Der må således under alle omstændigheder forventes en 

vis grad af Mean Reversion i afkastet henover handelsdagen, og det synes derfor naturligt at 

formode, at store afkast i den ene retning har større sandsynlighed for at blive efterfulgt af 

modsatrettede afkast.  

Dette forklarer imidlertid ikke koncentrationen af kursvendingen omkring Circuit Breakeren, og 

såfremt der i virkeligheden ingen sammenhæng var mellem indtrædelse af Circuit Breakeren og 

                                                 
50

 Risager 1998 – Random Walk or Mean Reversion: The Danish Stock Market since World War I. 
51

 Se f.eks. Fama and French (1988), Lo og MacKinlay (1988), Cochrane (1988) og Risager (1998) 
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indtrædelse af Mean Reversion i afkastet, måtte graferne for den samlede gennemsnitlige 

kursretning formodes at have en noget anden form.  

Mean Reversion i afkastet er som nævnt ikke i sig selv en forkastelse af hypotesen om efficiente 

markeder, så længe kursretningen ikke kan forudsiges ved hjælp af information i de historiske 

aktiekurser og anvendes af en eller flere markedsdeltagere til systematisk opnåelse af overnormal 

profit. Konklusionerne i denne undersøgelse medfører imidlertid en implicit påstand om, at 

kursretningen efter Circuit Breakeren indeholder en større eller mindre grad af forudsigelighed. 

Uden nødvendigvis at skulle forholde sig til implikationerne for EMH, synes der at eksistere en 

mulighed, hvor man med fordel kan købe aktier i selve Circuit Breakeren i de tilfælde, hvor denne 

er aktiveret i nedadgående retning og sælge aktier i løbet af Circuit Breakers, der er aktiveret i 

opadgående retning. For den dynamiske Circuit Breakers vedkommende består strategien i at 

handle modsatrettet i løbet af det første minut efter pausen, mens det for den statiske kan betale sig 

at vente ca. 10 minutter. Det ligger imidlertid uden for rammerne af denne undersøgelse, at fastslå 

hvorvidt en sådan strategi kunne medføre overnormale afkast, når der tages højde for 

handelsomkostninger og lignende.  

En beslægtet udledning af analysen er, at kurstilpasningen ikke i tilstrækkelig grad inkorporeres i 

løbet af selve pausen. I den dynamiske pause, hvor der efterfølgende ofte sker en tilbagevenden til 

kursniveauet før pausen, inkorporeres som nævnt ca. 50 % af denne kursmæssige modreaktion 

mens de resterende 50% inkorporeres i minuttet efter pausens ophør. Et lignende billede tegner sig 

omkring de statiske pauser, hvor selve auktionskursen ikke korrelerer signifikant med kursen inden, 

men hvor der alligevel sker en kursmæssig modreaktion efter pausens ophør. En forklaring herpå 

kan være, at selve prisdannelsen (i litteraturen ofte benævnt ”Price Discovery”) hindres under selve 

pausen, og at en del af kurstilpasningen udskydes til den kontinuerlige handel. Dette harmonerer 

med flere af undersøgelsens delanalyser, der konkluderer, at pristilpasningen sker hurtigere under 

den kontinuerlige handel.  

Som nævnt har markedet i løbet af pausen adgang til såkaldt ”Market by Level”-information og kan 

herfra se, hvad den forventede auktionskurs baseret på de indeliggende ordrer vil blive. Ordrerne er 

imidlertid ikke bindende og kan løbende ændres og slettes i løbet af auktionen, og en egentlig 

prissætning udebliver således. Priserne er i sagens natur indikative under selve pausen, og det 

faktum, at det ikke er muligt at se, hvad andre er villige til bindende at stille op for, kan tænkes at 

medføre usikkerhed blandt de enkelte markedsdeltagere. Dette afspejles tillige i det forhold, at 



Circuit Breakers på det danske aktiemarked – Automatiske handelspausers effekt på kursdannelsen og handlen 

Kandidatafhandling på cand.merc.FIR, Copenhagen Business School, 2009 

Simon Søberg Jørgensen 
________________________________________________________________________________________________________ 

Side 71 af 81 

 

handlen pr. minut i Circuit Breakeren er relativ lav sammenlignet med niveauet forud for og efter 

pausen.  

Ses isoleret på den observerede tendens omkring kursretningen, synes svaret på, hvorvidt denne er 

af positiv eller negativ karakter i forhold til en generel vurdering af fordelagtigheden af Circuit 

Breakeren umiddelbart ikke at være entydigt. Fastholdes tanken om, at markedet er i stand til at 

overreagere, hjælper Circuit Breakeren til at henlede markedets opmærksomhed på dette forhold, og 

der rettes efterfølgende op herpå. På den anden side kan det være problematisk, såfremt Circuit 

Breakeren udsender et signal til markedet om, at børsen afbryder handlen, fordi der muligvis er sket 

en overreaktion, idet børsen som udgangspunkt ingen holdning har hertil. Det er endvidere svært at 

argumentere for, at kursen efter Circuit Breakeren er mere rigtig end kursen før, blot fordi kursen 

skifter retning imod det niveau, den har handlet i tidligere. Hvis pausen udskyder prisdannelsen 

eller en del heraf, kan der argumenteres for, at varigheden burde reduceres. På den anden side 

kunne der argumenteres for, at en længere pause kunne resultere i, at en større del af 

pristilpasningen blev inkorporeret i auktionen. Modsat for de statiske Circuit Breakers, hvor der 

ikke sker en signifikant pristilpasning i selve auktionen, kan der argumenteres for, at den dynamiske 

pause burde være betydelig kortere, således at markedet hurtigere kunne få mulighed for at 

genoprette den formodede overreaktion.  

Endelig synes det urealistisk at tro, at kursretningen, der aktiverer de statiske Circuit Breakers, blot 

ville fortsætte såfremt Circuit Breakerne ikke eksisterede. Hvis der i virkeligheden er tale om en 

overreaktion, vil dette forventeligt gå op for markedet på et tidspunkt, Circuit Breaker eller ej. Det 

synes endvidere på baggrund af volatilitetsanalysen realistisk at forvente, at den kursmæssige 

genopretning i forbindelse med de dynamiske Circuit Breakers kunne opnås hurtigere uden Circuit 

Breakeren, om end med et kursmønster der udviser større men mere kortvarige udsving.  

5.2.2 Volatilitet 

Indførelse af Circuit Breakers har haft en målbar effekt på markedsvolatiliteten, men effekten har 

ikke været statistisk signifikant. Kritisk kan det anføres, at dette var forventeligt, idet det i bedste 

fald må betegnes som en særdeles vanskelig størrelse at måle. På den anden side, synes det ikke 

urimeligt at forvente, at 5.473 handelspauser á gennemsnitligt 4 minutter svarende til ca. 22.000 

minutter, 365 timer eller mere end 45 hele handelsdage har en signifikant effekt.  

For så vidt angår de dynamiske handelspauser, sås en gennemsnitlig kursændring på ca. 1,7 % i 

minuttet inden pausen. Idet der som minimum har været en grænse på 2 % for aktivering af disse, 
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kan det umiddelbart konkluderes, at Circuit Breakeren har reduceret de pludselige kursudsving med 

minimum 0,3 %, idet kursen som minimum, og kun hvad angår C20-aktierne indtil december 2008, 

ville have rykket sig 2 % med den aktiverende ordre, såfremt de dynamiske pauser ikke eksisterede. 

Denne åbenlyse volatilitetsdæmpende effekt synes imidlertid nytteløs i det henseende, at 

volatiliteten blot udskydes, til pausen ophæves. De statiske Circuit Breakers synes ydermere at have 

en forstærkende effekt på volatiliteten, om end denne tendens heller ikke er statistisk signifikant. 

For begge pausers vedkommende viser sammenligningen, at volatilitetsreduktionen sker betydelig 

hurtigere under den kontinuerlige handel og selvom volatilitetsniveauet efter Circuit Breakeren er 

uændret eller lavere end før, ville det formentlig have været betydeligt lavere, såfremt Circuit 

Breakeren aldrig var indtrådt.  

En medvirkende forklaring på ovenstående må være, at Circuit Breakeren i sig selv bidrager med en 

vis grad af usikkerhed til markedet, i tråd med tidligere argumentation om, at usikkerheden kan 

være højere under selve pausen, idet markedet afskæres for information omkring prisdannelsen. 

Sammenfattende kan det således ikke siges, at Circuit Breakerens effekt på kursdannelsen har været 

positiv.  

5.2.3 Kurspåvirkende meddelelser 

Det blev i analysen vist, at kun en ganske beskeden del af de aktiverede Circuit Breakers, blev 

aktiveret i forlængelse af selskabers offentliggørelse af kurspåvirkende meddelelser. For de 

dynamiske pauser, der på forhånd var udråbt til erstatning for den traditionelle børspause, synes 

såvel antallet som andelen overraskende lille, og forklaringen vurderes at være, at kurstilpasningen i 

forhold til ny information i praksis sker for langsomt til at aktivere en pause. Den beskyttende effekt 

heraf udebliver således, og man kan herefter spørge, hvem den dynamiske pause så beskytter. 

Effekten af pausen er identificeret som værende en genopretning af kursniveau ved ubalance i 

ordrebøgerne samt en reduktion af antallet af fejlhandler, men hvem er det reelt, der har gavn heraf 

sammenlignet med, hvis pauserne ikke eksisterede? Det umiddelbare svar herpå må på baggrund af 

analyserne være den markedsdeltager, der aktiverer den dynamiske pause. Denne indtaster en 

aggressiv købs- eller salgsordre, der potentielt bør flytte markedskursen med mellem 2 og 5 %, men 

i stedet bliver der handlet til et niveau, der i gennemsnit afviger med 1,7 %, hvorefter auktionen 

kører, og der i gennemsnit sker en modreaktion, således at den resterende mængde i ordren bliver 

afregnet til en bedre kurs. Alternativt sletter markedsdeltageren sin fejlordre i løbet af pausen, og 

han spares for omkostningerne relateret til yderligere fejlhandler. De øvrige markedsdeltagere opnår 
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et mindre udsving, end hvad ellers ville have været tilfældet samt et mere korrekt prisbillede men 

betaler med en langsommere pristilpasning og en længerevarende høj volatilitet.  

For så vidt angår den statiske Circuit Breaker, synes det mest overraskende at være, at så stor en 

andel af pauserne er aktiveret uden nogen selskabsspecifikke meddelelser. En kursbevægelse 

henover en handelsdag på mellem 10 og 20 % for de største selskaber på børsen, må betegnes som 

en voldsom reaktion henset til, at der ikke er tilført markedet ny selskabsspecifik information. Ud af 

de 105 statiske pauser var maksimalt 20 udløst af en fondsbørsmeddelelse fra det pågældende 

selskab, og der kan således identificeres mindst 85 tilfælde, hvor en kursreaktion på mellem 10 og 

20 % ikke umiddelbart kan tilskrives identificerbar ny viden om selskabet. En eller anden form for 

information må imidlertid formodes at føre til, at markedets vurdering af værdien af selskabet 

ændrer sig så markant i forhold til den foregående handelsdag. Men når pausen aktiveres, må 

størstedelen af kurstilpasningen formodes allerede at være indtrådt, og med en varighed på 

gennemsnitlig 2 timer fra informationen tilgår markedet, til kursen aktiverer den statiske Circuit 

Breaker, må de 4 minutter, som pausen varer, alt andet lige anses som ubetydelige, i forhold til at 

sætte sig ind i hvad den ny information har af betydning for kursdannelsen. Effekten af den statiske 

pause kan i forlængelse af analysen kort beskrives som en tænkepause, hvor der sker en vis 

ukorreleret kurstilpasning, som imidlertid ikke har en beroligende effekt på markedet, og som 

resulterer i en ændring i kursretningen i forhold til den kursretning, der aktiverede pausen. 

Spørgsmålet er herefter, hvem der har gavn af denne effekt, når den end ikke kan måles på dag-til-

dag-kurserne? Svaret må være, at ingen såkaldte almindelige markedsdeltagere må formodes at 

have gavn af denne effekt, mens såkaldte daytradere (eller swing-tradere), der spekulerer i og 

profiterer af intradag udsving i kurserne, må formodes at drage gavn heraf.  

Eftersom daytradernes eksistens må formodes at bero på eksistensen af almindelige investorer og 

ikke omvendt, må det set fra børsens synsvinkel være til overordnet skade for markedet (og 

forretningen), med en funktion, der tilgodeser disse på bekostning af de almindelige investorer. 

I et hvilket som helst tidsinterval, kort såvel som langt, må mindre volatilitet således være at 

foretrække frem for mere. En handel gennemføres som bekendt i markedet i løbet af mindre end et 

millisekund og ikke henover en hel handelsdag, og det må til enhver tid gælde, at jo mindre 

kursudsving, des større sikkerhed for at den pris, der opnås, er den ”rigtige”. 
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Endelig må alle markedsdeltagere formodes at drage gavn af en reduktion i antallet af fejlhandler, 

men det vurderes, at denne effekt bør kunne opnås på anden vis, og at de negative effekter i 

væsentlig grad overstiger fordelene ved undgå et antal fejlhandler. 
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6. KONKLUSION 

Analysen af Circuit Breakernes påvirkning på kursdannelsen og handlen er gennemført via tre 

delanalyser, der relaterer sig til hvert underspørgsmål i problemformuleringen.  

Den første del bestod i en teoretisk analyse, der havde til formål at undersøge, hvilken effekt der jf. 

teorier og tidligere undersøgelser af lignende forhold sammenholdt med de oprindelige hensigter 

med indførelsen af Circuit Breakers, måtte kunne forventes på kursdannelsen og handlen på det 

danske aktiemarked. Med udgangspunkt i undersøgelser af handelspauser på bl.a. det amerikanske 

og australske aktiemarked sammenholdt med Fama’s EMH samt undersøgelser heraf, udledtes 6 

hypoteser, der repræsenterede forskellige aspekter af den forventede påvirkning på kursdannelsen 

og handlen. Disse 6 hypoteser havde i øvrigt til formål, at guide den empiriske analyse i relation til 

datagrundlag og undersøgelsesdesign, med henblik på bedst muligt at kunne svare på 

problemformuleringens hovedspørgsmål.  

På baggrund af den teoretiske analyse konkluderes det, at Circuit Breakers på baggrund af 

generering af en auktionsbaseret ligevægtskurs må forventes at have en volatilitetsreducerende 

virkning på markedet. Det konkluderes, at auktionskursen i Circuit Breakeren må forventes at være 

en god indikator for det fremtidige kursniveau, at afkastet i Circuit Breakeren må være ukorreleret 

med afkastet før, samt at kursretningen efter Circuit Breakeren må forventes at være ukorreleret 

med kursretningen før. Endvidere konkluderes det, at der må forventes relativt højere omsætning i 

selve Circuit Breakeren sammenlignet med perioden før ligesom omsætningen efter Circuit 

Breakeren forventes at være lavere.  

Af den empiriske analyse af volatilitetseffekten blev det imidlertid klart, at Circuit Breakerne ikke 

på et overordnet markedsniveau har en signifikant effekt på volatiliteten, når der analyseres på de 

daglige kursbevægelser i markedsindekset. Endvidere sås det, at intradagvolatiliteten, for så vidt 

angår de statiske Circuit Breakers, syntes at blive forstærket, mens der for de dynamiske pauser 

skete en vis reduktion. Analysen synliggjorde imidlertid, at volatiliteten ville have været signifikant 

lavere, såfremt Circuit Breakeren ikke var indtrådt. Således sås en tydelig tendens til, at Circuit 

Breakeren udskyder volatiliteten frem for at hindre den, at volatiliteten overstås hurtigere under den 

kontinuerlige handel, og at Circuit Breakeren i sig selv bidrager med en øget intradag-volatilitet i 

perioden umiddelbart efter ophævelse af pausen.  
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Af den empiriske analyse af kursretningen før, under og efter Circuit Breakeren fremgik en tydelig 

tendens til Mean Reversion i afkastet under og efter den dynamiske Circuit Breaker og umiddelbart 

efter ophør af den statiske Circuit Breaker. I begge typer Circuit Breakers sker således en 

kursmæssig modreaktion på den kursretning, der har aktiveret pausen, og for den dynamiske Circuit 

Breaker indtræder modreaktionen allerede delvist under selve pausen, mens der for den statiske 

Circuit Breaker først er tendens til retningsændring efter ca. 4 minutter efter pausens ophør. 

Testresultaterne er statistisk signifikante for alle parrede intervaller mellem 4 minutter før og op til 

en time efter den dynamiske pause og for alle tidsintervallerne før den statiske pause med alle 

intervaller længere end 10 minutter efter denne.  

Af den empiriske analyse af handelsvolumen fremgik det, at der for den statiske Circuit Breaker var 

en betydelig højere volumen umiddelbart efter Circuit Breakerens ophør, og at volumen i selve 

pausen var relativt lav sammenlignet med minutterne på hver side af pausen. Den dynamiske 

Circuit Breaker bar ligeledes præg af en relativt lavere volumen i løbet af selve pausen og på denne 

baggrund udledes det, at Circuit Breakeren udskyder handel til efter pausen, og at volumen i selve 

Circuit Breakeren er relativt lavere end volumen før og efter. 

Endelig finder undersøgelsen, at Circuit Breakerne typisk ikke aktiveres i forbindelse med 

selskabers offentliggørelse af kurspåvirkende meddelelser, og at de der gør, aktiveres imellem 30 

minutter og 2 timer efter offentliggørelsen.  

Samlet set antyder undersøgelsen, at Circuit Breakerne øger usikkerheden i markedet under og efter 

ophævelsen, og at de ikke i tilstrækkelig grad sikrer en effektiv kurstilpasning i forbindelse med 

såvel generelle kursændringer, ubalancer i ordrebøgerne samt ved selskabers offentliggørelse af 

kurspåvirkende meddelelser. Analysen viser, at Circuit Breakerne typisk indtræder i forbindelse 

med overreaktioner i markedet, samt at de udgør en ringe erstatning for den traditionelle børspause. 

Det konkluderes på denne baggrund, at Circuit Breakers har en negativ effekt på kursdannelsen og 

handlen og dermed markedskvaliteten, idet de forsinker pristilpasningen, øger intradag-volatiliteten, 

mindsker eller udskyder handlen samt skaber forudsigelighed i kursretningen. Set fra børsens 

synsvinkel synes effekten af indførelsen, at være i modstrid med de oprindelige hensigter, og med 

udgangspunkt i lovgivers målsætning om at skabe en så høj markedskvalitet som muligt, synes der 

ikke på baggrund af denne analyse at være grundlag for en opretholdelse af reglerne om Circuit 

Breakers på det danske aktiemarked. 
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7. PERSPEKTIVERING 

Dette afsluttende afsnit har til hensigt kort at diskutere, hvilke implikationer undersøgelsens 

resultater medfører for det danske aktiemarked, samt hvilke videre undersøgelser der kunne 

gennemføres på baggrund heraf. Endvidere forsøges identificeret interessante udledninger af 

analysen, som ikke umiddelbart har relevans i forhold til opgavens hovedproblem, og som dermed 

ligger udenfor nærværende undersøgelses rammer, men som på trods heraf kunne være interessante 

at undersøge nærmere.  

7.0.0.1 Kursretning og volatilitet 

Først og fremmest findes det interessant at undersøge, hvorvidt en handelsstrategi baseret på Mean 

Reversion i afkastet omkring en Circuit Breaker, kunne føre til overnormalt afkast. Denne 

undersøgelse kunne tage udgangspunkt i en strategi, hvor investor købte aktier under Circuit 

Breakers, der var aktiveret i nedadgående retning eller solgte aktier under Circuit Breakers aktiveret 

i opadgående retning og lukkede sin position i minutterne efter Circuit Breakerens ophør. 

Undersøgelsen skulle belyse strategiens fordele og ulemper (risiko) og korrigere potentialet i 

forhold til direkte og indirekte handelsomkostninger, herunder spread, ordredybde, samt hvor 

mange aktier det var muligt at handle uden selv at påvirke prisen og dermed modarbejde strategien i 

sig selv. Ligeledes kunne en bredere og mere dybdegående analyse af Mean Reversion-tendensen 

kaste lys over holdbarheden i denne effekt. En sådan analyse kunne indebære en undersøgelse af 

forholdene på andre børser, hvor lignende funktionalitet anvendtes, samt inkludere elementer som 

f.eks. hvilke markedsdeltagere der handler i og omkring pauserne samt ordredybden og spreadet i 

og omkring pauserne. Sidstnævnte kunne ligeledes kaste yderligere lys over konklusionerne på 

nærværende analyse, idet disse kunne bidrage til en bedre forståelse af den påståede øgede 

usikkerhed, der følger efter aktivering af en handelspause. Endelig kunne det i denne sammenhæng 

være interessant, med en mere kvalitativ tilgang til de enkelte markedsdeltageres handelsstrategi i 

og omkring handelspauserne. En sådan undersøgelse kunne bl.a. indebære interviews med 

forskellige typer markedsdeltagere.  

7.0.0.2 Fejlhandler 

På baggrund af analysen konkluderedes det, at en af de eneste positive effekter ved indførelse af 

Circuit Breakerne var, at antallet af fejlhandler måtte formodes at være reduceret. Det vurderedes, at 

de positive effekter for markedsdeltagerne heraf ikke oversteg de negative effekter, som Circuit 
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Breakerne havde på kursdannelsen, og at dette delmål formentlig kunne opnås ved hjælp af andre 

metoder end en egentlig handelspause. Det formodes, at antallet af fejlhandler er reduceret 

betragteligt, men hvorvidt denne reduktion skyldes Circuit Breakerne, de såkaldte Safeguards der 

indførtes samtidig hermed, forhøjelse af børsens annulleringsgebyr eller noget helt fjerde, vidner 

undersøgelsen ikke om. En interessant undersøgelse kunne derfor være at se på, hvilke andre 

metoder og funktioner, der kunne indføres i handelssystemet til modvirkning af fejlhandler, og hvor 

man undgik at holde en egentlig pause i handlen med aktien.  

7.0.0.3 Kurspåvirkende information 

Af analysen blev det endvidere synliggjort, at en markant andel af de meget store kursudsving i de 

danske aktier sker uden at markedet tilføres ny selskabsspecifik viden fra det pågældende selskab. 

Oplysningspligten, der påhviler selskaber optaget til notering på en fondsbørs eller en anden 

reguleret markedsplads, har til sigte at sikre, at selskabet til enhver tid informerer markedet om 

forhold, der vedrører selskabet og dets aktier, og som har betydning for investorernes vurdering af 

selskabets værdi.  

Dette forhold rejser en interessant problemstilling vedr. den grundlæggende effektivitet i det 

såkaldte Continuous Disclosure Regime, hvorunder selskaber er forpligtet til straks at offentliggøre 

intern viden om selskabet, således at alle markedsdeltagere har lige adgang hertil. Information der 

har mærkbar betydning for prisdannelsen på et selskabs aktier, og som offentliggøres på anden vis 

end via selskabet, vil typisk ikke være tilgængeligt for alle markedsdeltagere på samme tid og på 

lige vilkår. Det forhold, at over 80 % af de tilfælde, hvor en aktie stiger eller falder med mere end 

10 % over en handelsdag, opstår uden offentliggørelse af selskabsspecifikke meddelelser, kan alt 

andet lige siges at udgøre en betydelig trussel for troværdigheden i relation til effektiviteten i dette 

regime samt i forhold til markedets efficiens. En interessant undersøgelse kunne på denne baggrund 

tage udgangspunkt i, hvilke informationer, der får aktier til at stige eller falde så markant, hvorvidt 

denne kursændring kan retfærdiggøres på baggrund af informationen, og om der herudover 

eventuelt er tale om information, der burde være blevet offentliggjort via en meddelelse fra 

selskabet. Endvidere kunne det være interessant med en undersøgelse af, om og hvordan det ellers 

kan sikres, at information der har så mærkbar betydning for kursdannelse, distribueres ud til 

markedsdeltagerne på en ikke diskriminerende måde, således at asymmetrisk information i 

markedet undgås.  
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