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Executive Summary 

The subject of this master thesis is to investigate the efficiency of the Danish bond market. 

The primary question that will be answered is “whether the Danish bond market is effective, 

and if so, in what form?”. Efficiency analysis is interesting and especially important, because 

lack of efficiency would provide the investor with an opportunity to earn an excess return.  

In the year 2009, 2.251 bonds were listed at the Danish bond market, which makes up for a 

circulating amount of 3.682 bn. Many of the bonds listed do have a poor level of liquidity, 

which is bad for the efficiency. On the other hand, the problem is not that big again, due to 

fact that less than 20 % of the bonds account for 94 % of the circulating amount. Both the 

turnover and the number of trades have dropped considerably in the period analyzed from 

2004 – 2009. All in all we conclude that the overall level of liquidity is at a reasonable level, 

and thereby contributes to an efficient market. 

The concept “law of one price” relates to the fact that “In an efficient market all identical 

goods must have the same price”. By analyzing the relative pricing of three bonds, it is 

possible to tell whether the prices are in equilibrium. The results show that by creating a 

portfolio such that the payoff is identical with the one for a single bond, it is possible to make 

a excess return of 0,26 DKK. The result must take into account that all investors are exposed 

to transaction costs. Both the bond-swap and the arbitrage strategy show that the prices are 

not in equilibrium after transaction costs are paid. The three bonds do not fulfill the “law of 

one price”.  

If investors are able to earn an excess return by implementing an investment strategy called 

“riding the yield curve”, then the market doesn’t satisfy the definition of weak form 

efficiency. The results show that no excess return can be made by buying a bond with a high 

coupon rate, and selling this after a period h, instead of just buying a bond with a lower rate 

which expires at this time h.           

The analysis of this project about the efficiency in the Danish bond market does not give an 

unequivocal answer. The outcome depends on which analysis it is conducted at. The concept 

behind efficient markets is one of the cornerstones in financial theory, but as this project 

shows, it does not provide complete support in the Danish bond market.      
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1.0 Introduktion 

1.1 Indledning 

Denne hovedopgave er skrevet på cand.merc.- linjen i Finansiering og Regnskab på 

Copenhagen Business School og har fået titlen ”Effektivitet på det danske 

obligationsmarked”. 

Det danske obligationsmarked er set i forhold til landets størrelse særdeles stort, målt i 

forhold til BNP andrager obligationsrestgælden hele 140 %. Markedet er blandt de 10 største i 

Europa målt på markedsværdi og omsætning
1
. Baggrunden for det store marked set i et 

internationalt perspektiv skal findes i den lidt atypiske opbygning af markedet. I Danmark 

findes der to hovedudstedere af obligationer: Staten (Nationalbanken) og 

realkreditinstitutterne. Nationalbanken udsteder obligationer med henblik på at finansiere de 

behov, staten har. Realkreditinstitutter udsteder obligationer for at kunne tilbyde finansiering 

af fast ejendom
2
.  

Grundet markeders størrelse og evne til på mange måder at påvirke stort set alle danskere, er 

det vigtigt at markedet er effektivt – at priserne på obligationerne afspejler alt relevant 

information og dermed være medvirkende til en optimal ressourceallokering.  

Effektivitetsanalyserne er interessante, og ikke mindst vigtige, idet investor i et marked med 

mangel på effektivitet kan opnå et overnormalt afkast. For låntagere med 

realkreditobligationer, kan en ukorrekt prisfastsættelse af obligationerne bl.a. betyde, at en 

førtidig indfrielse skal ske til en pris forskellig fra en fair markedspris, hvilket er til stor 

ugunst for låntageren.  

Der findes i litteraturen ikke mange direkte analyser af det danske obligationsmarkeds 

effektivitet. De få analyser der findes har forskellige metoder og bygger tilmed på data der 

ligger mange år tilbage. Derfor er det fundet relevant med en analyse foretaget på aktuelle 

data og med en klar metode. Effektivitetsniveauet vil blive undersøgt ved at analysere 

likviditeten i markedet, samt i hvor høj grad teorien ”loven om pris” kan siges at være opfyldt 

for de danske obligationer. Derudover vil det ud fra en simpel investeringsstrategi blive 

undersøgt, hvorvidt investor har mulighed for at hente et overnormalt afkast.  

                                                           
1
 www.danskebank.com  Produkter og services institutioner  depotservice  Danmark  det danske 

marked 
2
Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit, afsnit 5.3, Konkurrencestyrelsen, 14-10-2003 

http://www.danskebank.com/
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Opgaven vil desuden vise, hvordan den finansielle krise har påvirket det danske 

obligationsmarked.  

1.2 Problemformulering 

Denne afhandling vil kaste et lys over det danske obligationsmarkeds effektivitet. Det 

overordnede spørgsmål, som vil blive besvaret er:  

Hvorvidt det danske obligationsmarked kan siges at være effektivt, og i givet fald i 

hvilken grad? 

Dette vil blive besvaret via følgende underspørgsmål: 

 Hvad forstås ved begrebet markedseffektivitet? 

 I hvor høj grad kan det danske obligationsmarked siges at være likvidt og hvilken 

betydning har dette for effektiviteten?  

o Hvad er årsagen til illikvide obligationsserier? 

 Hvorledes kan obligationernes relative prisfastsættelse siges at være opfyldt og er 

dette foreneligt med et effektivt marked? 

 Hvorvidt er det muligt at skabe et risikojusteret afkast vha. aktiv portefølje 

management og hvilken betydning har dette for obligationsmarkedets effektivitet? 

Ved en besvarelse og diskussion af ovenfor opstillede spørgsmål, er det muligt at kommentere 

på det danske obligationsmarkeds effektivitet. Spørgsmålene vil ligeledes skabe 

udgangspunkt for en diskussion omkring valget af investeringsstrategier. Hvis 

obligationsmarkedet er effektivt, og alle obligationer derved er prissat korrekt, da vil 

processen med at udvælge obligationer kunne foretages passivt. I den forbindelse vil det blive 

vist, hvordan en porteføljemanager minimerer renterisikoen på en fremtidig forpligtelse via en 

immuniseringsstrategi. Hvis obligationsmarkedet derimod ikke er fuldt ud effektivt, vil 

porteføljemanageren implementere en aktiv strategi i håbet om at skabe et risikojusteret 

overnormalt afkast. 

1.3 Kildekritik 

Til besvarelse af problemformuleringens opstillede spørgsmål er der anvendt en række 

forskellige kilder, der alle er udvalgt efter ønske om, at benytte de nyeste informationer samt 

ud fra et krav om pålidelighed. Nedenfor er listet de forskellige typer af kilder, som er brugt i 

forbindelse med opgaven. 
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Bøger: 

Vi har i løbet af opgaven benyttet os af forskellige bøger der tidligere er blevet brugt i 

undervisningssammenhæng. Troværdigheden i disse bøger vurderer vi som værende høj.  

Københavns Fondsbørs: 

Data hentet fra Københavns Fondsbørs må forventes at være pålidelige, med forbehold for 

tekniske fejl hos Københavns Fondsbørs. Betydelige fejl må dog antages at blive opdaget. 

 

Realkreditrådet: 

Publikationer og artikler hentet fra Realkreditrådet har et optimistisk syn på 

realkreditmarkedet i Danmark, da dårlig omtale af realkreditmarkedet ikke vil være i 

Realkreditrådets interesse. Artikler og publikationer fra Realkreditrådet er derfor brugt med 

omtanke.  

 

Nationalbanken: 

Publikationer, artikler og data fra Nationalbanken vurderer vi som værende pålidelige.   

Artikler: 

Der er i opgaven brugt en række forskellige artikler. Det gælder både artikler der er trykt i 

aviserne og videnskabelige artikler, der bl.a. er trykt i fagtidsskriftet Finans/Invest. Artiklerne 

er skrevet af personer, der som regel er eksperter på det pågældende område eller af 

professorer på et af landets større læreranstalter. Det kan ikke afvises, at skribenten kan have 

egne interesser at pleje, men som udgangspunkt vurderer vi de videnskabelige artikler som 

værende meget pålidelige. Avisen vil derimod formentlig kun trykke artikler de selv kan stå 

inde for og finder interessante, med det formål for øje, at det er interessante artikler der sælger 

avisen. Dermed fremkommer i nogle tilfælde sandsynligvis kun den ene side af 

problemstillingen, hvorfor vi opgaven igennem forholder os kritisk til de anvendte artikler fra 

landets aviser. 

 

Hjemmesider: 

I opgaven er også indhentet information fra forskellige hjemmesider. Dele af denne 

information er indhentet fra banker og realkreditinstitutters egne hjemmesider. Virksomheders 

egne informationer vil vi forholde os kritiske til. Vi finder det ganske sandsynligt, at 
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virksomheden opstiller fordelagtige argumenter for egne produkter for at pleje egne 

interesser.  

1.4 Afgrænsning 

Denne opgave har til formål at besvare de i problemformuleringen opstillede spørgsmål. Da 

opgaven er pålagt et maksimalt antal tilladte sider, vil det blive nødvendigt at foretage 

følgende afgrænsninger: 

 Fokus i opgaven vil ligge på real- og statsobligationer. Andre obligationstyper vil kun 

blive inddraget i det omfang det vurderes at skabe en bedre forståelse for et givent 

emne eller begreb. 

 Der vil udelukkende blive analyseret på tal for danske obligationer, og derfor 

afgrænses opgaven til kun at omhandle det danske obligationsmarked. 

 Denne opgave har til formål at kaste lys over det danske obligationsmarkeds 

effektivitetsniveau. Da en analyse som denne kan foretages på mange forskellige 

måder, er det nødvendigt at afgrænse opgaven til få metoder, så der sikres en hvis 

dybde i analysen. Derfor vil denne opgave vurdere effektiviteten ud fra følgende tre 

analyser:  

- Likviditeten i markedet 

- Markedets prisfastsættelse, ud fra ”loven om en pris” 

- Riding the yield curve 

 I opgavens analyse II omhandlende portfolio management, afgrænser vi os fra at 

behandle mere end to strategier, nemlig ”riding the yield curve” og ”immunisering”.  
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1.5 Metode 

I nedenstående figur 1 præsenteres opgavens struktur og de overordnede afsnit.  

Figur 1: Struktur for opgaven 

 

Som det kan ses af figuren, er det valgt at dele opgaven op i fire overordnede afsnit, 

obligationsmarkedet i Danmark, teori om effektive markeder, en analysedel I og en analysedel 

II. 

I afsnittet om obligationsmarkedet i Danmark præsenteres væsentlige faktorer om obligationer 

og markedet som helhed. Herefter indføres læser i hypotesen om effektive markeder samt 

behavioral finance. En viden om disse emner er vigtig i forbindelse med, at skabe den 

nødvendige forståelse for opgavens omdrejningspunkt, nemlig obligationsmarkedets 

effektivitet. 

Efter gennemgang af teorien bag effektive markeder følger opgavens analysedel I, der 

indeholder følgende to analyser. Den første analyse tester markedets likviditet og den anden 

tester obligationsmarkedets indbyrdes prisfastsættelse, ud fra loven om en pris. Disse to 

analyser vil danne grundlag for en vurdering af markedets effektivitet. 
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Opgavens analysedel II indeholder ligeledes to analyser. I den første analyse gennemgås en 

aktiv strategi, ”Riding the yield curve” med henblik på at sætte læser ind i hvordan 

rentekurvens udseende muligvis kan udnyttes til, at generere en gevinst. I den anden analyse 

gennemgås en passiv strategi, immunisering, der har til formål at vise hvordan renterisikoen 

på en fremtidig forpligtelse minimeres. 

Opgaven afsluttes med en konklusion der besvarer problemformuleringens opstillede 

spørgsmål.  

2.0 Obligationsmarkedet i Danmark 

2.1 Dansk realkredit gennem 200 år 

Historien om dansk realkredit starter i ruinerne på Københavns brand i 1795. Her brændte en 

fjerdedel af København ned. Efter branden opstod der et behov for et organiseret 

kreditmarked, da der over en meget kort periode skulle opbygges et stort antal boliger. En 

kreds af velhavende personer tog herefter initiativet til at oprette det første danske 

realkreditinstitut, som kom til at hedde ”Kreditkassen for husejerne i Kjøbenhavn”
 3

. 

Kreditinstituttet blev oprettet af långiverne og ikke låntagerne, hvorfor systemet dengang så 

meget anderledes ud i forhold til det der kendetegner det danske realkreditsystem i dag. 

Lånene var bl.a. opsigelige fra kreditors side og havde maksimalrentebestemmelser, der betød 

at långiver maksimalt måtte kræve 4. pct. i rente. Grundlovsvedtagelsen i 1849 fik sat skub i 

oprettelsen af kreditinstitutter, som følge af foreningsfriheden. Låntagerne oprettede herefter 

foreninger, hvor man hæftede solidarisk for den kapital, man rejste ved at udstede 

obligationer. Modsat tidligere blev lånene gjort uopsigelige fra kreditors side. Den solidariske 

hæftelse bevirkede imidlertid at foreningen lukkede for kassen efter den nåede en vis 

størrelse. Nye låntagere ville øge risikoen, idet yngre låntagere havde en mindre 

kreditværdighed. Dette betød at staten kom på banen og oprettede de såkaldte realkreditfonde 

i slutningen af 1950’erne. De var i modsætning til foreningen selvejende fonde med en anden 

målsætning. De næste ændringer i loven kom i 1970, hvor folketinget vedtog realkreditloven 

af 1970. Loven indskrænkede den lette adgang til kapital. Det betød bl.a. lavere lånegrænser, 

kortere løbetid osv.
4
 Som følge af EF direktivet kom der en ny reform af 

realkreditlovgivningen. Her gjaldt det, at nye institutter ikke kunne nægtes godkendelse ud fra 

en vurdering af om der var behov for dem. Der blev opstillet nogle kriterier som skulle være 

                                                           
3
Møller, Michael og Chr. Nielsen, Niels: ”Dansk Realkredit Gennem 200 år”, s. 11 

4
 Møller, Michael og Chr. Nielsen, Niels: ”Dansk Realkredit Gennem 200 år”, s. 126 
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opfyldt for at blive godkendt. Samtidig skulle realkreditinstitutterne fremover oprettes som 

aktieselskaber. I 2003 vedtog folketinget ”Lov om finansiel virksomhed”, som ændrede det 

lovmæssige grundlag. Den seneste ændring af lovgrundlaget skete i juli 2007, hvor loven om 

særligt dækkede obligationer blev vedtaget. Loven implementerede EU’s regler om SDO’er 

fra kapitaldækningsdirektivet. Desuden fik pengeinstitutter på lige fod med 

realkreditinstitutter lov til at finansiere boligkøb med udstedelse i særligt dækkede 

obligationer
5
.  

2.2 Markedet for danske realkreditobligationer 

Markedsværdien for danske realkreditobligationer er ca. 2.300 mia. kr. jf. figur 2. Det svarer 

til at hver indbygger i Danmark – spæd som gammel har et realkreditlån på over 400.000 

kroner
6
. Markedet for danske realkreditobligationer er dermed større end hele det danske 

bruttonationalprodukt, der er på 1.700 mia. kroner
7
. En analyse foretaget af den amerikanske 

centralbank viser, at de danske boligejere er verdens mest forgældede målt som gæld i forhold 

til disponibel indkomst. Til analysens resultat skal dog nævnes, at Danmarks høje skattetryk 

naturligvis spiller ind som en vigtig faktor, når der vælges disponibel indkomst som 

sammenligningsgrundlag. Dette gælder formentlig også selvom det høje skattetryk medfører 

en række gratis offentlige ydelser, som folk i andre lande må betale for, og derfor indirekte 

sænker deres disponible indkomst.  Derudover har danskerne også betydelige formuer i form 

af friværdier, indskud i banker, placeringer i obligationer og aktier, samt store 

pensionsformuer
8
.  

  

                                                           
5
 Realkreditrådets publikation, Den klassiske danske realkreditmodel, s. 30 

6
 Se bilag 1 

7
 Se bilag 2 

8
 www.dinepenge.dk bank artikel danske husholdninger verdens mest gaeldsatte 

http://www.dinepenge.dk/
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Figur 2: Realkreditinstitutternes obligationsrestgæld og BNP i pct. af obligationsrestgælden 

 
Kilde: Realkreditrådet, Danmarks Statistik. Egen tilvirkning. 

Af ovenstående figur ses, at den danske obligationsrestgæld er steget ganske betydeligt over 

de senere år. Dette kan der være flere forklaringer på. Boligpriserne steg voldsomt, mange 

hundrede procent, i Danmark frem til slutningen af 2007 hvor priserne så småt begyndte at 

vende. Dertil har der i den viste periode på markedet for realkreditprodukter været en 

ekspansiv udvikling med nye lånetyper og afdragsformer. Endelig betød den hastige 

udvikling, at der blev ført en mere lempelig udlånspolitik. Kun i Island og i Holland har de en 

højere realkreditgæld end danskerne i forhold til BNP
9
.  

2.3 Investorfordeling af danske realkreditobligationer  

Danske realkreditobligationer anses som meget sikre værdipapirer
10

:  

 De bliver betegnet som ”guldrandede” værdipapirer i lovgivningen.  

 De kan belånes i Danmarks Nationalbank. De anvendes bl.a. i forbindelse med repo 

transaktioner, hvilket har været populært under den finansielle krise. Visse 

obligationer i euro kan også belånes i Den Europæiske Centralbank. 

 De er blandt de højest ratede værdipapirer hos de internationale ratingbureauer. De er 

næsten på linje med statsobligationer. 

Grundet den sikre status er danske realkreditobligationer attraktive investeringsobjekter for en 

bred skare af investorer – herunder også udenlandske investorer. I figur 3 ses 

investorfordelingen af danske realkreditobligationer. 

                                                           
9
 www.djoef.dk  Djøf bladet  Arkiv  Dansk boligfest på kredit 

10
 Realkreditrådets publikation, Den klassiske danske realkreditmodel s. 20 
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Figur 3: Fordeling af danske realkreditobligationer på investortype (april 2010) 

 
Kilde: Danmarks Nationalbank. Værdipapirstatistik. Egen tilvirkning. 

Hovedparten ejes af danske penge- og realkreditinstitutter, investeringsforeninger mv. 

Forsikringsselskaber- og pensionskasser er den 2. største investeringsgruppe. Tilsammen ejer 

disse to investeringsgrupper over 70 % af de danske realkreditobligationer. Den 3. største 

investeringsgruppe udgøres af udenlandske investorer, hvilket viser den store interesse fra 

udlandet. Resten af realkreditobligationerne ejes af private personer, offentlige institutioner 

samt andre investorer. 

2.4 Realkredit i Danmark 

Et realkreditlån er et lån baseret på udstedelse af obligationer mod pant i fast ejendom. For 

lånet udstedes der et pantebrev, som tinglyses
11

. Den danske realkreditmodel bygger på en en-

til-en sammenhæng, hvilket betyder at der er en tæt sammenhæng mellem et låns vilkår med 

hensyn til løbetid, rente og afdragsprofil og de obligationer, der er solgt med henblik på, at 

funde pengene til lånet jf. figur 4. Denne sammenhæng kendes også som balanceprincippet, 

og er unikt for Danmark. Balanceprincippet fjerner risikoen for, at realkreditinstituttet taber 

penge, hvis markedet ændrer sig i lånets løbetid – for eksempelvis hvis renterne stiger. De 

betalinger realkreditinstituttet modtager fra låntager svarer nøjagtig til de betalinger 

realkreditinstituttet betaler til ejerne af obligationerne, bortset fra bidragssatsen. 

Realkreditinstituttet påtager sig dermed ingen risiko, som følge af at markedet ændrer sig i 

lånets løbetid.  

Formålet med balanceprincippet er styring og begrænsning af realkreditinstitutternes 

finansielle risici som følge af forskelle mellem renter og afdrag fra låntager til 
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realkreditinstituttet, og udbetalinger af renter og afdrag fra kreditinstituttet til investoren
12

. 

Ubalancer mellem indbetaling fra låntager til kreditinstitut og udbetaling fra kreditinstitut til 

investor kan medføre en række risici. Balanceprincippet begrænser kreditinstituttets 

muligheder for netop at påtage sig disse risici.  

Figur 4: Det danske balanceprincip 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Realkreditinstituttet påtager sig imidlertid en anden form for risiko – nemlig hvis låntageren 

ikke kan betale sine renter og afdrag. Danske realkreditinstitutter bevarer lånene og dermed 

kreditrisikoen på egen balance. Dette giver dog realkreditinstituttet incitament til at udøve en 

ansvarlig lånepolitik ved, at vurdere låntagers betalingsevne og værdiansættelse af den belånte 

ejendom, samt ved en løbende opfølgning på om låntager betaler sine afdrag og renter. 

Subprime krisen er et godt eksempel på en situation, hvor långiver ikke bar risikoen, og der 

blev dermed ført en uansvarlig lånepolitik ved at give alt for store lån.  

 

Balanceprincippet er ikke kun fordelagtigt for kreditinstituttet, men sikrer ligeledes 

fordelagtige vilkår for låntagerne
13

. 

 Gennemsigtige låneomkostninger: Låntager får oplyst hvilke obligationer der 

finansierer lånet. Disse obligationer er noteret på fondsbørsen i København. Låntager 

kan derfor dagligt aflæse omkostningen ved lånoptagelse, låneomlægning eller 

indfrielse af sit lån i bl.a. avisernes kurslister.  

 Markedsbestemte priser: Prisen på lånet er bestemt af de gældende vilkår på de 

finansielle markeder. 

 Standardprodukter (hyldevarer): Standardiserede produkter gør, at det er muligt at 

oprette store likvide serier, som giver en bedre prisfastsættelse af obligationerne og 

dermed lavere låneomkostninger for låntagerne. 

                                                           
12 Bomgaard, Lone og Laustsen, Kim: ”Realkreditfinansiering og det danske balanceprincip” 
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 Unikke indfrielsesvilkår: Låntager har ret til at indfri lånets restgæld før tid. Det kan 

låntager udnytte når markedsprisen er til hans fordel.  

2.5 Låntyper 

Der tilbydes på det danske lånemarked en bred vifte af forskellige låntyper. Følgende vil give 

et overblik over de mest almindelige låntyper på markedet. Overordnet set kan der vælges 

mellem tre hovedgrupper: lån med fast rente, lån med rentetilpasning eller lån med variabel 

rente. Dertil kommer der en sondring mellem kontantlån og obligationslån.    

Kontantlån: Et kontantlån findes i to variationer. Et traditionelt kontantlån med fast rente, 

eller som et rentetilpasningslån med løbende rentetilpasning
14

. Kendetegnet ved et kontantlån 

er, at et kontantlån på 100.000 giver et provenu på 100.000, uafhængigt af kursen på de 

bagvedliggende obligationer. Ydelsen på lånet afhænger således af hvor mange obligationer 

realkreditinstituttet skal udstede for at finansiere lånebeløbet
15

. Lånets hovedstol vil være 

100.000, mens obligationsrestgælden som regel vil være noget større, da de bagvedliggende 

obligationer typisk udstedes til under kurs 100. Lånet kan optages i både dansk og udenlandsk 

valuta. Derudover er der for kontantlån en konverteringsret
16

. 

Bruttoydelsen mellem et kontantlån og et obligationslån er den samme, men da rentedelen på 

et kontantlån er større end ved et obligationslån, vil der for kontantlånet kunne opnås en 

lavere ydelse efter skat. Dette fordi rentebeløbet på kontantlånet er fradragsberettiget. En 

anden fordel ved kontantlånet er, at låntager allerede ved lånetilbuddets modtagelse, kan 

beregne det nøjagtige låneprovenu, som nævnt ovenfor. Der findes imidlertid også en ulempe 

ved kontantlån. Vælger låntager at indfri sit lån i en situation hvor renten er steget, og kursen 

deraf er faldet, vil låntager blive beskattet af en eventuel kursgevinst
17

. Denne ulempe gør, at 

der specielt ved større lånebeløb bør overvejes et obligationslån i stedet for et kontantlån, da 

låntager her fritages for kursgevinstbeskatningen. Dette fordi der før eller siden vil ske 

førtidig indfrielse, alt andet lige.  

Obligationslån: Et obligationslån har fast rente igennem hele lånets løbetid. Hovedstolen 

bestemmes af den mængde obligationer realkreditinstituttet udsteder. Provenuet til udbetaling 

afhænger altså af dagskursen på de bagvedliggende obligationer, hvilket er en væsentlig 
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 Jensen, Bjarne Astrup: ”Rentesregning”, s. 195-196 
16
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forskel mellem obligationslån og kontantlån. Idet kurserne på obligationer svinger dag til dag, 

kendes provenuet først på udbetalingstidspunktet. Derimod kan ydelsen fastlægges allerede 

ved tilbudstidspunktet, da realkreditinstituttet her ved hvor mange obligationer der skal 

udstedes
18

.  

Som nævnt indledningsvist til dette afsnit kan der også vælges lån med variabel rente. Lån 

med variabel benævnes ofte rentetilpasningslån. Ved et rentetilpasningslån fastsættes renten 

på lånet ud fra forudbestemte mellemrum, ofte hvert år
19

. Når lånet skal refinansieres, sker 

dette til markedsrenten på den pågældende tidspunkt, og denne rente gælder så til næste 

refinansieringstidspunkt. Er markedsrenten faldet siden sidste refinansiering, vil ydelsen på 

lånet falde i den efterfølgende periode, og vice versa hvis renten er steget. I Skattemæssig 

sammenhæng behandles rentetilpasningslån på samme vis som kontantlån. Afdrag kan ske ud 

fra enten annuitets- eller serielånsprincippet. Lånet fundes ved udstedelse af korte 

inkonverterbare obligationer (stående lån), hvilket medfører at rentebetalingerne på et 

rentetilpasningslån typisk er lavere end for et tilsvarende fastforrentet lån, idet renten på korte 

obligationer er lavere end renten på lange obligationer. Rentetilpasningslånets konstruktion 

med den hyppige refinansiering kombineret med den lave rente på de korte obligationer, må 

antages at være grundidéen bag låntypen.  

Der er de senere år sket en kraftig ekspansion i antallet af produkter på realkreditmarkedet. I 

slutningen af 2004 blev rentetilpasningslånet med renteloft introduceret af Realkredit 

Danmark under navnet FlexGaranti®
20

. Låntypen søger at kombinere fordelene ved et 

fastforrentet lån med fordelene ved et rentetilpasningslån. Dette sker ved at indføre en øvre 

grænse for renten på lånet. Renten udvikler sig i samme takt som pengemarkedsrenten 

(CIBOR), men hvis renten stiger så meget at den rammer loftet fastfryses renten på dette 

niveau resten af lånets løbetid. Senere blev lånet tilpasset, så renten faktisk falder med ned 

under loftet, hvis denne situation skulle indtræffe. Lånet har sine fordele og ulemper, og det er 

klart, at sikkerheden i form af renteloftet, ikke er gratis. I dag udbyder alle institutter lån med 

renteloft, og det er kun navnet på lånet der varierer institutterne imellem, der kan nævnes 

Rentegarantilån, FlexGaranti®, BoligXlån, RenteMax®. 
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Figur 5: Udviklingen i indenlandske udlån fordelt på låntype 

 
Kilde: Danmarks Nationalbank. Egen tilvirkning. 

Af figuren ses tydeligt at rentetilpasningslån allerede fra de første udstedelser i 2000, skulle 

vise sig at blive et populært produkt blandt låntagerne. I marts 2008 viser grafen et udsving 

for andelen af rentetilpasningslån, grundet introduktionen af variabelt forrentede lån. Kun 10 

år efter låntypens første udstedelse, udgør obligationsrestgælden for rentetilpasningslån hele 

1487,3 mia. kr. Fordelingen januar 2010 viser at rentetilpasningslån udgør 57 %, 

fastforrentede lån 33 % og variabelt forrentede lån 10 %. Udviklingen viser at låntagerne i høj 

grad har taget rentetilpasningslånene til sig, og at mange har valgt at substituere sig væk fra 

de sikre fastforrentede lån og over i de mere usikre lån med rentetilpasning. Udviklingen 

skyldes bl.a. at de korte renter de senere år har ligget på et historisk lavt niveau.   

2.6 Afdragsfrie lån 

At lånemarkedet undergår en konstant udvikling ses også ved spørgsmålet om afdragsfrihed. I 

2003 blev der givet tilladelse til at udstede afdragsfrie lån. Længden på den afdragsfrie 

periode er normalt 10 år, men efter indførslen af SDO er der i nogle tilfælde mulighed for 

tidsubegrænset afdragsfrihed. Et afdragsfrit lån kan optages på de samme lånetyper som et lån 

uden afdragsfrihed. Det er ved afdragsfrie lån vigtigt at pointere, at der kun er tale om en 

udskydelse af afdragene, således at ydelsen stiger kraftigt efter den afdragsfrie periodes 

ophør
21

. Mange låntagere vil ved periodens ophør, søge at optage et nyt afdragsfrit lån til 

erstatning for det gamle hvis muligheden er der. Det kan blive problematisk at omlægge lånet, 

ved den afdragsfrie periodes ophør, såfremt huspriserne er faldet mærkbart i den 
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mellemliggende periode, da det kan blive vanskeligt at indfri den gamle restgæld. Dette 

skyldes at låntager ved omlægning af lånet, skal kreditvurderes på ny, og denne vurdering 

afhænger selvfølgelig også af en eventuel friværdi i boligen. Hovedreglen ved ejerboliger og 

fritidshuse er, at lånet ikke må tilbagebetales langsommere end et normalt 30-års annuitetslån. 

Undtagelsen fra denne regel er imidlertid, at der ved afdragsfrie lån kan være en restgæld ved 

lånets udløb, selvom det ikke er alle realkreditinstitutter der tillader dette
22

.  

Det er vigtigt at have forståelse for konsekvensen af at udskyde afdrag på gæld. Officielt kan 

der ikke opnås et større låneprovenu, blot ved at vælge afdragsfrihed. Låntager skal kunne 

betale samme ydelse som hvad der havde været kravet til et identisk lån med afdrag. Om 

denne regel overholdes i praksis er mere tvivlsomt. Det kan være forbundet med stor risiko at 

optage et afdragsfrit lån, ud fra det argument at, økonomien kun lige kan køre rundt. 

Rådgiveren bør tage højde for at der er nok luft i budgettet, men spørgsmålet er om 

rådgiverens risikovillighed i dag er en anden i forhold til perioden før finanskrisens indtog. 

Unge boligkøbere der købte bolig ”på toppen” kan tænkes at komme i økonomiske problemer, 

såfremt værdien af boligen er faldet markant, og ligger langt fra købsprisen på tidspunktet for 

den afdragsfrie periodes ophør. Ydelsen stiger kraftigt og restgælden kan muligvis ikke 

indfries ved optagelse af et nyt lån, hvorfor det er vigtigt at have en sund økonomi, specielt 

når terminen med afdrag indtræffer.  

Afslutningsvis til de afdragsfrie lån kan det være interessant at inddrage et realøkonomisk 

perspektiv. I Danmark følger vi ECB´s mål at have en inflation på cirka 2 % om året
23

. 

Inflationen har historisk set ligget rimelig tæt på dette niveau, hvilket får den betydning for 

det afdragsfrie lån, at der rent faktisk afdrages realøkonomisk i den afdragsfrie periode 

forudsat at låntager har en reallønsstigning. Er inflationen således 2 % et år med 

afdragsfrihed, så afdrages der realt 2 % på gælden, hvis der ses bort fra skat, som komplicerer 

billedet en smule
24

. 

2.7 Førtidige indfrielser 

I Danmark er det muligt at lave førtidige indfrielser, hvilket er et udtryk for, at debitor ønsker 

at bryde det oprindeligt aftalte tilbagebetalingsmønster med kreditor. Den førtidige indfrielse 

kan ske på flere forskellige måder: 

                                                           
22 Tørnes-Hansen. Stig; Kimper, Jens Kristian; Rønnebæk, Hella Gebhardt: ” Afdragsfrie lån - muligheder og 

konsekvenser for låntager og investor”, s. 4 
23
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o Låntager kan altid indfri lånet ved, at købe de bagvedliggende obligationer i 

markedet. Denne indfrielsesmetode er specielt interessant når kursen er under 

pari. I tilfælde med stigende renter og faldende kurser, vil prisen for låntagers 

indfrielse ofte være lavere end den nominelle restgæld.  

o Ved konverterbare obligationer kan låntager indfri lånet til kurs pari eller til 

en anden på forhånd aftalt kurs. Denne indfrielsesmetode er specielt 

fordelagtig i situationer med faldende renter og dermed stigende kurser – 

kaldet nedkonvertering. Her vil låntager have mulighed for at omlægge sit 

lån til et andet lån med en lavere rente.  

Det kan imidlertid også være fordelagtigt at opkonvertere, dvs. lægge sit lån 

om når renterne er steget og kurserne dermed er faldet. Her vil låntager til 

gengæld spekulere i renteudviklingen, da denne indfrielsesmetode kun er 

fordelagtig i tilfælde af, at der senere vil ske et rentefald. Dog er det i praksis 

mere sandsynligt, at der ligger et skatteargument bag rationalet om en given 

opkonvertering.   

o Låntager med rentetilpasningslån eller variabelt forrentet lån, hvor løbetiden 

på lånet er større end løbetiden på obligationerne kan altid indfri lånet til kurs 

100 i forbindelse med refinansiering af lånet.  

 

Lovgivningsmæssigt gives der i enkelte situationer mulighed for, at realkreditinstituttet kan 

foretage førtidig indfrielse ved at opkøbe andre obligationer end de der oprindeligt blev 

udstedt. Situationen kan opstå i serier hvor den tilbageværende cirkulerende mænge af 

obligationer er blevet så lille, at der nærmest eksisterer monopollignende tilstande i serien, 

hvilket også kendes som ”indlåsningseffekter”. I praksis anvendes denne tilladelse i loven 

meget sjældent
25

. Historisk er der set tilfælde på indlåsningseffekter hvor kursen på en 

obligation har været helt oppe på 155, og med en dertilhørende effektiv rente på minus 26,27 

% p.a
26

.  

Optionselementet får betydning for prisdannelsen på de konverterbare obligationer. Desto 

lavere markedsrenten er i forhold til den enkelte obligations kuponrente, desto større bliver 

sandsynligheden for at låntager vil omlægge sit lån til et lavere forrentet lån. Dette medfører 
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26

 Forenede Kreditforeninger, 2,5 %, FK44.10, Nykredit Realkredit A/S, udløb 2010-01-01, handlet den 
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at kursen vil stige mindre og mindre grad i takt med at renten falder. På denne baggrund burde 

kursen på en konverterbar obligation ikke komme meget over 100. Forklaringen på at kursen 

muligvis kommer over pari, skal findes i forhold som transaktionsomkostninger, 

skatteeffekter på konverteringen og irrationelle handelsmønstrer hos låntagerne. 

Figur 6: Optionselementets betydning for kursen 

 

Af figuren ses situationen hvor kursen på den konverterbare obligation ved lavere og lavere 

renter kommer over kurs 100. Derudover kan varigheden (rentefølsomheden), her udtrykt ved 

hældningen på kurven aflæses. For den inkonverterbare obligation er varigheden stort set 

konstant. Den konverterbare obligation udviser lavere og lavere varighed, desto lavere og 

lavere renten bliver, og faktisk kan konveksiteten (hastigheden hvormed varigheden ændrer 

sig) blive direkte negativ. I specielle tilfælde kan varigheden også blive negativ. Senere i 

opgaven vil begreberne varighed og konveksitet blive gennemgået nærmere, og det vil blive 

vist hvordan de kan bruges i porteføljemæssig sammenhæng.   

2.8 Risiko 

Investering i obligationer er mindre risikofyldt end i aktier. Det er dog vigtigt at man er 

bevidst om, at der stadig findes forskellige typer af risici forbundet med 

obligationsinvestering. Disse risici er blandt andet med til, at der kan tjenes penge på at 

handle med obligationer. Som det vil fremgå under de senere afsnit omkring mulige 

strategier, så gælder det om at påtage sig risiko, hvilket man, hvis der er blevet satset rigtigt – 

kan tjene penge på.  

2.8.1 Likviditetsrisiko: Erhvervsobligationer bærer typisk en likviditetsrisiko da der typisk 

udstedes i relativt små serier, men også fordi de typisk sælges som ”private placements”, dvs. 
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obligationerne allerede ved introduktionen er placeret, i det primære marked, hos de 

investorer, der ønsker at holde deres placering til udløb. Den efterfølgende handel i det 

sekundære marked, kan derfor blive relativt beskeden. Ønsker investor således at sælge disse 

obligationer i det sekundære marked risikerer han at skulle acceptere et nedslag i kursen, altså 

betale en likviditetspræmie, for at få obligationerne solgt
27

. Likviditetsrisiko for danske stats- 

og realkreditobligationer er imidlertid lille set i forhold til andre mere specielle typer af 

obligationer.  

2.8.2 Valutarisiko: Er der investeret i obligationer der afregnes i en fremmed valuta, opstår 

der en risiko ved at valutakursen kan ændrer sig, hvilket får betydning for værdien af 

obligationerne. For danskere der investerer i EUR obligationer er risikoen imidlertid 

forsvindende lille, idet Danmark fører fastkurspolitik overfor Euroen.  

2.8.3 Landerisiko: er den risiko der er fundet ved at investere i det enkelte land. At investere 

i Argentina i stedet for Danmark, vil for mange være forbundet med en større risiko, i det 

landet er mindre politisk stabilt end Danmark. En anden risiko forbundet med lande, er måden 

hvorpå markedet er reguleret, idet der er stor forskel på i hvor høj grad de enkelte landes 

markeder er regulerede
28

.  Selvom der måske tilbydes høje effektive renter, så kan politisk uro 

mv. altså betyde at kurserne falder drastisk, og i værste tilfælde kan det betyde at man ikke får 

sine investerede midler tilbage når disse ønskes indløst. Desto flere lande der investeres i, 

desto lavere bliver landerisikoen, alt andet lige. I forbindelse med investering i udenlandske 

obligationer opstår der ligeledes en valutarisiko.. 

2.8.4 Kreditrisiko: betegner den risiko der er for, at udstederen af obligationen ikke er i stand 

til at betale dele eller i værste fald hele sin hovedstol samt eventuelle rentebetalinger. Graden 

af kreditrisiko svinger meget fra obligation til obligation. For erhvervsobligationer kan 

investor risikere at virksomheden går konkurs. Kreditrisiko er i praksis ikke eksisterende for 

stats- og realkreditobligationer, hvorfor kreditrisiko i særlig grad er vigtigt ved investering i 

erhvervsobligationer i Danmark. Dertil kommer at nogle erhvervsobligationer er udstedt med 

statsgaranti, hvorfor der heller ikke her vil være nogen kreditrisiko.   

Det skal for god orden skyld nævnes, at når der i ovenstående står, at der i praksis ingen risiko 

er ved at investere i stats- og realkreditobligationer, så skyldes det at ingen har tabt så meget 
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som én krone i gennem de seneste 200 år ved at investere i disse obligationer
29

. Derfor er 

risikoen i praksis ikke eksisterende, om end der altid vil være en teoretisk risiko forbundet ved 

enhver investering. 

Virksomheder lader sig ofte kreditvurdere, idet en god kreditvurdering vil betyde at 

obligationerne kan sælges til en højere kurs. Denne rating foretages af ratingbureauer som fx 

Moody´s og Standard & Poor´s. Den bedste rating er en AAA og den værste er en DDD, som 

indikerer konkurs
30

. Som investor eller låntager kan den enkelte obligations rating altså 

fortælle noget om hvor risikofyldt obligationen er. 

2.8.5 Renterisiko: er den risiko investor bærer ved at holde obligationer grundet variabilitet i 

renten
31

. Generelt, når renterne stiger, så vil kursen på en fastforrentet fordring falde, og vice 

versa. Renterisikoen udtrykkes ofte ved forskellige nøgletal bl.a. varighed, modificeret 

varighed og konveksitet, hvilket senere i opgaven vil blive præsenteret mere i detaljer. 

Følsomheden afhænger blandt andet af om obligationen har kort eller lang løbetid. 

Obligationer med lang løbetid har den største risiko, mens obligationer med kort løbetid har 

den mindste risiko. Dette skyldes at de obligationer der løber langt har en større volatilitet end 

obligationer med kort løbetid. En større volatilitet giver mulighed for mere ekstreme 

renteforløb, og desto mere kursfølsom bliver obligationen
32

. 

2.9 Faktorer der påvirker prisdannelsen på realkreditobligationer 

Der findes forskellige typer realkreditobligationer i det danske marked. Indledningsvist vil 

obligationerne blive delt op i følgende obligationsgrupper: 

 Konverterbare obligationer: Lange fastforrentede obligationer 

 Inkonverterbare obligationer: Stående obligationer som bruges til, at funde 

rentetilpasningslånene.  

 ”Pengemarkedslinkede obligationer”
33

: Variabelt forrentede obligationer med og uden 

renteloft samt med og uden konverteringsmulighed. 

 Indeksobligationer 

Prisdannelsen på realkreditobligationer er omfattet af en række objektive kriterier. De 

væsentligste vil blive analyseret (eller bare nævnt/redegjort) i det følgende. 
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2.9.1 Finansielle markeder: 

Priserne på realkreditobligationer afhænger primært af forholdet mellem den pålydende rente 

og markedsrenten
34

. Kursen benyttes til at regulere den effektive rente, så den afspejler 

markedsrenten. Hvis den pålydende rente er lig med markedsrenten, vil obligationskursen 

være 100. Når den pålydende rente imidlertid er højere end markedsrenten vil kurserne være 

større end 100. Det skyldes, at investor får en højere rente gennem løbetiden, selvom han ved 

udløbstidspunktet oplever et kurstab. Dette kompenseres altså via den højere på rente på 

obligationen. Kursen vil være under 100 i det omvendte tilfælde, hvor den pålydende rente er 

mindre end markedsrenten. 

Når markedsrenten ændrer sig påvirker det kurserne enten opad eller nedad. Kursen stiger når 

markedsrenten falder, mens kursen falder når markedsrenten stiger. Det gør den af to grunde: 

 Stiger renten vil obligationens fremtidige cash flow blive diskonteret ”hårdere” – altså 

med en lavere diskonteringsfaktor, hvorfor kursen vil falde.  

 Stiger renten vil investorerne efterspørge alternative investeringer med en højere rente. 

Efterspørgslen af de oprindelige obligationer vil derfor falde, hvilket vil resultere i 

faldende kurser.  

Hvor meget kurserne kan stige og falde som følge af ændringer i markedsrenten afhænger af, 

om det er en konverterbar eller inkonverterbar obligation.  

Som nævnt i afsnittet ”Førtidige indfrielser” vil en konverterbar obligation bevæge sig 

langsommere når kursen nærmer sig 100, og vil typisk ikke stige ret langt over 100 som følge 

af konverteringsretten. Den inkonverterbare obligation kan imidlertid stige ligeså langt over 

100 som forholdet mellem den pålydende rente og markedsrenten betinger. 

Konverterbare obligationer og pengemarkedslinkede obligationer med renteloft vil desuden 

være prisfølsomme overfor ændringer i rentevolatiliteten, som følge af rentevolatilitetens 

påvirkning af optionsværdien. Desuden vil pengemarkedslinkede obligationer også være 

prisfølsomme overfor likviditets- og kreditrisiko i interbankmarkedet
35

.  
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2.9.2 Løbetid 

En anden vigtig bestemmende faktor for prisdannelsen er løbetiden på obligationerne. Hvis en 

lang henholdsvis kort obligation har ens pålydende renter, mens de korte og lange renter 

samtidig er forskellige vil kurserne på de to respektive obligationer også være forskellige.
36

  

De korte renter er normalt lavere end de lange, hvorfor de korte obligationskurser også er 

højere end de lange
37

. De effektive renter er dermed også lavere for de korte obligationer. De 

lavere renter for de korte obligationer skyldes, et kreditrisikoen alt andet lige vil være mindre 

for en investor som køber en kort obligation.  

2.9.3 Udbud og efterspørgsel 

Som i alle andre markeder påvirkes prisen på obligationer også af efterspørgsels og 

udbudsforhold. Jo mere efterspørgslen stiger desto mere stiger priserne ligeledes også. Det 

omvendte er gældende for udbuddet, altså desto større udbuddet er desto mindre bliver 

priserne også. Efterspørgslen bliver påvirket af bl.a. alternativinvesteringerne for investor. 

Hvis renten på andre investeringspapirer er højere vil investorerne søge væk fra den 

pågældende obligation over i de mere højt forrentede værdipapirer. Dermed bliver kursen 

presset ned som følge af et øget udbud og en faldende efterspørgsel.  

Prisdannelsen på en obligation er altså påvirket af markedets forventninger til udbuds- og 

efterspørgselsforhold. Ændringer i låntagers adfærd vil derfor påvirke priserne. I det følgende 

gives der et eksempel på, hvordan prisen på en obligation påvirkes, når låntagernes 

præferencer skifter, således at de nu skifter væk fra de fastforretnede lån og over til de 

populære rentetilpasningslån. 

 

Eksempel: 

Hvis låntagerne i stor stil konverterer fra fastforrentede lån til rentetilpasningslån, vil dette 

have indflydelse på prisen. Det øgede udbud vil resultere i kursfald på rentetilpasningslån. 

Låntagernes ændrede præferencer vil altså give udslag i et ændret udstedelsesmønster fra 

realkreditinstitutterne. Låntagernes låneomlægninger vil desuden medføre, at de 

ekstraordinære udtrækninger fra obligationsserierne vil stige. 
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2.9.4 Nye produkter 

Lancering af nye produkter kan have indflydelse på prisen, såfremt de væsentligt afviger fra 

de eksisterende produkter. Et eksempel på dette er, Realkredit Danmarks lancering af 

FlexGaranti®.
38

 Da FlexGaranti® blev lanceret faldt prisen på de konverterbare 6 % 

obligationer, grundet forventninger om større konverteringer fra disse serier.  

2.9.5 Konverterbare obligationer: 

Prisdannelsen på konverterbare obligationer afhænger i høj grad af låntagernes 

konverteringsadfærd. Låntagernes konverteringsadfærd estimeres ved prepayment modeller. 

Den mest udbredte model i Danmark er RIO modellen. Større realkreditinstitutter og banker 

har som regel udviklet deres egne modeller. I en prepayment model indgår bl.a. følgende 

inputs:
39

  

 En model for refinansieringsrenten, typisk stats- eller swapkurven plus et spread. 

Bruges til beregning af gevinst. 

 Data om debitorfordelingen (private/erhverv og lånestørrelse) kan udnyttes, hvis 

grupperne har forskellig adfærd. 

 Burn-out: gamle lån konverteres langsommere end nye lån.  

 Stokastisk fordeling af låntagernes gevinstkrav mv. 

Modellerne bygger på historiske konverteringsniveauer og antager at låntagers fremtidige 

adfærd kan beskrives ved det historiske forløb. Modellens forudsætninger holder derfor ikke 

når der lanceres nye produkter. Den teoretiske pris som beregnes via disse modeller vil derfor 

afvige væsentligt fra markedspriserne, når der lanceres et nyt produkt i markedet. Som nævnt 

vil en introduktion af nye produkter få en effekt på prisdannelsen. En måde at anskueliggøre 

denne problematik på, er ved at se på OAS spreadet, der overordnet set forklarer differensen 

mellem den teoretiske pris og markedsprisen. Det skal imidlertid bemærkes, at OAS kan 

tolkes på flere måder og bør anvendes med omhu. Det er væsentligt at holde sig for øje, at 

OAS er modelafhængig, hvorfor der ingen objektiv målestok findes
40

.  

2.9.6 Lovgivning 

Ændret lovgivning kan have indflydelse på prisdannelsen af obligationerne. Der er afgivet 

lovforslag om ophævelse af mindsterentereglen. Det kan få stor betydning for prisdannelsen 

for private personer. Forstiller man sig, at loven bliver vedtaget og at private investorer bliver 
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beskattet af renteindtægter såvel som for kursgevinster, vil dette ændre den private investors 

præferencer og de vil derfor muligvis søge over i andre papirer. Dette har betydning for 

efterspørgsel og udbudsforholdet, som følge af ændrede konverteringsforhold, hvilket 

tidligere blev gennemgået under afsnittet om udbud og efterspørgsel. 

2.9.7 Rating 

Rating har også betydning for kursdannelsen, idet en højere rating af et instituts obligationer, 

vil gøre obligationerne mere attraktive. Der kan derfor godt opstå et kursspænd institutterne 

imellem som følge af rating bureauets vurdering af obligationerne. Især under den finansielle 

krise har rating været et stort fokusområde, grundet den øgede usikkerhed. Danske 

obligationer, er som tidligere nævnt i de indledende afsnit kendt for at være guldrandede 

papirer, hvorfor den finansielle krise ikke i betydelig omfang har påvirket de danske 

obligationers rating i samme omfang som i udlandet.  Det er imidlertid en kendsgerning, at 

flere af de danske realkreditinstitutter har fået meddelelse om en potentiel nedjustering af 

deres rating, hvilket kan tænkes at få en negativ effekt på kursdannelsen.  

2.9.8 Sammenfatning: 

Det er nu blevet gennemgået hvilke faktorer der har betydning for prisdannelsen på 

realkreditobligationer i Danmark. Det er forklaret, at det primært er forholdet mellem den 

pålydende rente og markedsrenten, som forklarer prisdannelsen på obligationerne. Herunder 

er der en del andre faktorer som også har indflydelse på prisdannelsen.  

Løbetiden og risiko for en obligation går hånd i hånd. Jo længere tid investor binder sine 

penge, desto større er risikoen for, at investor ikke får sine penge tilbage. De korte renter er 

derfor lavere end de lange renter, hvilket spiller en vigtig rolle for prisdannelsen på 

realkreditobligationer. 

Prisdannelsen på en obligation er påvirket af markedets forventninger til udbuds- og 

efterspørgselsforhold. Ændringer i låntagers præferencer vil derfor påvirke priserne. Et 

eksempel på dette er, hvis låntagerne konverterer fra fastforrentede lån og over i 

rentetilpasningslån i betydeligt omfang. Det øgede udbud vil resultere i kursfald på 

rentetilpasningslånene. 

Nye produkter kan have indflydelse på priserne, såfremt de væsentligt afviger fra de 

eksisterende produkter. Et godt eksempel på dette er Realkredit Danmarks lancering af 

FlexGaranti®. Lanceringen betød ændrede adfærdsmønstrer for visse låntagere hvilket 

resulterede i større konverteringer fra visse obligationsserier.  
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Ændret lovgivning kan få betydning for prisdannelsen. Et eksempel herpå er forslaget om en 

ophævelse af mindsterentereglen, hvilket vil betyde at de private investorers præferencer 

ændres som følge af de ændrede skatteregler.  

Til sidst er rating nævnt, som en af de faktorer som kan have en betydning for prisdannelsen 

på realkreditobligationer. En downgrading af et realkreditinstitut’s obligationer vil blive 

betragtet negativt af markedet, hvorfor kursen dermed også vil falde.  

Den kommende del af opgaven indeholder en teoretisk gennemgang af de effektive markeder. 

Der vil blive kastet lys over begrebet effektivitet og læseren vil få indsigt i emnets 

kompleksitet.   

3.0 Teori om effektive markeder 

3.1 Effektivitet på de finansielle markeder 

At forstå begrebet markeds effektivitet og dets implikationer er nøglen til at forstå alle 

finansielle beslutninger. Afsnittet vil starte med en præsentation af hypotesen om effektive 

markeder. Da der gennem tiden er blevet sået tvivl om de finansielle markeders effektivitet, 

vil hypotesens holdbarhed efterfølgende blive diskuteret. Diskussionen leder til en indførsel af 

behavioral finance, som kan være med til at forklare hvorfor de finansielle markeder ikke altid 

er effektive.  

Indledningsvist er det vigtigt at pointere, at der kan skelnes mellem forskellige typer af 

effektivitet. Ordet effektivitet er et flertydigt ord, og der må derfor skabes klarhed over hvilke 

typer af effektivitet der skelnes imellem
41

: 

3.2 Typer af effektivitet 

3.2.1 Operationel effektivitet: refererer til de omkostninger der påløber købere og sælgere 

på en handelsplads. Det er målet at minimere omkostninger forbundet med at sælge og købe 

finansielle aktiver mest muligt. Basal økonomisk teori siger, at priserne på et givent marked 

vil være lavest i en situation med fuld konkurrence frem for i et marked med en 

monopollignende tilstand. Det samme gør sig gældende på de finansielle markeder. 

Omkostningerne vil kunne minimeres ved at skabe mest mulig konkurrence mellem aktørerne 

på markedet, således at det ikke er muligt at tjene et overnormalt afkast på sine ydelser. 

Hermed vil markedet været effektivt i operationel forstand.  
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3.2.2 Allokeringsmæssig effektivitet: Samfundet har som helhed knappe ressourcer. Det er 

vigtigt at der findes mekanismer der kan allokere de givne ressourcer på sådan vis, at de 

skaber mest mulig værdi. Industrielle og kommercielle virksomheder har behov for at kunne 

placere kapital effektivt og på den bedst mulige måde. Her bidrager obligationsmarkedernes 

eksistens til at skabe konkurrence i samfundet mellem forskellige muligheder for at kunne 

placere kapital. I Danmark bidrager obligationsmarkedet bl.a. til at låntagere relativt nemt kan 

finansiere boligkøb, og på den måde er markedet med til at optimere samfundets samlede 

ressourceallokering, alt andet lige.  

3.2.3 Prismæssig/informationsmæssig effektivitet: I et priseffektivt marked afspejler 

priserne på finansielle aktiver al relevant information på ethvert tidspunkt.  

Der kan sagtens opstå situationer hvor markedet siges at være effektivt i informationsmæssig 

forstand, men ikke i allokeringsmæssig forstand. Der kan altså opstå konflikter mellem to 

typer af effektivitet. Et tænkt eksempel kan laves angående oplysningsforpligtelser for 

udstedere af obligationer. Meddelelser fra danske udstedere til børsen i Danmark skal ske på 

dansk, og det anbefales at alle danske udstedere også udarbejder en meddelelse på engelsk
42

. 

Forestiller man sig at der blev vedtaget en lov om, at meddelelser skulle ske på både dansk, 

engelsk, tysk og svensk, ville dette uden tvivl højne informationsniveauet. Omvendt er det 

svært at sige, om dette også ville øge den allokeringsmæssige effektivitet. Dette fordi det 

koster tid og penge at udarbejde meddelelser på flere forskellige sprog, samtidig med at der 

næppe er nogen garanti for, at en sådan lov vil medføre en bedre ressourceallokering totalt 

set. Herefter kan det diskuteres om hensynet til den informationsmæssige efficiens er 

vigtigere end den allokeringsmæssige? 

Fokus i denne opgave vil være den prismæssige effektivitet, hvilket også gælder for 

hypotesen om effektive markeder. 

3.3 Hypotesen om effektive markeder 

Hver dag handles der for adskillige milliarder i finansielle instrumenter verden over. 

Markedsdeltagerne handler på markedet ud fra en forudsætning om, at markedet er effektivt i 

en given grad, således at det givne instrument er prissat korrekt. Denne forudsætning gælder 

også for det danske obligationsmarked, hvilket gør det vigtigt at overveje hvilke 

forudsætninger der gælder for hvilke grader af markedseffektivitet. Den klassiske definition af 

et effektivt marked blev præsenteret af Eugene Fama i 1970 og lyder: 
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Et kapitalmarked siges at være effektivt, hvis priserne i markedet fuldt reflekterer den 

tilgængelige information i markedet. Når denne tilstand er opfyldt, kan markedsdeltagerne 

ikke tjene overnormal profit, på den tilgængelige information
43

. 

Denne definition er gældende for alle typer af aktivmarkeder, og kan derfor også anvendes på 

markedet for obligationer. Definitionen er gennem tiden blevet udviklet og dermed også gjort 

mere anvendelig i handelsøjemed, således at klassifikationen af graden af effektivitet i dag er 

mere detaljeret end den der blev præsenteret ovenfor. Der ligger en række forudsætninger bag 

hypotesen om effektive markeder. Agenterne er nyttemaksimerende, og de har rationelle 

forventninger, det vil sige, at alle agenternes forventninger i gennemsnit er korrekte, og når 

der dukker ny information op, så justerer alle agenter deres forventninger. Hypotesen tillader 

at når der kommer ny information, så vil nogle agenter overvurdere og andre vil undervurdere 

informationen. Hypotesen kræver dog at reaktionerne er tilfældige og følger et normalfordelt 

mønster, så der ikke opstår arbitragemuligheder. Derfor er det muligt, at den enkelte agent kan 

tage fejl, men at markedet som helhed altid har ret
44

. Udover disse antagelser, bliver 

hypotesen også forbundet til begrebet ”random walk”, som er et teorem der ofte bruges i den 

finansielle teori. Her bruges det til at karakterisere den situation, hvor alle efterfølgende 

prisændringer udvikler sig uafhængigt af forudgående prisændringer – altså ”tilfældig gang”. 

Logikken bag random walk er, at hvis information hurtigt og effektivt reflekteres i prisen på 

et aktiv, så vil prisen i morgen kun reagere på morgendagens nyheder, og være uafhængig af 

dagens nyheder. Men nyheder kan ikke forudsiges, og derfor må prisændringer være 

uforudsigelige og tilfældige
45

. Random walk er altså en teori der relaterer sig til hypotesen om 

effektive markeder, dog uden at de to teorier er ens.  

Under ovenstående forudsætninger snakker man i dag om, at markedet kan være effektivt i tre 

forskellige grader henholdsvis svag, semi-stærk og stærk.    

3.3.1 Svag grad af markedseffektivitet: I denne tilstand kan fremtidens priser ikke 

forudsiges ved at analysere historiske priser
46

. På lang sigt er det ikke muligt systematisk at 

tjene en overnormal profit ved at analysere historiske kursudsving, og bruge disse som belæg 

for den fremtidige kursudvikling, også kaldet ”teknisk analyse”. Dermed ikke sagt at nogle 

fundamental analyser ikke kan give et overnormalt afkast. For obligationsmarkedet betyder 
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dette, at det ikke er muligt at tjene overnormal profit ved at analysere en obligations historiske 

udvikling, og herefter tro at fremtidens kursudvikling bliver en kopi af den historiske. 

Priserne må følge en random walk.  

3.3.2 Semi-stærk grad af markedseffektivitet: Her forstås at alt offentligt tilgængelig 

information er indarbejdet i aktivets pris/kurs. Det vil sige, at det ikke er muligt at tjene 

overnormal profit ved at handle på offentligt tilgængelige nyheder publiceret gennem TV, 

aviser og lignende. Det er altså ikke muligt at bruge hverken teknisk- eller fundamental 

analyse til at opnå en overnormal profit
47

. I relation til obligationer betyder det, at offentligt 

tilgængelig information, som for eksempel stigende renter eller andre økonomiske nøgletal, 

allerede er indarbejdet i kursen og derfor ikke giver anledning til senere forudsigelige 

kursstigninger og dermed en sikker gevinst.  

3.3.3 Stærk grad af markedseffektivitet: I denne stærkeste grad for effektivitet er alt 

offentligt tilgængeligt information indarbejdet i kursen, men også eventuel insider viden vil 

være indarbejdet. Dette betyder at personer med adgang til insider viden, ikke vil kunne 

handle på denne viden og opnå en overnormal profit
48

. I Danmark er det Nationalbanken der 

offentliggør nyheden om en eventuel renteændring. I forhold til obligationsmarkedet betyder 

dette, at personer der arbejder i Nationalbanken, i teorien kan besidde intern viden om en 

kommende renteændring, før nyheden når det offentlige marked. Handler en ansat på denne 

viden, vil prisen på obligationen imidlertid allerede afspejle denne information, og det vil ikke 

være muligt at tjene nogen overnormal profit.   

3.4 Diskussion af hypotesen om effektive markeder 

På baggrund af ovenstående er det gjort klart, at der findes 3 forskellige grader af effektivitet 

på aktivmarkeder. Det kan være svært at placere et givent marked på én af de tre definitioner. 

Dette fordi det vil kræve at prissætningen af aktiver skulle tage højde for al information om 

det givne marked, hvilket i praksis kan blive meget svært. For at nævne et eksempel kan tages 

spørgsmålet om teknisk analyse. Emnet har i mange år været diskuteret heftigt blandt 

alverdens økonomer. Opfattelsen hos mange ”klassiske økonomer” er, at teknisk analyse ikke 

vil kunne bruges som prognoseinstrument. Der er således økonomer der har bevist at teknisk 

analyse ikke er anvendeligt, blandt andre Fama and Blume (1966)
49

 og Jensen and 
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Bennington (1970)
50

. Omvendt findes der også økonomer der har søgt bevist, at man ved 

simple handelsregler kan analysere den historiske kursudvikling og bruge denne som 

guideline for den fremtidige kursudvikling og dermed tjene overnormal profit (W. Brock, J. 

Lakonishok og B. LeBaron 1992)
51

. Nogle økonomer vil altså mene at markedet er effektivt i 

svag grad, andre vil ikke.  

Det skal også nævnes, at de internationale lærebøger omkring finansiering og porteføljeteori 

der anvendes på CBS, alle har nævnt teknisk analyse som prognoseinstrument. Uanset om 

man tror på teknisk analyse eller ej, så er det sikkert at mange finansielle institutioner 

udarbejder tekniske analyser, et arbejde som udføres at tusindvis af økonomer til gode 

lønninger. Dette kunne være et tegn på, at nogle finansielle markeder ikke er effektive. 

Der kan således rejses en række diskussioner om hvorvidt det systematisk er muligt at slå 

markedet, eller med andre ord – om markedet er effektivt: 

 Generelt kan man sætte spørgsmålstegn ved ”spil/lotterier/tilbud” der lyder for gode til 

at være sande – for så er de det nok også. Det samme gælder vedrørende spørgsmålet 

om fx teknisk analyse. Hvis det med sikkerhed var muligt at forecaste hvordan 

fremtidens kurser bevægede sig, kunne der sikres en overnormal profit, og som 

konsekvens af dette ville vi alle sidde og foretage teknisk analyse! En situation som 

denne kræver at markedet ikke er effektivt. Omvendt er det også sikkert, at direkte 

arbitrage muligheder hvor der ingen risikoeksponering er, hurtigt vil blive udnyttet og 

dermed forsvinde.  

 Den enkelte investor kan have ret i at fx en aktie, valuta eller obligation for en periode 

kan være henholdsvis over- eller undervurderet af markedet, og det vil derfor være 

muligt at realisere et højere risikojusteret afkast for en periode. Antages det at 

markedet er effektivt i semi-stærk form, da vil det ikke være muligt systematisk at 

kunne slå markedet ved at følge en handelsstrategi baseret på offentlig tilgængelig 

information. Det må betyde, at hvis en investor over en længere periode systematisk 

slår markedet, må dette skyldes held og tilfældigheder – specielt når der tages højde 

for transaktionsomkostninger. Omvendt er det i praksis nok muligt at finde netop 

denne type investor, og man kan derfor spørge sig selv, om det kan være tilfældigt, 
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hvis en investor slår markedet 10 år i træk? Hermed ikke sagt at denne investor med 

sikkerhed de næste 10 år også vil slå markedet. 

 Antagelserne bag hypotesen om effektive markeder indeholder som så mange andre 

økonomiske modeller en forudsætning om, at alle agenter har gratis adgang til al 

information, og alle ved alt, og at alle er klar over at alle ved alt. I praksis er dette en 

umulighed, idet ingen ved alt og information koster penge
52

. Selv er det forunderligt 

hvor svært mange har ved at bruge den information de allerede har, nemlig den viden 

om andres information. Dertil kommer vigtigheden af at kunne skelne mellem relevant 

og mindre relevant information. På baggrund af dette må det vurderes at priserne på de 

finansielle markeder næppe altid kan reflektere den totale information, og at de 

finansielle markeder i den virkelige verden ikke kan være fuldt effektive i teoretisk 

forstand.  

 Det er et velkendt fænomen indenfor finansieringsverdenen, at man ved at investere i 

markeds indexet kan få en veldiversificeret portefølje, der tilmed minimerer de 

administrative omkostninger forbundet med pleje at porteføljen. I USA har 

pensionsselskaberne nu investeret over en fjerdedel af deres midler i såkaldte index 

funds. Men vil vi alle kunne investere i indexet? Antages det at alle investorer valgte 

at investere i index, så ville ingen indhente information, og priserne ville ikke reagere 

på nye informationer. Et effektivt marked må nødvendigvis have kvikke investorer der 

indhenter information og prøver at drage fordel af dette
53

. For at skabe incitament til 

tidskrævende informationssøgning kan priserne ikke afspejle alt information. Der må 

nødvendigvis være en profit til at kompensere for den dyre informationssøgning.  

Ovenfor er listet en række diskussioner, der stiller spørgsmålstegn ved de finansielle 

markeders effektivitet. Er man af den overbevisning, at de finansielle markeder ikke er fuldt 

ud effektive, da vil devisen om at investere i en kurv af finansielle aktiver, holde positionen i 

20-30 år (for at holde transaktionsomkostningerne nede) - og herefter erfare at porteføljen har 

gjort det lige så godt som markedet, være en forældet strategi. Strategien udspringer nemlig af 

troen på hypotesen om de effektive markeder, hvilket var en overbevisning mange økonomer 

havde for år tilbage. I dag ser billedet imidlertid anderledes ud, og det lader til at mange søger 

at finde forklaringer på hvorfor markederne ikke er effektive. Dog findes der selvfølgelig 
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stadig folk, som søger at forsvare hypotesen om effektive markeder. Dette fører os naturligt 

over i emnet behavioral finance. 

3.5 Behavioral Finance 

Der er gennem tiderne observeret mange eksempler på anomalier i markedet. Disse såkaldte 

anomalier har været en stor bidragsyder til begrebet ”behavioral finance” som for alvor slog 

igennem fra starten af 1990’erne. Behavioral finance tager udgangspunkt i, at prisdannelsen 

på markedet ikke altid er styret af rationelle agenter, men at psykologi og følelser er faktorer 

der spiller ind på agenternes adfærd og beslutningsdannelse. Hypotesen om de effektive 

markeder samt teorien bag random walk, kan altså ikke i tilstrækkelig grad forklare 

udviklingen i priserne på de finansielle markeder. I den finansielle litteratur findes der en 

række eksempler på anomalier. Et finansielt anomalie er et mønster i prisudviklingen, der er 

inkonsistent med de forudsigelser frembragt af hypotesen om effektive markeder
54

. Der er 

gennem tiden fundet adskillige eksempler på anomalier i de finansielle markeder – specielt 

aktiemarkedet.  Undersøgelser viser at nogle at de anomalier der findes på aktiemarkedet, 

også er at finde på markedet for obligationer. Der findes på obligationsmarkedet såkaldte 

sæsonprægede anomalier. Der er fundet signifikante afvigelser på January effect (det 

gennemsnitlige månedlige afkast er relativt højere i januar, end i resten af årets måneder), the-

day-of-the-week-effect (afkastet er lavere på mandage, og højere på onsdage og fredage) og 

turn-of-the-year-effect (afkastet er højere omkring årsskiftet)
55

. Til undersøgelsens resultater 

skal det nævnes, at det er amerikanske virksomhedsobligationer der ligger til grund. 

Udbredelsen af virksomhedsobligationer er større i USA end i Danmark. Herhjemme er det 

mest de institutionelle investorer der har placeret midler i disse. Private kan dog også 

indirekte have penge placeret i virksomhedsobligationer gennem strukturerede produkter. 

Mange af de store virksomheder herhjemme har udstedt obligationer fx AP Møller, Vestas, 

Dong, Carlsberg og mange andre. Det er derfor ikke utænkeligt, at nogle af de anomalier der 

findes på det amerikanske obligationsmarked, også er at finde på det danske.  

Ovenstående eksempler på anomalier viser, at traditionel finansiel teori ikke kan forklare, alle 

situationer der opstår på de finansielle markeder. Hermed ikke sagt at traditionel finansiel 

teori er værdiløs, men nærmere at behavioral finance kan bidrage til, at præcisere hvordan de 

finansielle markeder fungerer.  
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Det er ikke én teori der ligger bag begrebet behavioral finance, men derimod en række bidrag 

fra en række forskere og andre bidragsydere. Disse bidrag kan være med til at forklare 

anomalier som dem nævnt ovenfor. I det efterfølgende vil der blive listet nogle af de begreber 

inden for behavioral finance, der ligger til grund for den irrationelle og ofte ufordelagtige 

finansielle beslutningstagen. Da der findes mange begreber inden for behavioral finance, vil 

fokus i det følgende ligge på de områder, der kan tænkes at influere 

beslutningstagere/investorer på obligationsmarkedet.    

3.5.1 Anchoring: Ligesom et hus skal bygges på et godt solidt fundament, ligeledes skal 

idéer og meninger være baseret på et relevant og korrekt grundlag. Virkeligheden er 

imidlertid en anden for mange. Der træffes beslutninger der er forankret i ”anbefalinger” uden 

at der ligger nogen logisk relevans bag. Selvom dette fænomen virker åbenlyst for mange, 

opstår det ofte i situationer hvor agenten står overfor udfordringer der er nye og hidtil 

ukendte. Det klassiske eksempel findes ved køb af vielsesringe. Her er der opstået et kutyme 

der siger, at ringen skal koste hvad der svarer til to månedslønninger. Dette er en helt 

irrelevant ”anbefaling” skabt af smykkeindustrien for at skabe profit, og ikke ud fra hensynet 

til kærligheden. Mange vil ikke have råd til at betale så meget for en ring, og må derfor 

gældsætte sig. Selvom beslutningen om hvor meget der skal bruges på ringen bør afgøres af 

den enkeltes økonomi, så vælger mange at følge ”to måneders reglen”. Dette sker fordi 

beslutningen om køb af en vielsesring er ny for de fleste mænd, og derfor vil de søge 

sikkerhed ved at vælge den ”sikre løsning”, uanset økonomien. 

På det finansielle marked kan forankring skabe frustrationer når beslutninger baseres på 

statistik og figurer. Et eksempel på obligationsmarkedet kunne være renten. Renten har i lang 

tid været faldende, og befinder sig i dag på et historisk lavt niveau. Udviklingen har gjort at 

langt størstedelen af boligejerne i dag optager rentetilpasningslån. Folk er åbenbart af den 

overbevisning, at de lave renter vil vare ved. Renteændringer skyldes imidlertid ændringer i 

de økonomiske fundamentals, og der er ingen tvivl om, at fudamentals vil sige at renterne 

igen må stige, for at undgå at økonomien løber løbsk. Derfor kan det undre at mange optager 

rentetilpasningslån, når der er udsigt til en stigende rentekurve. I skrivende stund må ikke 

færre end 100.000 boligejere erkende at de er tekniske insolvente. Hertil kommer at 70.000 

boligejere frygter et decideret økonomisk sammenbrud hvis renten stiger til 5 %
56

. Ydermere 
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har Nationalbankdirektør Niels Bernstein udtalt, at han mener realkreditsektoren bør droppe 

de korte F1-lån, og søge andre løsninger
57

.  

Hermed ikke sagt at det for nogle ikke kan være rationelt at optage et rentetilpasningslån, blot 

skal låntager være bekendt med de mulige fremtidige risici forbundet hermed. Det kan være 

forbundet med stor risiko hvis låntager ukritisk følger naboens råd, eller blot følger den 

generelle tendens. Et lån skal optages ud fra den enkelte låntagers økonomiske forhold, 

graden af risikoaversion etc. 

Når det kommer til at undgå forankring, er der intet der kan erstatte skarp kritisk tænkning. 

3.5.2 Mental accounting: er et økonomisk koncept, der går ud på at hver agent opdeler deres 

nuværende og fremtidige aktiver i forskellige konti/portioner. Teorien foreskriver at agenten 

herefter tildeler forskellige grader af nytte til hver konto, hvilket påvirker forbruget. Mental 

accounting søger altså at forklare økonomisk adfærd hos agenterne, og dermed også hele 

befolkninger og markeder. I stedet for at man rationelt ser hver en krone som identisk, hjælper 

mental accounting til at forklare hvorfor mange investorer betegner noget af deres kapital 

som, ”sikker” kapital som investeres i sikre investeringer, mens de samtidig behandler deres 

”risiko-villig” kapital helt anderledes
58

.        

3.5.3 Overconfidence: Mange mennesker har tendens til at overvurdere sig selv. Er du en 

bedre bilist end gennemsnittet? Mange, specielt mænd, vil formentlig mene de er bedre 

bilister end gennemsnittet, men sandheden er, at alle ikke kan være bedre end gennemsnittet. 

En undersøgelse af amerikanske porteføljeforvaltere viste, at 74 % mente de havde leveret en 

job-performance der lå over gennemsnittet, og af de resterende 26 % mente de fleste at de 

havde leveret en gennemsnitlig performance. Utroligt nok mente altså næsten 100 % af de 

adspurgte, at deres job-performance var gennemsnitlig eller bedre
59

. Med lidt simpel 

matematisk forståelse vil man vide, at kun 50 % kan ligge over gennemsnittet, hvilket 

afspejler en høj grad af irrationel selvovervurdering blandt de 300 adspurgte 

porteføljeforvaltere. Man kan frygte at de investorer der tror de er bedre end gennemsnittet 

handler mere, og dermed skal betale flere transaktionsomkostninger, hvilket trækker afkastet 

ned. Undersøgelsen viste faktisk, at de personer der mente de performede bedst, faktisk var 

dem der leverede et afkast der lå under markedet.  
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3.5.4 Regret avoidance: Mennesker har det med at vil undgå at skulle ærgrer sig. Tanker som 

disse kan gøre, at man foretager sig handlinger der kan virke mindre kloge. Det klassiske 

eksempel findes på markedet for lotteri. Spiller folk den samme række uge efter uge, så vil 

folk blive ved med at spille denne række, selvom man har fundet ud af, at lotto er en dårlig 

investering. Det skyldes, at mange er villige til at betale for den ærgrelse det vil opstå, hvis 

den pågældende række vinder efter de har besluttet at stoppe
60

. Mange investorer vil ærgre sig 

mere hvis en utraditionel investering viser sig at være dårlig, end hvis en traditionel 

investering viser sig at være dårlig.   

Ovenstående områder indenfor behavioral finance, er alle nogen der kan tænkes at være med 

til at skabe irrationelle beslutninger hos agenterne på markedet.   

3.6 Kritik af behavioral finance 

En af de største kritikker mod behavioral finance består i, at ved at vælge hvilket bias man har 

en hvis forkærlighed for, så er det muligt at forudsige enten en over- eller underreaktion. 

Denne kritik kaldes ”model dredging”. Sagt på en anden måde, så er det lettere ex post at 

finde forklaringer på et givet fænomen, end at gøre forudsigelser om den fremtidige 

udvikling
61

. Der er generel enighed om at behavioral finance kan give brugbare indsigter i de 

finansielle markeder, men det er sjældent at der opstår betydelige afvigelser mellem 

markedsværdien og den indre værdi af investeringer. Priser der synes at være i uligevægt, i 

forhold til hvad de bagvedliggende fundamentals kan forklare, har det med relativt hurtigt at 

finde tilbage til et mere passende prisniveau
62

. Ydermere burde professionelle investorer 

kunne udnytte de muligheder, som irrationelle beslutninger fra andre investorer medfører. Det 

er imidlertid en kendsgerning, at de ikke har været i stand til at gøre dette, hvilket tyder på, at 

anomalier i markedet ikke er lette at forudsige og ej heller lette at udnytte
63

. 

En anden kritik af metoder brugt i behavioral finance studier, der bygger på et mere 

eksperimentalt design kunne være følgende
64

: For det første vil deltagere i et eksperiment 

typisk vide at de indgår i et eksperiment, og derfor ændres deres adfærd tilsvarende, enten 

fordi de er i et uvant miljø, eller fordi de prøver at behage (mishage) undersøgeren. For det 

andet vil deltagere ikke altid følge de givne instrukser. For det tredje vil der i de tilfælde hvor 

effekten ikke ses ved alle deltagere, fx ses den kun ved 80 % af deltagerne, så er det kun 
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sjældent at eksperimenter interesserer sig for de deltagere der ikke giver efter for effekten, 

altså hvad skete der med de resterende 20 %? For det fjerde kan eksperimentets resultater 

afvige, hvis der er noget vigtigt på spil for de deltagende. Til sidst kan undersøgerens 

forventninger til resultatet tænkes at influere på deltagernes adfærd.   

Hypotesen om effektive markeder, er kun én gang blevet efterprøvet på det danske marked. 

En undersøgelse af Østergaard (1988) søger at afdække om det danske obligationsmarked kan 

siges at være effektivt i den svage form. Undersøgelsen er bygget op om forventninger til en 

toneangivende obligations handelstal. For at vurdere om markedet er effektivt i svag form, vil 

kursudsvingene på dage hvor der offentliggøres handelstal, kun have en signifikant afvigelse i 

de tilfælde hvor det faktiske handelstal er dårligere eller bedre en markedets forventninger til 

handelstallet. Østergaards konklusion lyder, at markedet kan siges at være efficient i den 

svage form
65

. Da denne analyse blev foretaget for år tilbage, er der god grund til at tro, at det i 

dag er svært at udnytte overlegen information og dermed hjemtage en risikofri 

arbitragegevinst. Informationsniveauet hos markedsdeltagerne er nemlig i dag meget større 

end for bare 10-20 år siden. Udviklingen kan i høj grad tilskrives den øgede brug af IT og 

Internet, hvorved der i dag eksisterer store informationssystemer bl.a. Reuters og Bloomberg, 

der begge udgiver store mængder af obligationsdata verden over. Derfor vil man i dag søge at 

udvikle andre former for strategier til at opnå risikofrie arbitragegevinster.  

Denne opgave vil undersøge det danske obligationsmarkeds effektivitet på en lidt anden vis. 

Først vil vi søge at analysere markedets likviditetsniveau, som i høj grad kan være med til at 

fortælle os i hvor høj grad markedet er effektivt. Herefter vil vi via teorien om ”loven om en 

pris” søge at afdække markedets individuelle prisfastsættelse obligationerne imellem. På 

baggrund af disse to analyser vil vi kunne bidrage til en nutidig vurdering af effektiviteten på 

det danske obligationsmarked.  

Nedenstående analyse vil altså ikke direkte efterprøve teorier fra behavioral finance verdenen, 

men blot er det vigtigt at understege, at de tidligere nævnte mulige forklaringer på anomalier i 

markedet for obligationer i høj grad kan tænkes at påvirke analysens resultater.  
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4.0 Analyse I 

5.0 Test af obligationsmarkedets effektivitet 

Denne analyse I vil indeholde de to ovenfor nævnte analyser, altså dels en analyse af 

likviditetsniveauet og dels en analyse af markedets indbyrdes prisfastsættelse via teorien 

”loven om en pris”. 

5.1 Likviditeten på det danske obligationsmarked 

Nærværende afsnit vil undersøge i hvor høj grad, det danske obligationsmarked kan siges at 

være likvidt. Likviditeten på markedet kan især være interessant at undersøge, når det skal 

vurderes om markedet er effektivt. Udviser et marked høj grad af effektivitet, må der også 

være høj grad af likviditet i markedet.  

Strukturen for dette afsnit vil være følgende: Først vil grundlægende teori omkring likviditet 

blive præsenteret. Herefter følger en beskrivelse af eksisterende litteratur på området, hvor det 

vil fremgå, hvilke metoder der hidtil er blevet anvendt til at vurdere obligationsmarkedets 

likviditet. Disse metoder vil herefter blive efterprøvet på danske data for perioden 2004-2009. 

Analysens resultater vil blive søgt fortolket, og mulige årsager og konsekvenser vil blive 

diskuteret.  

5.1.1 Teori om Likviditet 

En vigtig antagelse i mange finansielle teorier bygger på, at investor har mulighed for at 

investere et hvilket som helst beløb i et aktiv uden at prisen påvirkes. Der findes imidlertid en 

række variable som fx transaktionsomkostninger, short-sale restriktioner og skatteforhold der 

påvirker prissætningen. At et markeds imperfektioner influerer prissætningen har længe været 

accepteret. Specielt har likviditet tiltrukket sig meget opmærksomhed fra bl.a. handlere, 

regulatorer, børsfolk og akademikere
66

.      

Indledningsvist skal det siges, at begrebet likviditet er et komplekst begreb. Forenklet, er 

likviditet letheden ved at kunne handle et aktiv
67

. Kan markedsdeltagere til enhver tid og 

hurtigt gennemføre en handel, uden at priserne påvirkes i særlig grad, kan markedet siges at 

være likvidt. Aktiver hvor der længe skal søges efter en køber, vil derfor være at kendetegne 

som illikvide. Derudover er et illikvidt aktiv, et aktiv som ikke uden videre kan sælges, da 

værdien heraf er forbundet med stor usikkerhed, eller måske findes der ikke noget marked 
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hvor aktivet regelmæssigt bliver handlet. For obligationsmarkedet betyder dette, at der er stor 

omsætning i obligationerne og der kan handles til lave transaktionsomkostninger
68

.  

I teorien opdeles likviditetsbegrebet ofte i følgende fire dimensioner
69

: 

Depth (dybde): Markedets dybde relaterer sig til markedets evne til at absorbere store 

handelsvolumener uden at priserne ændrer sig. 

Tightness (bredden): Markedets bredde indikerer den omkostning der opstår ved at sælge 

aktivet straks efter køb, hvilket oftest måles ved bid-ask spreadet, som er differencen mellem 

den pris markedsdeltagerne er villige til henholdsvis at købe og sælge til. Spreadet (bredden) 

har tendens til at blive smallere desto mere likvidt og effektivt markedet er.  

 Immediacy (umiddelbarhed): repræsenterer den tid en handel kan blive gennemført på (hvor 

hurtigt agenten kan finde en modpart), og reflekterer herved, blandt andet effektiviteten ved 

handel, clearing og settlement systemer. 

Resilience (restitution): er et mål for hvor hurtigt priserne efter en handel er ”genoprettet”.  

Sammenfattes de fire dimensioner kan et likvidt marked siges at være der hvor der er: stor 

dybde, lille bredde, høj umiddelbarhed og høj restitutionsevne. De ovenfornævnte fire 

egenskaber vil altså påvirke prisen på aktivet, da investorer ønsker høj likviditet. Investor vil 

hellere holde en likvid obligation frem for en mindre likvid obligation, og investor vil derfor 

være villig til at betale en likviditetspræmie. 

5.1.2 Eksisterende litteratur om obligationsmarkedets likviditet 

5.1.2.1 Nøgletal for obligationsmængden: I en artikel fra 1993 undersøger Henrik D. 

Sørensen likviditeten på det danske obligationsmarked. Her inddrages forskellige nøgletal for 

obligationsmængden, bl.a. cirkulerende mængde, antal serier og antal omsatte obligationer. 

Disse nøgletal bruges til at vurdere hvilke obligationer der kan siges at blive handlet dagligt, 

og dermed kan siges at være likvide. Han inddrager en analyse af hvor mange obligationer der 

dagligt bliver omsat, og holder resultatet op mod det samlede antal noterede obligationer. Er 

markedet likvidt, vil en stor andel af den totale mængde blive handlet dagligt og vice versa. 

Vigtigt for denne analyse er det, at den cirkulerende mængde for hver serie inddrages. 

Undlader man at inddrage den cirkulerende mængde kan man risikere at analysens resultater 

bliver misvisende, hvilket nemt illustreres med et lille eksempel: 
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De indsamlede data viser, at kun 20 % af de noterede obligationer kan siges at være likvide. 

Konkluderes det på baggrund af dette, at markedet ikke er likvidt, kan man risikere at 

konklusionen bliver misvisende. Viser det sig, at netop disse 20 % står for 95 % af den 

samlede udestående obligationsrestgæld, da vil konklusionen formentlig blive at markedet 

udviser høj grad af likviditet. Derfor er det vigtigt, at når det er klargjort hvilke obligationer 

der kan siges at være likvide, at man herefter inddrager den cirkulerende mængde, inden det 

vurderes om markedet er likvidt. Det kan forventes at de illikvide obligationer, har en 

væsentlig mindre gennemsnitlig cirkulerende mængde i forhold til de likvide
70

. En analyse 

som denne vil også kunne bruges til at sige noget om dybden i markedet.    

En anden metode der kan bruges til at vurdere likviditeten på markedet, er ved at analysere 

forskellen mellem bud- og udbudspris - det såkaldte bid-ask spread. 

5.1.2.2 Bid-Ask Spread 

En måde at vurdere likviditeten i markedet på, er ved at kigge på bid-ask spreadet, som er 

forskellen mellem bud- og udbudskursen
71

. Desto mere effektivt og likvidt markedet er, desto 

mindre vil spreadet være
72

. Spreadet er en indikator for hvor dyrt det er for investor hurtigt at 

komme ud af sin position
73

. 

Investorerne ønsker mindst mulige spreads da dette gør det billigt at handle, mens den 

omvendte situation gør sig gældende for obligationshandlerne
74

. Findes der to obligationer 

med samme løbetid, og hvor den ene obligation er meget likvid, og den anden er meget 

illikvid, da vil den likvide obligation i teorien have et mindre spread.  

Da markedet i Danmark består af både stats- og realkreditobligationer, vil det være muligt at 

opsplitte en analyse af markedet i to dele. På markedet for danske stats- og 

realkreditobligationer findes der en market maker-ordning. Overordnet set betyder ordningen 

at de involverede parter skal stille bindende priser overfor hinanden på obligationerne
75

. 

Market maker-ordningen kan altså siges at styrke umiddelbarheden i markedet, samtidig med 

at bredden i markedet begrænses. Derudover sikres der også en hvis dybde i markedet, også 

for deltagere der ikke er med i ordningen. Dette fordi den enkelte market maker lettere har 
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mulighed for at stille priser og tage positioner overfor en tredje part, da disse positioner helt 

eller delvist kan dækkes af med nogle af de øvrige market makere
76

. En af betingelserne i 

market maker-ordningen lyder, at en market maker skal have en hvis minimums beholdning 

(sikkerhedslager) for at kunne købe obligationen hurtigt, for dermed at kunne opfylde 

forpligtelsen til at sælge obligationen videre. For de likvide obligationer er behovet for en 

minimums beholdning lavere end for de illikvide obligationer, idet sandsynligheden her er 

stor for, at kunne købe obligationen med henblik på videresalg. Hver market maker må altså 

vurdere likviditeten på markedet, og herefter bestemme hvilket spread for en given løbetid der 

skal tilbydes
77

. En analyse af bid-ask spreads kan altså give en indikation af markedets 

bredde.  

5.1.2.3 Omsætning 

Aktiver der handles ofte er pr. intuition mere likvide end aktiver der kun sjældent handles
78

. 

Omsætningen på markedet viser hvor meget obligationerne handles. Omsætning er derfor en 

hyppigt anvendt indikator for likviditeten i markedet. Derudover kan omsætning være en 

indikator for både dybde og umiddelbarhed i markedet. En høj omsætning i en obligation 

betyder at prisen hyppigt tilpasses, hvilket for den enkelte obligation siger noget om 

likviditeten. Investor kan altså købe for betydelige beløb uden at kursen vil rykke sig 

mærkbart. 

I Danmark skal omsætningen tolkes varsomt i likviditetsmæssig sammenhæng, fordi 

omsætningen kun er et mål for antal gennemførte handler, og derfor udelades potentielle 

handler. Derfor kan man godt have en obligation der er likvid, uden at den nødvendigvis 

handles meget, hvis blot aktørerne i markedet er villige til at gennemføre et større antal 

handler
79

.  

På baggrund af ovenstående teorier/sammenhænge omkring likviditet på obligationsmarkedet, 

vil disse teorier blive søgt efterprøvet på det danske marked for perioden 2004-2009. 
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5.1.3 Analyse af likviditeten på det danske obligationsmarked 

5.1.3.1 Nøgletal for det danske obligationsmarked 

Antallet af obligationsserier noteret på Københavns Fondsbørs er i den betragtede periode fra 

2004 til 2009 stort set uændret. I 2004 var der noteret 2.242 obligationer mod 2.251 i år 2009. 

Indførslen af den nye SDO-lovgivning og udbredelsen af nye låntyper har altså ikke sat sine 

spor i antallet af noterede obligationer. 

I nedenstående tabel 1 ses udviklingen i udvalgte nøgletal for obligationer noteret på 

Københavns Fondsbørs: 

Tabel 1: Nøgletal for obligationer noteret på Københavns Fondsbørs 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cirk. mængde i mia. kr. 2.559 2.749 2.806 2.825 3.220 3.682 

Antal serier 2.242 2.264 2.292 2.246 2.304 2.251 

Antal handler 1.753 1.819 1.776 1.752 1.554 1.960 

Gns. antal handlede ISIN's 

pr. dag 

373 399 386 360 208 329 

   - Gns. antal noteringer pr. 

ISIN 

562 656 553 438 127 325 

Kilde: Københavns Fondsbørs. Egen tilvirkning.   

Note: Cirk. mængde i mia. kr. gennemsnit for december måned.  

 

Tabellen afslører interessante aspekter ved det danske obligationsmarked. Den cirkulerende 

mængde i mia. kr. er steget fra 2.559 i 2004 til 3.682 i 2009, hvilket svarer til en stigning på 

mere end 40 %. Antallet af serier har således ligget på et konstant niveau, samtidig med at den 

cirkulerende mængde er steget med mere end 40 %. Det er specielt i årene 2008 og 2009 der 

sker stigninger i den cirkulerende mængde. En del af forklaringen kan skyldes, at lysten til at 

investerer/låne stiger når renten er lav. Omvendt er det også sikkert at finanskrisen har 

medført en strammere kreditpolitik, en politik som stadig varer ved selvom økonomien igen 

udviser en positiv udvikling
80

. Derudover snakkes der i teorien om ”flight to quality” når 

aktiemarkedet rammes af stor volatilitet, da vil investorerne substituere sig væk fra de mere 

risikable aktiver (stocks) og over i de mere sikre (treasury bonds)
81

. Det at antallet af serier er 

nogenlunde konstant, samtidig med at den cirkulerende mængde er steget kraftigt, taler for at 

dybden i obligationsserierne er blevet større. Denne udvikling taler for et forbedret 

likviditetsniveau i markedet alt andet lige.  
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Tabellen viser også antal handlede ISIN’s pr. dag i perioden. Her skal det bemærkes at 

niveauet har ligget mellem 200-400 antal handlede obligationer pr. dag. Dette svarer til 

mellem 9-17 % af den samlede obligationsmængde. Den finansielle krise får mærkbar 

indflydelse på handelsaktiviteten i perioden fra slutningen af 2007 og frem til 2009. Fra d. 1. 

november 2007 falder handelsaktiviteten mærkbart jf. bilag 3. 2007 deles op i to perioder, den 

ene periode repræsenterer tiden før d.1. november, og den anden periode repræsenterer tiden 

efter. I første periode blev der i gennemsnit handlet 377 antal obligationer, mens der i den 

sidste periode i gennemsnit blev handlet 267, altså et fald på næsten 30 %. Denne udvikling 

fremgår tydeligt af nedenstående figur, der viser udviklingen over antal handlende ISIN’s pr. 

dag. 

Figur 7: Udviklingen i antal handlede ISIN´s pr. dag 

 
Kilde: Københavns Fondsbørs. Egen tilvirkning. 

 

På baggrund af tabel 1 samt ovenstående figur er det tydeliggjort, at en stor andel af den 

samlede obligationsmængde således ikke har været dagligt omsat. Den finansielle krise viser 

tydeligt sin indvirkning på antallet af omsatte obligationer fra slutningen af 2007 til og med 

ultimo 2009. Andelen af dagligt omsatte obligationer varierer over tid, og niveauet synes lavt 

sammenlignet med den totale mængde af obligationer. Denne problematik analyseres 

nærmere ved at opstille frekvensintervaller for perioden. 

5.1.3.2 Obligationer fordelt på frekvensintervaller 

For at skabe et mere detaljeret overblik over problematikken omkring antallet af illikvide 

obligationer på det danske marked, er der udarbejdet frekvensintervaller. 
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5.1.3.3 Data og metode 

Til analysen er brugt data, der for hver handelsdag oplyser hvilke ISIN’s der er blevet handlet 

i perioden 2004-2009. Herefter bestemmes det hvor mange dage, hver enkelt obligation har 

været handlet i det pågældende år. Der findes således obligationer der kun bliver handlet én 

gang om året, samtidig med at der findes obligationer der bliver handlet dagligt. For den 

analyserede periode har der i gennemsnit været 250 handelsdage på et år. Antallet af 

handelsdage varierer ganske lidt årene imellem grundet tidspunktet for skudår etc.  

Eksempel: Har en obligation været handlet 10 dage på et år, falder obligationen i intervallet 0-

25 % da 10/250 = 0,04 ≈ 4 % - obligationen har altså været handlet/noteret i 4 % af årets 

mulige handelsdage.  

Tabel 2: Noteringshyppigheden for obligationer noteret på Københavns Fondsbørs 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ikke 

noteret 

489 445 516 494 750 291 

0-25% 1318 1304 1297 1297 1293 1554 

25-50% 125 172 159 172 105 149 

50-75% 77 137 97 88 67 110 

75-90% 50 61 59 76 45 62 

90-95% 16 16 25 25 12 25 

95-100% 167 129 139 94 32 60 

Total 2242 2264 2292 2246 2304 2251 

Kilde: Københavns Fondsbørs. Egen tilvirkning. 

Tabel 3: Procentvis fordeling pr. frekvensinterval 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ikke 

noteret 

21,82% 19,66% 22,53% 21,98% 32,57% 12,93% 

0-25% 58,78% 57,60% 56,58% 57,76% 56,11% 69,04% 

25-50% 5,57% 7,60% 6,94% 7,66% 4,56% 6,62% 

50-75% 3,43% 6,05% 4,23% 3,92% 2,91% 4,89% 

75-90% 2,23% 2,69% 2,57% 3,38% 1,95% 2,75% 

90-95% 0,71% 0,71% 1,09% 1,11% 0,52% 1,11% 

95-100% 7,45% 5,70% 6,06% 4,19% 1,39% 2,67% 

Total 1    1     1          1     1    1 

Kilde: Københavns Fondsbørs, egen tilvirkning 

Af ovenstående tabel ses det, at hele 80 % af obligationsmængden har en noteringsfrekvens 

på mindre end 25 %. Derudover er det kun ca. 3,8 % eller 85 obligationer der har en 

noteringsfrekvens på mere end 90 %, og derfor kan siges at været dagligt noteret – dette for 

2009. Situationen var en smule bedre i starten af den analyserede periode, hvor næsten 8 % 
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kunne siges at været dagligt noteret. Omvendt er det igen tydeligt at se, hvordan den 

finansielle krise påvirker likviditeten i markedet. I 2008 kunne under 2 % af obligationerne 

siges at være dagligt noterede. Isoleret set viser disse resultater, at en lille andel af den 

samlede obligationsmængde bliver noteret dagligt. Inddrages den cirkulerende mængde viser 

det sig, at de 85 dagligt omsatte obligationer i december 2009 står for 35 % af den samlede 

cirkulerende mængde på markedet. Ud fra de samlede antal obligationer har 80 % en 

noteringsfrekvens på mindre end 25 % hvilket svarer til 20 % af obligationsrestgælden. 

Hypotesen der gik på, at de mest omsatte obligationer samtidig var dem med den største 

cirkulerende mængde, kan altså bekræftes.  

I forlængelse af ovenstående kan den cirkulerende mængde isoleret set give en indikation af 

markedets dybde. Desto større serie, desto mindre påvirkes prisen som følge af en enkelt 

handel, alt andet lige. Et kig på tallene fra december 2009 viser, at hele 441 obligationer har 

en cirkulerende mængde på mindre end 1 mio. Omvendt havde 390 obligationer en 

cirkulerende mængde på mere end 1 mia., og disse 390 obligationer stod for 94 % af den 

samlede mængde
82

. Der findes altså på det danske marked mange tynde serier, hvilket taler 

for en lille dybde i markedet. Til gengæld findes der også mange store serier, der står for en 

stor andel af den totale cirkulerende mængde, hvilket taler for en stor dybde i markedet.     

Endvidere er det muligt at opdele frekvensintervallet for 2009 på obligationsudbydere:  

  

                                                           
82

 Datagrundlag for obligationsrestgælden december 2009, se figur 1 i figuroversigten. 



47 
 

Tabel 4: Frekvensintervaller opdelt på obligationsudbydere 

Frekvens 

0-

25% 

25-

50% 

50-

75% 

75-

90% 

90-

95% 

95-

100% 

Cirk. Mgd. Dec. 

2009 

Nykredit Realkredit A/S 371 30 30 13 10 31 

        

1.097  28,7% 

Realkredit Danmark 

A/S 277 27 16 13 10 23 

            

945  24,8% 

Danmarks Nationalbank 8 2 2 5 2 0 

            

524  13,7% 

Nordea 

Realkreditaktieselskab 49 9 22 14 0 0 

            

377  9,9% 

BRFKredit a/s 186 19 16 6 2 1 

            

302  7,9% 

DLR Kredit A/S 125 14 3 1 0 0 

            

201  5,3% 

Totalkredit A/S 69 2 4 7 1 3 

            

109  2,8% 

KommuneKredit 118 11 5 1 0 0 

              

70  1,8% 

Danmarks Skibskredit 

A/S 14 6 7 2 0 2 

              

54  1,4% 

Danske Bank A/S 14 1 0 0 0 0 

              

27  0,7% 

LR Realkredit A/S 38 1 0 0 0 0 

              

17  0,4% 

Øvrige 285 27 5 0 0 0 

              

94  2,5% 
Kilde: Københavns Fondsbørs, egen tilvirkning 

Af tabellen ses, at det er henholdsvis Nykredit og Realkredit Danmark der besidder langt 

størstedelen af de mest likvide obligationer. En smule overraskende falder kun 2 

statsobligationer ind under kategorien som dagligt noterede obligationer. Omvendt må det 

samtidig konkluderes at de største aktører på markedet, samtidig er dem med mange 

obligationer med lav noteringsfrekvens. BRF Kredit synes at være den af de 4 største aktører 

på realkreditmarkedet med klart færrest likvide serier i forhold til antallet af serier pr. institut, 

hvis udgangspunktet er obligationer med en noteringsfrekvens på mere end 75 %.   

5.1.3.4 Bid-Ask Spread 

I det følgende vil bredden i markedet blive vurderet ud fra en analyse af bid-ask spreads for 

både stats- og realkreditobligationer.  

Bid-ask spreadet for de danske statsobligationer er vist nedenfor: 
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Figur 8: Bid-ask spread danske statsobligationer 

 
Kilde: Københavns Fondsbørs. Egen Tilvirkning. 

Note: Gennemsnitlige bud- og udbudspriser i perioden 01-03-2010 til 09-04-2010 for danske statsobligationer. 

  

Af figuren ses en svag tendens til, at spreadet stiger ved højere restløbetid. Dette kan skyldes, 

at hver enkelt market maker har risikoen for, at prisen i markedet er forskellig fra den stillede. 

For obligationer øges volatiliteten oftest med løbetiden, og derfor har obligationer med lang 

løbetid tendens til at have større spreads end obligationer med kort løbetid. For obligationer 

med mindre en fem år til udløb, ligger spreadet på mellem 0-0,12 DKK, og for obligationer 

med mere end fem års løbetid er spreadet mellem 0,17-0,24 DKK. Middelværdien for 

spreadet er 0,115 DKK. 

Det er også muligt at analysere bid-ask spreads for almindelige realkreditobligationer, hvilket 

er vist i nedenstående figur. 

Figur 9: Bid-ask spread danske toneangivende obligationer 

 
Kilde:Københavns Fondsbørs. Gennemsnitlige bud- og udbudspriser i perioden 01-03-2010 til 09-04-2010 for 

danske toneangivende obligationer. Egen Tilvirkning. 
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Spreadet for de toneangivende obligationer viser ingen klare tendenser. Middelværdien er 

fordoblet i forhold til analysen for statsobligationer og ligger på 0,23 DKK. Tabellen nedenfor 

viser spreadet for de 117 toneangivende obligationer inddelt i frekvensintervaller. 

Tabel 5: Toneangivende obligationer inddelt i frekvensintervaller 

Spread i DKK   0 0-0,1 0,1-

0,2 

0,2-

0,3 

0,3-

0,4 

0,4-

0,5 

0,5-

0,6 

Total 

Antal obs. pr. 

interval 

 13    24 21 28 18 12 1 117 

Andel i % 11% 21%  18%  24%  15%   10%  1% 1 

 Kilde: Københavns Fondsbørs. Egen tilvirkning. 

Af tabellen ses at kun lige over 30 % af obligationerne har et spread på mindre end 0,1 DKK. 

Hele 26 % har et spread på mere end 0,3 DKK. Resultaterne viser, at det er forbundet med 

betydelige omkostninger at sælge sin position straks efter køb. Bredden i markedet synes at 

være forholdsvis stor, hvilket taler for et mindre likvidt marked. En mulig forklaring på de 

forholdsvis store spreads kan være, at forskellen mellem bud- og udbudsprisen har det med at 

stige under finansiel uro
83

.  

 

5.1.3.5 Omsætning 

Den totale omsætning for det danske marked vil i det følgende blive brugt til at vurdere både 

dybden og umiddelbarheden i markedet. For det samlede danske obligationsmarked har 

omsætningen i perioden 2004-2009 set ud som følger: 

Figur 10: Omsætningen på det danske obligationsmarked  

 
Kilde: Københavns Fondsbørs. Egen tilvirkning. 
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Omsætningen er for de seneste seks år faldet målt i absolutte tal. Fra 2004 til 2009 er 

omsætningen således faldet med hele 25 %. Finanskrisen sætter også her sit tydelige præg på 

markedet, hvilket tydeligt fremgår af figuren. For de tre første år ligger omsætningen på 

nogenlunde samme niveau, hvorefter den falder markant, og selv i skrivende stund ligger 

niveauet langt under det vi oplevede inden krisen. Det er svært at vurdere, om markedet 

fremover vil opleve et lavere omsætningsniveau, i forhold til det der var gældende inden 

krisens indtog.  

Inddrages antallet af handler har markedet også oplevet en nedgang. Fra 2004 til 2009 er 

antallet af handler faldet fra næsten 1 mio. til under 650.000, hvilket svarer til et fald på hele 

35 % jf. bilag 4. Igen må den finansielle krise siges at påvirke handlen mærkbart.  

Dybden og umiddelbarheden i markedet er derfor blevet forringet de senere år, hvilket 

betyder en forringelse af likviditetsniveauet.  

Den samlede vurdering af det danske obligationsmarkeds likviditetsniveau er, at markedet 

udviser en fornuftig grad af likviditet, når størrelsesforholdende tages i betragtning. 

Effektiviteten på det samlede marked vurderes at blive påvirket positivt af 

likviditetsforholdene, ud fra den tidligere nævnte devise om, at der i et effektivt marked findes 

en høj grad af likviditet og vice versa.   

5.1.3.6 Delkonklusion 

Ovenstående analyse af det danske obligationsmarked har vist, at der findes mange illikvide 

obligationsserier. Til trods for at problemet ved første øjekast kan virke stort, målt ved antallet 

af obligationer, er det værd at bemærke sig proportionerne. De obligationer der i analysen 

bliver betragtet som dagligt noterede, står for 35 % af den cirkulerende mængde. Dertil 

kommer at 390 obligationer, altså under 20 % af det samlede antal obligationer, står for hele 

94 % af markedets totale cirkulerende mængde. De mange tynde serier i markedet taler for en 

lille dybde i markedet. Omvendt taler de mange store serier, der står for en stor andel af den 

totale cirkulerende mængde på markedet, for en stor dybde i markedet. Differencen mellem 

bud- og udbudspris vurderes til at være forholdsvis stor for de toneangivende obligationer. 

Derfor synes bredden i markedet at være ganske stor, hvilket taler for et mindre likvidt 

marked. Den totale omsætning på markedet er i den analyserede periode faldet med 25 %, og 

antallet af handler er faldet med hele 35 %. Disse fald taler for en forringelse af både dybde 

og umiddelbarhed i markedet. Den finansielle krise sætter sine tydelige spor i markedet ved 

alle tre delanalyser, og krisen bidrager negativt til likviditetsniveauet. Samlet set vurderes det, 
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at likviditeten på det danske marked ligger på et fornuftigt niveau, specielt for de store 

obligationsserier der udgør størstedelen af den cirkulerende mængde. Nedenfor vil nogle af de 

mulige årsager til de mange illikvide serier blive diskuteret, og mulige konsekvenser vil blive 

fremsat.  

5.1.4 Årsager til de mange illikvide obligationsserier 

Som ovenstående analyse viser, findes der i Danmark mange tynde obligationsserier. En af 

årsagerne hertil kan være måden, realkreditmarkedet er bygget op. De store udbydere på 

markedet har hver deres serier med identiske betalingsrækker. Hertil kommer at hvert institut 

har forskellige obligationstyper, hvilket yderligere øger antallet af serier. Den brede lånevifte 

betyder altså, at der i dag er mange mindre serier, i forhold til engang hvor alle boligejere 

mere eller mindre havde ”det samme lån”, hvilket gav få og store serier. Derudover er antallet 

af statsobligationer svundet betydeligt ind de senere år som følge af overskud på de offentlige 

finanser og et deraf afledet ønske om mindre statsgæld
84

.   

Konverteringer spiller også en rolle for graden af likviditet i serier. Hver gang der 

konverteres, vil den cirkulerende mængde blive nedbragt. Dertil kommer selvfølgelig de 

løbende afdrag på realkreditlån. I takt med der bliver afdraget, falder den cirkulerende 

mængde, idet mange lån tilbagebetales efter annuitetsprincippet. 

For obligationer med en lille cirkulerende mængde gælder det typisk, at de ejes af én eller få 

investorer. Disse investorer kan qua deres monopolstilling bestemme prisen på obligationen. 

Investoren har altså muligheden for at kræve en højere pris end den der af markedet ville 

vurderes rimelig. Ejer en investor en stor andel af den cirkulerende mængde i en serie, siger 

man, at obligationen har en høj ejerkoncentration. Det er blevet påvist, at obligationer med en 

lille cirkulerende mængde er dem med højest ejerkoncentration, og problemet omkring 

illikviditet i denne sammenhæng er således størst ved små serier
85

.    

De asymmetriske skatteregler påvirker også antallet af obligationer, herunder også 

mindsterentereglen. Investorer i Danmark beskattes forskelligt, og med forskellige 

skattesatser
86

. Overordnet skelnes der mellem selskaber og private, og om der er tale om 

pengenæring eller ej. Hertil er der forskel på om der er tale om frie midler, lånte midler eller 

pensionsmidler. Om den pågældende investor beskattes af renteindtægter og kursgevinster 

                                                           
84

 Skovgaard, Lars Erik: ”Frygt for inflation presser renterne op” 
85

 Det danske realkreditmarked – et likviditetsdilemma, Danmarks Nationalbank, af Claus Johansen og Elena K. 

Nielsen 
86 Kursgevinstloven / Lovsamlingen/ Thomson Reuters Jura kap. 2 – Selskaber og kap. 3 - Personer 



52 
 

afhænger altså af en lang række forhold. Skattereglernes forskellighed betyder at de 

forskellige investorgrupper har forskellige præferencer i skattemæssig forstand, hvilket gør at 

den obligation der for den ene investor synes optimal, ikke er optimal for den anden. Denne 

asymmetri i skattereglerne taler ligeledes for et øget antal obligationer.    

Ovenstående årsager påvirker primært markedet i form af obligationsmængden. Letheden ved 

at handle obligationer kan ligeledes tænkes at påvirke likviditeten. 

Kursdannelsen på danske obligationer besværliggøres ved at kun ca. 10 % af handlerne 

foretages gennem Københavns Fondsbørs
87

. Hovedparten af handlerne foretages via telefon 

eller Internet, hvorefter de indberettes til fondsbørsen. Handler blandt de store aktører på 

markedet, Nationalbanken, pengeinstitutter, realkreditselskaber og andre institutionelle 

investorer, bliver ofte aftalt via telefon. Det kan tænkes at brugen af telefon til indgåelse af 

handler, gradvist kunne erstattes af elektronisk indgåelse. At handle over telefon vil naturligt 

give lag i prisdannelsen. Handlen med aktier har de seneste årtier nærmest oplevet en 

revolution, og de fleste kan i dag ”børshandle” via deres netbank, og udviklingen har betydet 

lavere spreads på aktier
88

. Prisdannelsen på aktiemarkedet er blevet bedre og mere effektiv. 

Samme udvikling har ikke fundet sted på obligationsmarkedet. Den manglende udvikling får 

specielt betydning for den private investor. Udover at der betales et kurtage, benytter mange 

banker sig af at ”klippe” i kurserne, som betyder ekstra omkostninger ved handel. Betales der 

0,2 kurspoint, kan obligationen altså kun købes til 100,20 selvom den reelle kurs er 100. Der 

handles typisk gennem enten gennemsnitshandel, strakshandel eller børshandel. Det er 

formelt kun ved børshandel at dette ”klip” i kursen kan undgås. Ved de to første former er det 

nemlig banken man handler med. Ved børshandel går man uden om banken, og direkte i 

markedet. Alle obligationer har en stykstørrelse på én øre, men i praksis handles de i ”slag” på 

mellem typisk 1-5 mio.
89

. Dette besværliggør handlen for private investorer, da de skal op og 

investere mindst 1 mio. for at kunne have en realistisk mulighed for at gennemføre en 

børshandel og dermed undgå ”klip” i kursen. Med andre ord kan man sige at den private 

investor skal op og handle for mere end 1.mio kr. før der gives adgang til alle 

obligationspriser
90

. Måden der handles på for private gør altså, at de ikke kan være sikre på, at 

den kurs der handles til er den optimale. Dette kan muligvis også være forklaringen på at de 
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privates ejerandel for obligationer er helt nede på 4 %, mens andelen på aktiemarkedet er 

oppe på 15 %
91

.  

5.1.5 Teoretiske forklaringer på illikviditet 

Der en række teoretiske forklaringer på illikviditet i markedet. Den ene er eksogene 

transaktionsomkostninger fx kurtage og skatter i forbindelse med transaktionen. Hver gang et 

aktiv handles pådrager både køber og sælger sig transaktionsomkostninger, og i forlængelse 

af det, vil køber igen ved et eventuelt videresalg pådrage sig yderligere omkostninger, hvilket 

fortsætter hele aktivets levetid
92

. 

En anden kilde til illikviditet er pres på efterspørgslen samt lageromkostninger. Pres på 

efterspørgslen opstår fordi ikke alle agenter er til stede i markedet på samme tid, og i en 

situation hvor en sælger ønsker at sælge et aktive hurtigt, er det ikke sikkert at det er muligt at 

finde en køber. Et resultat af dette kan blive, at sælger må sælge aktivet til en market maker 

med forventning om at aktivet senere kan sælges. Market makeren skal kompenseres for den 

risiko der opstår som følge af, at aktivets værdi kan svinge mens det ”ligger på lager” – en 

kompensation der pålægges sælger.  

En anden grund til der opstår omkostninger ved handel er tilstedeværelsen af asymmetrisk 

information, hvor køber og sælger besidder forskellig information om aktivet. At der findes 

asymmetrisk information på obligationsmarkedet, er blevet bevist i flere amerikanske 

undersøgelser. Et studie af amerikanske statsobligationer viser at asymmetrisk information 

findes i markedet, dette selvom priserne på statsobligationer primært påvirkes af offentlig 

information. På aktiemarkedet opstår problemet omkring asymmetrisk information typisk ved, 

at en person har insider viden om en virksomheds cash-flow, mens det på obligationsmarkedet 

primært opstår ved at agenterne fortolker den offentlige information forskelligt
93

.  

Illikviditet kan også opstå som følge af, hvor let det er at finde en modpart der er villig til at 

handle den konkrete aktiv, eller et stort parti af et givet aktiv. Dernæst, når der er fundet en 

modpart, skal parterne forhandle sig frem til en pris i et mindre konkurrencefyldt marked, idet 

en alternativ modpart ikke umiddelbart fandtes. Denne ”søge friktion” gør sig specielt 

gældende på OTC (over the counter) markeder, hvor der ikke er nogen central handelsplads. 

På det danske obligationsmarked foregår meget af handlen som tidligere nævnt OTC. Den 

søgende part pådrager sig alternativomkostninger så længe handlen udskydes, og derudover 

                                                           
91

 www.vp.dk  VP i tal  Beholdning 
92

 Yakov, Amihud; Menderson, Haim; Pedersen, Lasse Heje: “Liquidity and Asset Prices”, s. 270 
93

 Green, T. Clifton: “Economic News and the Impact of Trading on Bond Prices”, s. 4 

http://www.vp.dk/


54 
 

kan det blive nødvendigt med et prisnedslag når der skal forhandles med en mulig modpart. 

Generelt kan det siges, at sælger står med valget mellem søgning eller hurtig salg med 

prisnedslag
94

.  

5.1.6 Betydning/konsekvens af mange tynde serier: 

De ovenfor nævnte årsager til illikviditet, påvirker omkostningen ved at handle, og dermed 

påvirkes prissætningen på obligationerne – så længe investor kræver en kompensation for at 

bære dem. Likviditet varierer over tid, hvilket nærværende analyse også har vist, og den 

risiko-averse investor vil kræve en kompensation idet han er udsat for en likviditets risiko. De 

nævnte effekter på likviditetens påvirkning af priserne på markedet er vigtige at være 

opmærksomme på, da de kan spille ind på valget af investeringsstrategier. Dertil kommer at 

hvis disse effekter påvirker investors krævede afkast på investeringen, så vil det påvirke 

virksomhedens kapitalomkostninger, eller privatpersonens minimums krav til investeringens 

forrentning, hvilket i sidste ende vil påvirke hele økonomiens allokering af ressourcer
95

. 

For låntager kan det at der findes illikvide serier potentielt give nogle problemer. Problemet 

opstår i den situation hvor låntager ønsker at indfri sit lån før tid ved at opkøbe obligationerne 

i markedet. Sker opkøbet i en illikvid obligation, risikerer låntager at skulle betale en merpris 

- også kendt som en indlåsningseffekt
96

. Situationen hvor indfrielse skal ske til en kurs 

forskellig fra en fair markedskurs, bør ikke forekomme.  

Problemet med indfrielse til markedspriser, der ikke er dagsaktuelle, minimeres imidlertid af 

en række forhold. Realkreditinstituttet kan vælge at indfri lånet kontant, til en pris der er 

baseret på en anden obligation med lignende karakteristika. Findes der således en lignende 

obligation der er mere likvid, kan indfrielse ske til en fair pris, uafhængigt af om køber og 

sælger kan blive enige om en kurs i den obligation der ligger bag lånet.  

En yderligere grund opstår ved, at realkreditinstitutter ofte rådgiver kunden til at deres 

realkreditlån optages til en kurs tæt på 100, og helst ikke mindre end kurs 94
97

. Kursloftet for 

indfrielse af lange fastforrentede annuitetslån er 100. Dermed kan man sige, at forskellen 

mellem den kurs der optages til og senere indfries til, er sikret med et betryggende loft og en 

maksimal kursdifference, og konsekvensen for låntager minimeres herigennem. 
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Realkreditinstituttet har desuden ofte beholdninger i deres egne obligationer, hvilket gør det 

nemmere og billigere for låntager at indfri sit lån
98

.        

5.1.7 Delkonklusion       

Der findes en række mulige årsager til de mange illikvide obligationsserier. Nogle af de mere 

umiddelbare årsager er selvfølgelig de løbende afdrag samt konverteringer, hvormed 

restgælden i serien gradvist falder.  Dertil kommer markedets udvikling de senere år med 

mange serier med samme karakteristika samt den brede lånevifte, der begge har gjort at 

antallet af serier med tiden er steget. Ejerkoncentrationen i mange af de danske serier er 

ligeledes stor, hvilket giver mulighed for en mere monopollignende prisdannelse i serien, 

hvormed den faktiske pris afviger væsentligt fra markedsprisen. De asymmetriske 

skatteregler, den begrænsede brug af IT samt de forholdsvis store transaktionsomkostninger 

for de private investorer kan ligeledes tænkes at hæmme likviditeten i markedet.   

Problemet med de mange illikvide serier giver problemer for den låntager, der ønsker at indfri 

sit lån før tid. Sker indfrielsen i en serie der ikke er likvid, vil indfrielse muligvis skulle finde 

sted til en pris der ligger langt fra markedsprisen, hvilket naturligvis er til ugunst for 

låntageren.  

5.2 Loven om en pris 

I dette afsnit foretages der en empirisk analyse af obligationsmarkedets relative 

prisfastsættelse. Der har hidtil været lavet mange analyser om aktiemarkedets effektivitet, 

men interessen synes at være mere begrænset for obligationsmarkedet. Obligationer er unikke 

i den forstand, at de fremtidige ydelsesrækker er kendte med en stor grad af sikkerhed. Hvis 

en investor har købt et stående lån med en kuponrente på 3 % og en løbetid på 3 år, kender 

han med stor grad af sikkerhed sin ydelsesrække de næste 3 år. Prisen på obligationer med 

samme kuponrente, løbetid, terminstidspunkter, risiko mv. må derfor også have den samme 

pris. Der vil i modsat tilfælde være mulighed for arbitrage ved, at købe den billige og sælge 

den dyre. Som følge af, at de fremtidige betalinger er kendte, er det muligt at konstruere 

porteføljer med fuldstændig ens ydelsesrækker. Der kan på baggrund af disse ens 

ydelsesrækker laves analyser, hvor der testes for, om ”loven om en pris” er opfyldt, eller om 

der findes arbitragemuligheder. I et effektivt marked må det forventes, at der ikke findes 

arbitragemuligheder ved at handle med obligationer. Nutidsværdien af obligationerne må 

forventes at være 0.  
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Strukturen for dette afsnit vil være følgende: Først vil eksisterende litteratur på området blive 

præsenteret, hvor det vil fremgå hvilke metoder der hidtil er anvendt til, at vurdere 

effektiviteten i markedets prisfastsættelse, hvilket vil blive efterprøvet på nyeste data.  

Afsnittet vil efterfølgende blive delt ind i et metode-, data- og resultatafsnit. Metodeafsnittet 

vil beskrive hvilken metode der anvendes, for at teste om loven om en pris er opfyldt. 

Dataafsnittet indeholder hvordan data er indsamlet og hvilke overvejelser der er blevet gjort i 

forbindelse med dataindsamlingen. Til sidst gennemgås analysens resultater med henblik på 

om der findes skævheder i markedets prisfastsættelse. I det omfang der findes skævheder i 

prisfastsættelsen kan disse henføres til en eller flere af obligationerne. Hvilke af 

obligationerne der er relativt for billige og hvilke der er relativt for dyre, vil blive gennemgået 

via en analyse af markedets relative prisfastsættelse. 

5.2.1 Definition af loven om en pris  

Loven om en pris siger, at ”prisen på 2 ens varer på et efficient marked - nødvendigvis må 

have den samme pris”. I modsat tilfælde vil der være mulighed for arbitrage og dermed et 

overnormalt afkast
99

. En konklusion om ineffektiv prisfastsættelse kræver dog, at 

skævhederne i priserne kan dække transaktionsomkostningerne. 

5.2.2 Eksisterende litteratur om loven om en pris på obligationsmarkedet 

I en artikel fra 1995 tester Bjarne G. Sørensen om loven om en pris er opfyldt på 

obligationsmarkedet eller om der findes arbitragemuligheder. Han finder 3 statsobligationer 

der alle opfylder kravene om regularitet jf. afsnit 5.2.4, hvorfor han blot kan nøjes med at 

kigge på obligationernes anskaffelseskurser. To af obligationerne bliver sammensat således, at 

de matcher den tredje obligations ydelser, hvorefter han til sidst analyserer og kommenterer 

på forskellen i porteføljens og obligationens anskaffelseskurser. Han finder relativt store 

prisforskelle obligationerne imellem og konkluderer, at obligationerne ikke har været 

prisfastsat korrekt. Til sidst beskriver han hvordan markedets uligevægt kan omsættes til en 

gevinst via et bond swap. Han konkluderer, at der kan tjenes en ekstraordinær gevinst ved at 

gennemføre et bond swap. Han finder den gennemsnitlige gevinst før skat ved, at foretage 

bond swappet under forudsætning af at obligationerne holdes til udløb og at der betales 

transaktionsomkostninger. Gevinsten finder han til at udgøre 0,2744 kr. pr. 100 kr. nominelt 

beløb. Også efter skat finder han, at det er muligt at tjene en ekstraordinær gevinst. Her udgør 

gevinsten 0,1078 kr. ved en skattesats på 50 %. I artiklen påpeges at konklusionen skal ses i 

lyset af at, den ene obligation som er anvendt i analysen har haft en relativ lav omsætning i 
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forhold til de 2 andre obligationer, hvorfor likviditetspræmien vil være forskellig. En anden 

og tredje forklaring på prisforskellene skyldes markedets segmentering mht. de pålydende 

renter og forskelle i opgørelsen af de skattepligtige betalinger ved obligationsinvesteringer. På 

trods af det, konkludere han, at obligationsmarkedets prismæssige skævheder ikke er 

foreneligt med et effektivt marked.          

5.2.3 Metode 

I efterfølgende analyse sammensættes der 2 porteføljer med samme ydelser i hvert 

terminstidspunkt. Dette gøres ved at opdele obligationerne i datamaterialet i to passende 

delmængder og bestemme de andele der skal investeres i de enkelte obligationer. Når 

porteføljens ydelsesrækker er ens og de andre karakteristika også er ens, dvs. risikoforhold, 

likviditet osv. kan prisfastsættelsen alene analyseres ved at betragte anskaffelsespriserne 

mellem de 2 porteføljer
100

. I denne analyse er fundet tre obligationer vha. Nordea Analytics 

som vil blive benyttet til vurdere om markedets prisfastsættelse er i ligevægt eller ej. Det 

drejer sig om følgende tre obligationer:  

 RD 4 01Jan12 Blt 

 BRF 3 01Jan12 Blt 

 NYK 2 01Jan12 Blt 

I analysen sammensættes 2 % -obligationen med 4 % -obligationen og prisen på denne 

portefølje analyseres og sammenlignes med 3 % -obligationen.  

De fleste investorer bliver beskattet af deres afkast. En vurdering og analyse af 

prisfastsættelsen af obligationsmarkedet må derfor også inddrage de skattemæssige 

konsekvenser.  

5.2.3.1 Før skat: 

I det følgende betegner rh den terminslige rente på den højtforrentede obligation, rm den 

terminslige rente på den mellem forrentede obligation og rl den terminslige rente på den 

lavtforrentede obligation. x1 og x2 betegner det antal enheder der henholdsvis skal placeres i 

den højt forrentede og lavt forrentede obligation. Nedenfor er angivet 2 ligninger. Den første 

ligning viser ydelserne i terminerne før udløb, mens den anden ligning sikrer, at ydelserne 

bliver ens i sidste termin
101

: 
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1. rh x1 + rl x2 = rm 

2. (100 + rh)x1 + (100 + rl)x2 = (100 + rm) 

Porteføljen kan nu sammensættes ud fra nedenstående 2 formler
102

.  

1. 
lh

lm

rr

rr
x




1   

2. 
lh

mh

rr

rr
x




2  

Det er nu muligt at sammensætte porteføljen så den matcher obligationens ydelser (se figur 15 

for illustration). Markedets relative prisfastsættelse kan dermed analyseres ved udelukkende 

at betragte forskellen mellem anskaffelsesprisen på obligationen og porteføljen. 

Anskaffelsesprisen på et givet tidspunkt t, udgør for obligationen, obligationskursen plus den 

vedhængende rente: 

Pm,t = Km,t + Vm,t 

hvor Km,t angiver kursen på den mellem forrentede obligation på tidspunkt t, og Vm,t den 

vedhængende rente på tidspunkt t. 

Anskaffelsesprisen for porteføljen kan bestemmes som en vægtet sum af obligationernes 

anskaffelsespriser:  

Pp,t = (Kh,t + Vh,t)x1 +(Kl,t + Vl,t)x2 

hvor Kh,t og Vh,t er henholdsvis kursen og den vedhængende rente for den højt forrentede 

obligation, mens Kl,t og Vl,t er henholdsvis kursen og den vedhængende rente for den lavt 

forrentede obligation. 

Prisdifferencen mellem porteføljen og obligationen bliver derfor: 

Dt = Pp,t – Pm,t 

I analysen vil clean price frem for dirty price blive anvendt. Det skyldes, at de vedhængende 

renter på ethvert tidspunkt vil være ens, da porteføljen er sammensat således, at den matcher 
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obligationens ydelser, samtidig med at terminstidspunkterne er ens for de tre obligationer. Der 

kan dermed ses bort fra de vedhængende renter
103

.  

5.2.3.2 Efter skat: 

Skattepligten medfører, at ydelsesrækken for investor bliver mindre. Hvordan og hvor meget 

de ændrer sig, afhænger af hvilke typer af indtægter, der er skattepligtige for investor og 

hvordan de opgøres. Der findes 3 forskellige former for beskatningsprincipper, realisations-, 

lager- og matematisk kursopskrivningsprincippet. I nedenstående analyse vil der udelukkende 

blive taget udgangspunkt i en realisationsbeskattet investor.  

Hvis investors skattepligtige indkomst udelukkende udgøres af rentebetalinger ændrer 

ydelserne i de betragtede obligationer sig synkront. Alle ydelser reduceres med samme andel 

af rentebetalingerne, hvorfor antallet af enheder i de to obligationer i porteføljen bliver de 

samme som i før skat situationen
104

. Anskaffelsesprisen påvirkes gennem skatten af den 

vedhængende rente, og da de vedhængende renter er ens, får de ingen betydning ved 

opgørelsen af prisdifferencen. Efter skat beregningerne af prisforskellen mellem porteføljen 

og obligationen vil dermed være den samme som beregningerne før skat. Billedet ser 

imidlertid anderledes ud, når både kursgevinster/kurstab som rentebetalinger medregnes i 

investors skattepligtige indkomst. Da vil ydelsesrækkerne ikke udvikle sig ens, og antallet af 

enheder i porteføljen skal sammensættes på en ny måde, således at de matcher efter skat 

ydelserne for obligationen. 

For en realisationsbeskattet investor bestemmes efter skat ydelserne for et stående lån som
105

: 

  KsrsY se

T  100)1(..   

hvor s er skattesatsen, r er den pålydende rente og K er obligationens anskaffelsespris.  

Det anvendte skatteprincip har betydning for den tidsmæssige fordeling og dermed en effekt 

på porteføljens sammensætning. I efterfølgende analyse vil det som tidligere nævnt 

udelukkende være realisationsbeskatningsprincippet som anvendes. 

Antallet af enheder der skal placeres i henholdsvis den højtforrentede obligation og 

lavtforrentede obligation efter skat kan bestemmes ved løsning af nedenstående 
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ligningssystem. Den første ligning repræsenterer efter skat ydelserne for de tre obligationer i 

terminerne før udløb, mens anden ligning angiver efter skat ydelserne på udløbstidspunktet: 

1. mh rsxrsxrs )1()1()1( 211   

2. 
   

mm

llhh

sKrs

xsKrsxsKrs





)100)(1(

)100)(1()100)(1( 21
 

hvor r betegner den pålydende rente pr. 100 kr. på henholdsvis højt-, mellem- og 

lavtforrentede obligationer, mens K betegner anskaffelseskursen for henholdsvis højt-, 

mellem- og lavtforrentede obligationer. 

Porteføljen kan nu sammensættes ud fra følgende to formler
106

: 

)())(1(100

)())(1(100
1

hllhlh

mllmlm

KrKrsrrs

KrKrsrrs
x




  

og 

)())(1(100

)())(1(100
2

hllhlh

hmmhmh

KrKrsrrs

KrKrsrrs
x




  

Som det kan læses af ovenstående 2 udtryk afhænger porteføljens sammensætning af 

obligationernes pålydende rente, anskaffelsespriser samt af skattesatsens størrelse. 

Porteføljens anskaffelsespris bliver: 

    2,,1,,

..

, )1()1( xVsKxVsKP tltlthth

se

tp    

Mens den mellem forrentede obligations anskaffelsespris udgør: 

tmtm

se

t VsKP ,,

.. )1(   

Hvorefter differensen kan bestemmes som: 

....

,

.. se

t

se

tp

se

t PPD   

Igen kan der ses bort fra de vedhængende renter, da de er ens som følge af, at de har samme 

terminstidspunkter. 

5.2.4 Data 

En analyse af obligationsmarkedets relative prisfastsættelse stiller høje krav til datamaterialets 

beskaffenhed. Obligationerne skal opfylde kravet om regularitet, hvilket indebærer, at 
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obligationerne skal have samme terminstidspunkter, være ens mht. likviditet, risiko for 

manglende betaling, konverteringsforhold o.l. Priserne vil i modsat tilfælde indeholde 

præmier af forskellige størrelser. Dette betyder at analysen afgrænses fra konverterbare 

obligationer, idet disse obligationer ikke kan opfylde kravene om regularitet, som følge af 

forskelle i konverteringspræmien. Som tidligere beskrevet i afsnit 2.7 er det danske 

obligationsmarked unikt i den forstand, at låntagerne har mulighed for at indfri lånet før tid til 

kurs pari, hvorfor låntager skal betale en risikopræmie til investor. Priserne for disse 

obligationer adskiller sig dermed mht. størrelsen af konverteringspræmien, som bl.a. afhænger 

af restløbetiden på obligationen. Analysen begrænses derfor til inkonverterbare obligationer. 

Der findes både stats- og realkreditobligationer, som opfylder kravene om regularitet. I 

analysen tages der udgangspunkt i 3 danske inkonverterbare realkreditobligationer (stående 

lån). De stående lån bruges til at funde rentetilpasningslånene, som i dag udgør ca. 2/3 af den 

samlede obligationsrestgæld
107

. På et stående lån betales der ikke afdrag i lånets løbetid, men 

udelukkende renter, og når lånet udløber betales hele restgælden. Ydelsen i alle terminer før 

udløb er dermed ens.  

I nedenstående tabel ses de relevante nøgletal for de tre obligationer der er fundet til analysens 

formål. 

Tabel 6: Nøgletal for de tre obligationer 

Obligation nr. Navn ID Cirk. mgd. ultimo 

7. april 2010 

(mio.kr) 

Kurs (clean),      

8. april 2010 

1 NYK 2 01Jan12 Blt DK0009758856 1.564,26 100,47 

2 BRF 3 01Jan12 Blt DK0009364051 4.378,32 101,995 

3 RD 4 01Jan12 Blt DK0009268252 11.434,08 103,81 

Kilde: Nordea Analytics. Egen tilvirkning. 

 

Som det kan læses af tabel 6 varierer obligationsrestgælden i de tre fundne obligationer. Det 

skyldes, at realkreditinstitutterne som regel vil have én toneangivende obligation for en 

bestemt obligation med en bestemt løbetid. I ovenstående tilfælde vil den toneangivende 

obligation for et stående lån med udløbstidspunkt i januar 2012 være RD 4 01Jan12 Blt. 

Denne obligation er den mest likvide af de tre fundne obligationer. Investor kan sælge og 

                                                           
107

 Nationalbankens Statistikbank  MFI-Statistik  DNUDL4 / 2010M03 



62 
 

købe for flere millioner uden at kursen påvirkes nævneværdigt. Som det kan ses, bliver 

restgælden mindre i takt med kuponrenten bliver lavere. Det skyldes, at kursen på disse 

obligationer som regel vil være dårligere end den toneangivende obligation. Kursen på 

obligationen NYK 2 01Jan12 Blt vil have en relativ lav kurs, således at det ikke bliver 

attraktivt for låntagerne at optage lån i denne. Det optimale i analyse øjemed vil være at finde 

tre obligationsserier med mest mulig likviditet. Til analysens formål er der fundet tre 

obligationer der i dag synes at opfylde ovenstående bedst muligt.  

Tabel 7: Udvikling i omsætning 

Månedlig omsætning 

(Mio. kr.) 

2. 

halvår 

2006 

1. 

halvår 

2007 

2. 

halvår 

2007 

1. 

halvår 

2008 

2. 

halvår 

2008 

1. 

halvår 

2009 

2. 

halvår 

2009 

RD 4 01Jan12 Blt. 7.249 16.177 7.517 1.261 1.502 2.708 6.924 

BRF 3 01Jan12 Blt. 4.123 4.698 1.043 128 585 924 4.647 

NYK 2 01Jan12 Blt. 40 72 41 33 28 252 660 

Kilde: Nordea Analytics. Egen tilvirkning. 

 

Omsætningen viser hvor meget obligationerne er blevet handlet, hvilket har betydning for 

prisfastsættelsen jf. afsnittet om likviditeten. Jo mere en obligation bliver handlet desto mere 

effektiv er prisfastsættelsen ligeledes også. Som det kan ses af tabel 7 er omsætningen især 

betydelig for Realkredit Danmark obligationen. For alle tre obligationer gælder det, at 

omsætningen falder på tidspunktet for finanskrisens indtog. Det kan samtidig ses, at 

omsætningen for især Nykredit obligationen er begrænset, hvorfor dette kan have en 

betydning for prisdannelsen, idet likviditetspræmien kan være forskellig fra de to andre 

obligationer. Den lave omsætning skyldes til dels, at den cirkulerende mængde for Nykredit 

obligationen er lavere end for de to andre obligationer.  

Nationalbanken udarbejder en såkaldt koncentrationsfaktor der viser, hvor koncentreret 

ejerskabet i obligationen er, og dermed sandsynligheden for indlåsningseffekter. Der findes 

tre kategorier grøn, gul og rød. Grøn repræsenterer serier med lav koncentration, og dermed 

lav sandsynlighed for indlåsningseffekter. Gul repræsenterer de mellem koncentrerede og rød 

de høj koncentrerede. Obligationerne fra Realkredit Danmark og BRF falder begge i det 

grønne interval. Obligationen fra Nykredit falder i det gule interval. Problemet med den 

begrænsede omsætning i obligationen er altså ikke værre, end at den har et 

mellemkoncentreret ejerskab. Hertil kan nævnes at kun ca. 20 % af den totale mængde af 
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obligationer har en kategori grøn. På baggrund af ovenstående vurderes det, at obligationen 

fra Nykredit kan indgå i analysen uden at resultaterne påvirkes i betydelig grad.   

De tre fundne obligationer er alle blåstemplede hvilket vil sige, at obligationerne på 

udstedelsestidspunktet havde en pålydende rente, der var lig med eller højere end 

mindsterenten
108

. Nedenstående tabel 8 viser hvornår obligationen er blevet udstedt og hvad 

mindsterenten på daværende tidspunkt var. 

Tabel 8: Obligationerne og mindsterenten 

Navn Udstedelsestidspunkt Kupon Mindsterenten
109

 

RD 4 01Jan12 Blt 1. juni 2001 4 % 4 % 

BRF 3 01Jan12 Blt 27. juni 2006 3 % 2 % 

NYK 2 01Jan12 Blt 11. september 2003 2 % 2 % 

Kilde: Skatteministeriet. Egen tilvirkning. 

 

At obligationerne er blåstemplede betyder, at kursgevinsten for en privat investor er skattefri. 

Der er den 27. januar 2010 fremsat lovforslag om en ophævelse af loven om 

mindsterentereglen således, at der indføres en generel beskatning af privates gevinster og tab 

på fordringer
110

. Lovforslaget er fremsat således, at EU-retten kan overholdes i forhold til 

kapitalens frie bevægelighed. Inden dette lovforslag har der været forskel i beskatningen af 

obligationer i henholdsvis danske kroner og i fremmed valuta, hvorfor kravet om den frie 

kapitals bevægelighed ikke har været opfyldt. Investorer med gevinst og tab på fordringer i 

danske kroner har kunnet slippe for beskatning af kursgevinster såfremt at obligationerne har 

været blåstemplede. Vedtages lovforslaget om ophævelse af mindsterenten vil dette forhold 

blive ændret og alle fordringer i både danske og fremmed valuta vil blive beskattet ens.  

Lovforslaget medfører at beskatningen af kapitalindkomst nedsættes gradvist. Merprovenuet 

fra ophævelsen af mindsterenten skal benyttes til en gradvis nedsænkning af 

kapitalindkomsten fra 51,5% i dag til 42% i 2014
111

. Beregninger i denne opgave vil ikke 

blive berørt af disse mulige ændringer, da det er historiske data der analyseres.  
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5.2.5 Resultat 

I nedenstående afsnit vil analysens resultater blive gennemgået. Beregninger vil blive vist i 

det omfang det vurderes at skabe bedre overblik og forståelse for analysens resultater. For 

detaljerede beregninger henvises der til bilag.  

Beregninger er gennemført for perioden 3. juli 2006 – 8. april 2010. I denne periode er der i 

alt 943 børsdage. Resultaterne vil først blive gennemgået i en før skat situation og derefter i 

en efter skat situation. Begge afsnit efterfølges af en analyse af, hvordan finanskrisen kunne 

tænkes at påvirke den relative prisdannelse i obligationsmarkedet. Dette gøres ved at opdele 

perioden i følgende tre intervaller: før krise, under krise og efter krise intervaller. Til sidst 

gennemgås markedets relative prisfastsættelse og det undersøges hvilke obligationer der er 

henholdsvis for dyre eller for billige.   

5.2.5.1 Før skat: 

I det følgende gennemgås resultaterne for før skat beregningerne af porteføljens 

anskaffelsespris i forhold til obligationens. For beregninger henvises til bilag 5. 

Figur 11: Prisdifferencen mellem porteføljen og obligationen 

 
Kilde: Københavns Fondsbørs. Egen tilvirkning. 

 

Det fremgår af figur 11, at porteføljen systematisk er dyrere end obligationen. Ud af 943 

observationer er porteføljen dyrere i 896 af tilfældene, mens obligationen kun i 47 af 

tilfældene er dyrere end porteføljen. I perioder har porteføljen kostet op til 1,08 kr. mere end 

hvad den skulle have kostet i ligevægt – eller obligationen har kostet 1,08 kr. for lidt i forhold 

til ligevægtsprisen. En eller begge obligationer i porteføljen kan derfor konkluderes at være 

overvurderet, eller 9 % obligationen kan konkluderes at være undervurderet. På denne 
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baggrund konkluderes det, at markedets prisfastsættelse under de givne forudsætninger ikke 

har været i ligevægt. Resultaterne af beregningerne er angivet i tabel 9. 

 

Tabel 9: Statistiske størrelser, før skat 

Antal observationer 943 

Maks. 1,08 

Min. -0,16 

Gennemsnitlig 

prisdifference 

0,50 

Standardafvigelse 0,295 

Antal neg. differencer 47 

Antal pos. differencer 896 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som det kan læses af tabel 9 er den gennemsnitlige prisdifference mellem porteføljen og 

obligationen 0,5 kr., mens standardafvigelsen er 0,295.  En statistisk analyse af 

prisdifferencerne viser endvidere tegn på høje positive autokorrelationer
112

. Ved et lag på én 

dag er korrelationskoefficienten 0,957. Også for højere lags er korrelationskoefficienten 

positiv for prisdifferencerne. Resultatet af autokorrelationerne er vist i nedenstående tabel 10.  

Tabel 10: Autokorrelationskoefficienter for prisdifferencerne 

K 1 2 3        … 10 

r 0,956944 0,929363 0,918927        … 0,830183 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Den positive autokorrelationskoefficient viser endvidere tegn på afhængighed i 

prisfastsættelsen.    

Der er mange meninger om hvornår finanskrisen startede og for alvor slog igennem i 

markedet. Antallet af handler faldt mærkbart fra d. 31. oktober 2007 til d. 1. september 2007. 

Fra den ene dag til den anden faldt antallet af handler fra 404 til 282, altså et fald på 30 %. I 

løbet af marts 2009 fandt niveauet for antallet af handler tilbage til niveauet før krisen jf. bilag 

3. Perioderne i efterfølgende analyse er derfor delt op i følgende: 

Før finanskrisen: 3. juli 2006 – 31. oktober 2007 

Under finanskrisen: 1. november 2007 – 31. marts 2009 

Efter finanskrisen: 1. april 2009 – 8. april 2010 

Nedenfor i tabel 11 angives de statistiske resultater for de analyserede perioder: 
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Tabel 11: Statistiske størrelser  

  Før finanskrisen Under finanskrisen Efter 

finanskrisen 

Antal observationer 338 352 253 

Maks. 0,69 1,08 0,55 

Min. -0,13 -0,16 -0,09 

Gennemsnitlig prisdifference 0,51 0,70 0,21 

Standardafvigelse 0,146 0,297 0,178 

Antal negative prisdifferencer 1 8 38 

Antal positive prisdifferencer 337 344 215 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som det kan læses af ovenstående tabel 11 og ses af figur 11, har prisdifferencerne især været 

volatile i perioden under finanskrisen. Her har den gennemsnitlige prisdifference været større 

end i perioden før og efter finanskrisen. Standardafvigelsen er i perioden under den finansielle 

krise på 29,7 %, mens den i perioden før krisen var 14,6 % og efter krisen 17,8 %. 

Prisdifferencerne under den finansielle krise toppede på 1,08 kr., hvilket er ca. det dobbelte i 

forhold til de 2 andre perioder. Også minimumspunktet for prisdifferencerne fandt sted i 

perioden under den finansielle krise. Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at den 

finansielle krise har skabt uro i prisfastsættelsen på obligationsmarkedet, og har bidraget til de 

relativt høje prisdifferencer mellem den analyserede portefølje og obligation.  

5.2.5.2 Efter skat: 

I det følgende gennemgås efter skat resultaterne. Den primære forskel i regnestykket mellem 

før skat og efter skat beregningerne består i, at porteføljens sammensætning efter skat er 

tidsspecifik. Dvs. at vægtene ændrer sig med tiden som en funktion af obligationernes kurser 

(se bilag 6). 
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Figur 12: Prisdifferencer mellem porteføljen og obligationen, efter skat 51,5 % 

   
Kilde: Egen tilvirkning. 

Som det kan ses af figuren er porteføljen også systematisk dyrere end obligationen i en efter 

skat betragtning. Igen er porteføljen i 896 af tilfældene dyrere end obligationen, mens 

obligationen i 47 af tilfældene er dyrere end porteføljen. I nedenstående tabel 12 er de 

statistiske størrelser angivet. 

Tabel 12: Statistiske størrelser  

Antal observationer 943 

Maks. 0,56 

Min. -0,08 

Gennemsnitlig 

prisdifference 

0,26 

Standardafvigelse 0,151 

Antal negative differencer 47 

Antal positive differencer 896 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som det kan ses, er den gennemsnitlige prisdifference i den analyserede periode 0,26 kr., 

mens standardafvigelsen er 15,1 %. Begge størrelser er altså mindre end i ”før skat” 

betragtningen.  

En statistisk analyse af prisdifferencerne viser igen høje tegn på positive autokorrelationer.  
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Tabel 13: Autokorrelationer  

K 1 2 3 … 10 

r 0,957822 0,931124 0,921319 … 0,835935 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Ved et lag på én dag er korrelationskoefficienten 0,958. Også for højere lags er 

korrelationskoefficienten positiv for prisdifferencerne. Igen kan det konstateres afhængighed i 

prisfastsættelsen, som følge af de positive korrelationskoefficienter.  

I det følgende gennemgås de statistiske resultater i en før krise, under krise og efter krise 

betragtning.  

Tabel 14: Statistiske resultater før, under og efter krisen   

  Før 

finanskrisen 

Under 

finanskrisen 

Efter 

finanskrisen 

Antal observationer 338 352 253 

Maks. 0,36 0,56 0,27 

Min. -0,07 -0,08 -0,05 

Gennemsnitlig prisdifference 0,27 0,36 0,10 

Standardafvigelse 0,076 0,152 0,088 

Antal negative prisdifferencer 1 8 38 

Antal positive prisdifferencer 337 344 215 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som det kan ses af figur 12 har prisdifferencerne især været volatile i perioden under den 

finansielle krise. Dette understøttes af ovenstående tabel 14 som viser, at standardafvigelsen 

under finanskrisen har været ca. den dobbelte som før og efter den finansielle krise. Den 

maksimale prisdifference er igen, at finde i perioden under finanskrisen. Her var den 

maksimale prisdifference 0,56 kr. mod 0,36 kr. i perioden før og 0,27 kr. i perioden efter.  

Det kan til slut konkluderes, at finanskrisen har bidraget til de høje prisdifferencer i den 

analyserede periode og dermed skabt ubalance i prisfastsættelsen. 

5.2.6 Delkonklusion 

Det er nu undersøgt om obligationernes prisfastsættelse er i indre balance eller ej. Resultatet 

både før og efter skat viser tegn på ubalance i prisfastsættelsen. Porteføljen der er sammensat 

af 2 %- og 4 % obligationen er systematisk dyrere end obligationen. Både før og efter skat er 

porteføljen i 896 ud af 943 tilfælde dyrere end obligationen. Den gennemsnitlige 

prisdifference efter skat er fundet til 0,26 kr. i den analyserede periode, mens 

standardafvigelsen er 15,1 %. Det er samtidig undersøgt hvorledes finanskrisen har påvirket 

prisfastsættelsen af obligationerne, og det kan konkluderes at, finanskrisen har bidraget til den 

øgede volatilitet i prisdifferencerne. Den gennemsnitlige prisdifference under finanskrisen er 
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0,36 kr., mens den før og efter krisen henholdsvis er 0,27 og 0,10 kr. Standardafvigelsen 

under finanskrisen er ligeledes størst og er målt til, at være ca. det dobbelte som før og efter 

krisen. Under de givne forudsætninger vurderes det derfor, at priserne på obligationerne ikke 

harmonerer med et effektivt marked, og at finanskrisen har bidraget til den øgede volatilitet i 

prisdifferencerne. 

Det efterfølgende afsnit vil indeholde en analyse af obligationernes relative prisfastsættelse, 

for at undersøge hvilke obligationer der er for billige eller for dyre. 

5.2.7 Markedets relative prisfastsættelse:  

Skævheden i priserne kan henføres til en eller flere af de tre obligationer. Hvilke af 

obligationerne der er relativt for billige og hvilke der er relativt for dyre, kan ske ved at 

sammensætte de mulige porteføljer, der giver samme ydelsesrække som henholdsvis, 2 % -

obligationen, 3 % -obligationen og 4 % -obligationen. Ved at analysere den givne portefølje 

mod obligationen, er det muligt at finde ud af hvilke obligationer der er henholdsvis for dyre 

eller for billige. 

De tre porteføljer er sammensat således: 

 Portefølje 1: Består af 2 % - og 4 % -obligationen. 

o D1,t = P(4 % -obl.; 2 % -obl.) – P(3 % -obl.) 

 Portefølje 2: Består af 3 % - og 4 % -obligationen. 

o D2,t = P(4 % -obl.; 3 % -obl.) – P(2 % -obl.) 

 Portefølje 3: Består af 2 % - og 3 % -obligationen. 

o D3,t = P(3 % -obl.; 2 % -obl.) – P(4 % -obl.) 

 

5.2.7.1 Før skat: 

I før skat betragtningen er beregningerne relativt lette, og de nye vægte findes ved at løse 2 

ligninger med 2 ubekendte jf. bilag 7 og appendiks 1. Som det kan ses af nedenstående figur 

13 er der en entydig sammenhæng mellem prisdifferencerne for porteføljerne. Der kan 

udledes følgende relationer: 

tt DD ,3,2   og  tt DD ,2,1 5,0
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Figur 13: Sammensætning af porteføljer, før skat 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Det kan ses, at har porteføljen indeholdende 3%- obligationen har været for billig i forhold til 

obligationen den er blevet sammenlignet med. Som vist ovenfor indgår 3%- obligationen i 

porteføljen D2,t og D3,t som begge har en mindre anskaffelseskurs end obligationen. Det kan 

derfor konstateres, at 3% -obligationen har været for billig i forhold til 2%- og 4% -

obligationerne, eller at 2%- og 4%-obligationerne har været relativt for dyre i forhold til 3%-

obligationen. Den relative prisfastsættelse har altså ikke været i ligevægt i den analyserede 

periode. Hvorvidt det har været muligt, at generere en overnormal profit som følge af, at 

priserne ikke har været i ligevægt, skal ses i lyset af om gevinsten ved skævheder i priserne, 

har været stor nok til at dække transaktionsomkostningerne. Dette undersøges nærmere i 

nedenstående afsnit 5.2.7.2. 

5.2.7.2 Efter skat: 

I efter skat betragtningen er vægtene tidsafhængige og ændrer sig i takt med 

obligationskurserne. Der skal derfor løses 2 ligninger med 2 ubekendte for alle 3 porteføljer 

for alle børsdagene. En alternativ og hurtigere metode er, at udlede nedenstående formler på 

baggrund af de 2 kriterier som blev gennemgået tidligere i afsnit 5.2.3.2. Porteføljens vægte 

kan da bestemmes via nedenstående formler (se bilag 8 for beregninger): 
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Figur 14: Sammensætning af porteføljer, efter skat 

  
Kilde: Egen tilvirkning. 

Der kan via ovenstående figur udledes følgende relationer:  

 D1,t : P(4 % -obl.; 2 % -obl.) – P(3 % -obl.)  P(4 % -obl.; 2 % -obl.) > P(3 % -obl.)  

 D2,t : P(4 % -obl.; 3 % -obl.) – P(2 % -obl.)  P(4 % -obl.; 3 % -obl.) < P(2 % -obl.) 

 D3,t : P(3 % -obl.; 2 % -obl.) – P(4 % -obl.)  P(3 % -obl.; 2 % -obl.) < P(4 % -obl.) 

På baggrund af ovenstående relationer kan det altså igen konkluderes, at 3%- obligationen har 

været for billig i forhold til 2%- obligationen og 4%- obligationen - eller omvendt at 2%- 

obligationen og 4%- obligationen har været for dyre i forhold til 3%- obligationen. Der kan på 

baggrund af ovenstående beregninger ikke siges noget om forholdet mellem 2%- obligationen 

og 4%- obligationen, men blot kan det konstateres, at den relative prisfastsættelse i den 

analyserede periode ikke har været i ligevægt.  

 

Det ser umiddelbart ud som om, at det er muligt at tjene penge ved at handle med ovenstående 

obligationer. Som tidligere beskrevet skal gevinsten ved, at handle mellem obligationerne 

være højere end transaktionsomkostningerne, førend det er muligt at generere overnormalt 

afkast og dermed konstatere, at markedet ikke er i ligevægt. I efterfølgende afsnit analyseres 

muligheden for at generere overnormalt afkast ved at handle med obligationerne. 
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5.2.8 Mulighed for ekstraordinær gevinst 

Som tidligere beskrevet må ”loven om en pris” være opfyldt i et effektivt marked, idet der 

ellers vil være mulighed for at generere en ekstraordinær gevinst. Ovenfor er det belyst, at der 

findes skævheder i priserne. Da handel med værdipapirer altid er forbundet med 

transaktionsomkostninger, skal disse naturligvis inddrages i analysen. Muligheden for at 

generere en ekstraordinær gevinst på grundlag af de observerede prisforskelle omfatter 

følgende 2 muligheder
113

:  

 Arbitrage 

 Bond swap 

Arbitrage er en investeringsstrategi der garanterer et risikofrit afkast
114

. Ingen arbitrage-

princippet siger, at ”hvis to aktiver giver anledning til nøjagtig de samme fremtidige 

betalinger, må de også have nøjagtig samme pris”. Ligevægtsprisen på en vare er, hvor udbud 

er lig efterspørgsel. Arbitragestrategien går ud på, at udnytte markedets uligevægt til egen 

fordel. Uligevægten opstår som regel fordi, deltagerne på et marked ikke kender hinandens 

priser. I et ineffektivt marked vil arbitragørerne skabe ligevægt i markedet, ved at købe de 

undervurderede papirer, og skubbe priserne op, og sælge de overvurderede papirer og skubbe 

priserne ned.  

I praksis er arbitrage sværere end som så, og transaktionsomkostninger udgør en betydelig 

post, hvorfor de nødvendigvis må indgå i kalkulen.  

Arbitragestrategien går ud på at købe de billige obligationer og sælge de dyre. Dette gør 

investor ved, at gå kort i obligationen dvs. ”låne” obligationen fra fx en børsmægler og 

herefter sælge den videre. Efter en aftalt periode leverer investor aktivet tilbage ved at købe 

det i markedet. Investor skal altså kun gå kort i aktivet i troen om faldende priser.  

Det er tidligere vist, at porteføljen er sammensat således, at den matcher obligationens 

ydelser. Dette er illustreret i nedenstående figur 15.  

  

                                                           
113

 Sørensen, Bjarne G.: ”Obligationsmarkedets effektivitet”, s. 25 
114

 Brealy and Myers: “Study Guide for use with Principles of Corporate Finance”, s. 369 
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Figur 15: Nutidsværdien af porteføljen og obligationen 

    
Kilde: Egen tilvirkning. 

Som det kan ses af figuren er de fremtidige ydelser ens, mens prisen er forskellig, hvilket kan 

tyde på at der findes arbitragemuligheder. 

Arbitragestrategien kan udføres ved, at købe 3%- obligationen (den billige) og gå kort i 

porteføljen (den dyre). Det giver følgende payoff mønster: 

Tabel 15: Payoff for porteføljen og obligationen   

Tid 0 1 2         … 3 

Køb BRFkredit obligationen  -94,18 3 3 3 103 

Gå kort i porteføljen 94,41 -3 -3 -3 -103 

I alt 0,23 0 0 0 0 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Ved at implementere ovenstående strategi er det muligt, at tjene et risikofrit afkast på 0,23 kr. 

uden fremtidige forpligtelser. Dette under antagelse af, at porteføljen er overvurderet og at 

obligationen har den korrekte pris. Investor skal altså gå kort i porteføljen i troen om, at den 

vil falde ned til prisen for obligationen. Heri skal naturligvis tillægges 

transaktionsomkostninger, hvormed gevinsten vil blive lavere, hvilket vil blive gennemgået i 

det følgende.  

 

Transaktionsomkostninger vil som regel være forskellig fra investortype til investortype.    

Institutionelle investorer er som regel prisdannende på markedet, hvorfor der tages 

udgangspunkt i disse i nedenstående eksempel. Institutionelle investorer betaler ingen kurtage 

og omkostningerne består derfor udelukkende af bid ask spreadet. Det er fundet at det 

gennemsnitlige bid ask spread for alle tre obligationer udgør 0,20 kr. i den analyserede 
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periode. Det har i gennemsnit kostet 0,14 kr. at sælge en Realkredit Danmark og Nykredit 

obligation. Samtidig har det i gennemsnit kostet 0,06 kr. at købe BRF kredit obligation. Bid 

ask spreadet er derfor beregnet til at udgøre 0,20 kr. i gennemsnit, ved at gennemføre 

arbitragestrategien. For yderligere beregninger henvises der til bilag 9.  

 

Figur 16: Gevinst/tab efter skat og transaktionsomkostninger 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Som det kan ses af figuren er gevinsten ved, at udføre ovenstående strategi ikke ligeså tydelig 

efter transaktionsomkostninger. Der kan stadig være tegn på, at kunne tjene en ekstraordinær 

gevinst, men muligheden for at lide et tab er ligeledes til stede. Som det kan ses i figuren, er 

gevinsten størst under den finansielle krise.  

Risikoen ved en arbitragestrategi opstår typisk ved, at hvis man er gået kort i obligationen, og 

det senere viser sig at priserne ikke er faldet men derimod er steget. Her vil investor opleve et 

fald i hans formue, idet han nu skal købe obligationen tilbage til en højere pris end den han 

solgte den til. Hvis priserne over en længere periode ikke er i den teoretiske ligevægt som 

ovenfor beskrevet, kan det skyldes at risikoen ved, at udføre en arbitragestrategi overstiger det 

forventede afkast ved at implementere strategien
115

. Hvis det forventede afkast efter 

transaktionsomkostninger ved arbitragestrategien altså er større end risikoen ved at 

implementere arbitragestrategien, kan markedet ikke siges at være i prismæssig ligevægt og 

dermed kan markedet ikke siges at være effektivt. 

 

                                                           
115

 Brealy and Myers: “Study Guide for use with Principles of Corporate Finance”, s. 370 
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Markedets prisfastsættelse kan alternativt vurderes ved et bond swap.  Forskellen mellem et 

bond swap og en arbitragestrategi er, at investor ved et bond swap sælger sin initiale 

beholdning og køber andre obligationer for pengene
116

. Da porteføljen hovedsageligt er dyrere 

end obligationen, består swappet i en udskiftning af porteføljen og i stedet anskaffe 

obligationen. De modsatte transaktioner foretages når obligationen er dyrere end porteføljen.  

Mulighederne for at tjene ekstraordinær gevinst kan udnyttes ved, at implementere følgende 

strategier ved et bond swap: 

Strategi 1: Der foretages intet swap hvis prisforskellen mellem porteføljen og obligationen er 

mindre end bid ask spreadet. 

Strategi 2: Hvis prisforskellen mellem porteføljen og obligationen er større end spreadet, 

sælges 2%- og 4%- obligationen som udgør porteføljen og 3%- obligationen anskaffes i 

stedet.  

Strategi 3: Hvis prisforskellen mellem 3% obligationen og porteføljen er større end bid ask 

spreadet anskaffes de to obligationer i porteføljen og 3%- obligationen sælges i stedet.  

Af figur 16 fremgår det hvornår obligationen er dyrere end porteføljen og omvendt. 

Tabel 16: Resultater ved bond swap, efter skat 

 Samlet Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 

Antal 943 320 623 0 

Gennemsnitlig gevinst 0,0654 0 0,1559 0 

Standardafvigelse 15,14 % 0 9,06 % 0 

Maksimal gevinst 0,3625 0 0,3625 0 

Minimal gevinst 0,00 0 0,0008 0 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

I tabel 16 er resultaterne ved at gennemføre strategierne vist. Det fremgår af tabellen, at der 

kan tjenes en ekstraordinært gevinst ved at gennemføre strategi 2. I 623 tilfælde er 

prisforskellen mellem porteføljen og 3%- obligationen større end spreadet. Den 

gennemsnitlige gevinst ved strategi 2 er 0,16 kr., mens standardafvigelsen er 9,06 %.  Den 

maksimale gevinst er målt til 0,36 kr. Det skal bemærkes, at beregningerne kun er foretaget 

for de institutionelle investorer og som tidligere nævnt betaler disse ikke kurtage modsat 

mange af de andre investortyper. Da gevinsterne ikke er af større karakter, vil resultaterne for 
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andre investortyper dermed se anderledes ud, og en ekstraordinær gevinst ved at gennemføre 

strategi 2 vil enten blive meget lille eller helt forsvinde.  I 320 tilfælde anvendes strategi 1 og 

strategi 3 anvendes slet ikke. Resultaterne ser anderledes ud i før skat betragtningen. Her er 

den gennemsnitlige gevinst 0,40 kr., og den maksimale gevinst er målt til 0,89 kr. For 

yderligere informationer om før skat beregningerne henvises der til bilag 10. 

 

Det er nu undersøgt hvorvidt der findes skævheder i prisfastsættelsen og hvorledes disse 

skævheder kan omsættes til gevinster. Det er fundet at der findes skævheder i priserne og at 

disse skævheder kan omsættes til en gevinst for bl.a. de institutionelle investorer. Billedet ser 

anderledes ud for andre investortyper som for eksempel private investorer, da disse generelt 

har højere transaktionsomkostninger forbundet med at handle. Den observerede skævhed i 

prisfastsættelsen kan imidlertid forklares af forskellige årsager. Som det blev gjort klart 

tidligere er der en begrænset likviditet i 2%- obligationen, hvorfor omsætningen også er lav i 

forhold til de to andre obligationer. 4%- obligationen er ubetinget den mest omsatte af de tre 

obligationer, og dermed er denne obligation også prisfastsat mest effektivt. Denne forskel 

giver anledning til forskellige likviditetspræmier, hvilket formentlig er den største årsag til de 

observerede skævheder. En mulig forklaring på den systematiske skævhed i priserne er derfor 

den højere likviditetspræmie for porteføljen end for obligationen.   

En anden forklaring på markedets skæve prisfastsættelse er obligationsmarkedets 

segmentering mht. størrelsen af de pålydende renter. Obligationsmarkedet er segmenteret 

således at de højt forrentede obligationer typisk efterspørges af de institutionelle investorer, 

mens de lavt forrentede ofte efterspørges af de private investorer. På denne måde kan 

markedets prisfastsættelse ske uden at der nødvendigvis skabes ligevægt i priserne.  

5.2.9 Delkonklusion 

Det er nu fundet at der også findes skævheder i prisfastsættelsen efter 

transaktionsomkostninger. Det virker muligt for de institutionelle investorer, at tjene en 

ekstraordinær gevinst ved at implementere enten en arbitragestrategi eller et bond swap. 

Porteføljen har systematisk været dyrere end obligationen over en længere periode. Der kan 

imidlertid være forskellige årsager til, at markedet ikke er i indre balance. For det første er der 

en begrænset likviditet i Nykredit obligationen, hvilket resulterer i forskellige 

likviditetspræmier. Og for det andet er obligationsmarkedet segmenteret mht. størrelsen af de 

pålydende renter, således at de institutionelle investorer efterspørger de højt forrentede 
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obligationer, mens de private investorer har en tilbøjelighed til at efterspørge de lavt 

forrentede obligationer. På trods af dette opfylder de 3 obligationer ikke betingelsen ”loven 

om en pris”, hvilket ikke harmonerer med et effektivt marked.  

I kølvandet på analyse I, vil analyse II kigge nærmere på muligheden for at udføre 

porteføljestrategier på det danske obligationsmarked. Hvis obligationsmarkedet er effektivt, 

og alle obligationer derved er prissat korrekt, da vil processen med at udvælge obligationer 

kunne foretages passivt. Analyse I viste imidlertid at markedet ikke for de institutionelle 

investorer kunne siges at være fuldstændig effektivt. Derfor kunne det være interessant at 

undersøge hvorvidt det ved brug af aktiv portefølje management er muligt at skabe et 

risikojusteret overnormalt afkast. Dette vil blive søgt efterprøvet ved brug af den såkaldte 

”riding the yield curve” strategi. Hvis markedsdeltagerne er i stand til at opnå et risikojusteret 

overnormalt afkast ved at implementere en”riding the yield curve” strategi, modsiger dette at 

markedet skulle være effektiv i sin svage form
117

.  Den aktive portefølje manager vil dog ofte 

stå i en situation, hvor han skal kunne levere den nødvendige kapital på et bestemt fremtidigt 

tidspunkt (the ending wealth requirement eller investeringshorisonten). Hvis renterne ikke 

ændrede sig i løbet af investeringshorisonten, så kunne investor reinvestere kupon 

betalingerne til en stabil rente og levere det lovede cashflow på udløbstidspunktet. I 

virkelighedens verden er rentekurven imidlertid volatil, og renterne er ikke stabile over 

længere perioder. Derfor er investor udsat for renterisiko. Hvordan portefølje manageren 

minimerer denne risiko vil blive vist via en såkaldt immuniseringsstrategi. En 

immuniseringsstrategi bliver mange steder i litteraturen kaldt for en passiv strategi.  

Analyse II vil altså indeholde både en aktiv og en passiv strategi. Begge strategier vil blive 

indledt med et relevant og passende teoriafsnit, der i begge tilfælde vil skabe den 

grundlæggende teoretiske forståelse for emnet, inden den konkrete analyse finder sted.  

6.0 Analyse II 

7.0 Faktorer bestemmende for rentestrukturen 

Dette afsnit vil søge at give nogle teoretiske forklaringer på rentestrukturens udseende. Der 

introduceres med en indførsel i begrebet nulkuponrenter. Herefter følger en præsentation af 

begrebet forwardrenter, og i forlængelse af dette forklares forventningsteorien. Af andre 
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teorier nævnes likviditetspræferenceteorien, segmenteringsteorien samt ”preferred habitat” 

teorien.  

7.1 Nulkuponrenter: En nulkuponobligation er et stående lån hvor den pålydende rente er lig 

nul. Betalingsrækken består derfor kun af én betaling, nemlig på udløbstidspunktet, foruden 

initialbetalingen. Diskonteringsfaktoren dj, hænger sammen med den effektive rente,
jR

~
, 

hvilket ses af relationen j

jj Rd  )
~

1( . De effektive renter benævnes altså nulkuponrenter, 

og funktionen 
jRj

~
 kaldes for nulkuponrentestrukturen

118
.   

Betragtes en obligation som en række af fremtidige betalinger, kan nutidsværdien af denne 

findes ved at tilbagediskontere denne betalingsrække, dette under antagelse af ingen skat, 

hvorved renter og afdrag kan betragtes som én samlet betalingsstrøm. Renten der diskonteres 

med, kan i princippet være den effektive rente, eller nulkuponrenter. Ved anvendelse af den 

effektive rente findes kursen på obligationen på følgende vis:  

Den effektive rente i findes ved at løse for
119

:  

tn

tn

t

t

t

t

i

y

i

y

i

y
vKPV

)1(
...

)1()1( 2

2

1

1








   

K betegner summen af obligationskursen, v er den vedhængende rente,  og yt er den samlede 

betaling på tidspunkt t. Ved at anvende den effektive rente til prisfastsættelse ses altså hurtigt, 

at denne metode forudsætter ens rente for samtlige fremtidige betalinger. Dette er i forhold til 

virkelighedens verden en ret grov antagelse, hvilket i det følgende vil blive søgt klargjort. 

Kursen på obligationen kan i stedet findes ved brug af nulkuponrenter: 
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Her er dt udtryk for diskonteringsfaktoren hørende til tid t, og som bruges til at gange på 

betalingen på tid t, hvorefter nutidsværdien af beløbet findes. Diskonteringsfaktorer er 

aftagende over tid, ud fra devisen om, at 1 krone i dag er mere værd end 1 krone i morgen. Nt 

er udtryk for nulkuponrenten på tid t, og kan også betegnes spotrenten. Både dt og Nt er altså 

to forskellige måder at betegne ”prisen på penge”. Fordelen ved at bruge nulkuponrenter til 
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prisfastsættelse af betalingsrækker er, at diskonteringsfaktoren og nulkuponrenterne tager 

hensyn til at prisen på penge er forskellig på forskellige tidspunkter. Dermed er anvendelse af 

nulkuponrenter til prisfastsættelse af obligationer en bedre metode, end metoden hvor der 

bruges effektiv rente. 

Nulkuponrenter kan ikke findes ved at kigge i en børsliste, men må udregnes. En velkendt og 

meget enkel metode til fastsættelse af de fremtidige nulkuponrenter er ved brug af såkaldt 

”bootstrapping”. Metoden uddybes ikke nærmere her, men den går kort forklaret ud på, at 

man først finder nulkuponrenten for t=1, hvorefter nulkuponrenten for t=2 findes ved brug af 

nulkuponrenten for t=1 og så fremdeles. 

Hvorledes rentestrukturen vil se ud, afhænger af en lang række faktorer. Der findes 

selvfølgelig de makroøkonomiske faktorer, der er med til at forklare renteniveauet/strukturen. 

Dette være sig inflation, økonomisk aktivitet/vækst, privatforbrug samt opsparing, 

finanspolitik og pengepolitik, blot for at nævne nogle. Herudover findes også en række andre 

teorier der søger at forklare udseendet af selve rentestrukturen, dog har disse ikke direkte 

forbindelse til makroøkonomien. Den første teori der behandles er forventningsteorien. 

7.2 Forventningsteorien: kræver en kort præsentation af begrebet forward renter. En mulig 

definition af forwardrenten er, at det er den perioderente, der eksisterer mellem de enkelte 

terminer
120

. Forwardrenten er med andre ord den rente, man med sikkerhed kan få ved at 

placere penge forward
121

. Renterne er alle kendte i dag. Forventningsteorien tager 

udgangspunkt i den sammenhæng der eksisterer mellem nulkuponrenter og forward renter.  

Illustrativt kan dette vises på følgende vis:  

Figur 17: Sammenhæng mellem nulkuponrenter og forward renter 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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Figuren viser at den fremtidige forwardrente mellem t0 og t1 er lig med den 1-årige 

nulkuponrente, N1. Markedets fremtidige forventninger til de fremtidige 1-årige spotrenter 

afspejles i forwardrenterne
122

. Det ses nu, at forventninger til fremtiden spiller en rolle for 

rentestrukturen. Er rentestrukturen stigende, afspejler dette at investor kræver en 

kompensation, i form af højere afkast, for at investere langt i forhold til kort. I et effektivt 

marked vil afvigelser mellem forwardrenterne og de fremtidige 1 årige spotrenter 

repræsentere en mulig arbitragemulighed. Er rentestrukturen stigende, er dette et udtryk for at 

markedet forventer at de korte 1 årige spotrenter vil stige. Teorien antager at agenterne er 

risikoneutrale, idet de er indifferente mellem at skulle købe korte obligationer med løbende 

reinvestering, eller blot at købe en lang obligation. Dette giver en naturlig kobling over til 

likviditetspræferenceteorien. 

7.3 Likviditetspræferenceteorien: søger at afdække det faktum, at låntager vil låne langt, 

fordi han herved med større sandsynlighed kan betale tilbage, mens man på den anden side 

har långiver, der helst vil udlåne kort, idet usikkerheden om det endelige beløb långiver har til 

gode herved er mindst
123

. Låntager og långiver har altså forskellige præferencer med hensyn 

til tidshorisonten. Forskellen i præferencer medfører at låntager må betale långiver en 

likviditetspræmie (risikopræmie). Denne præmie påvirker således rentestrukturen ved, at de 

fremtidige forwardrenter bliver større end de fremtidige 1 årige spotrenter. Går man ud fra, at 

desto længere tid låntager vil låne, desto større præmie må han også være villig til at betale til 

långiver, da vil rentestrukturen være stigende, alt andet lige
124

. Et eksempel på en långiver der 

kunne tænkes at ville investere langt, kunne være pensionskasserne. Deres forpligtelser 

overfor indskyderne kommer først til betaling om mange år, når indskyderne går på pension, 

hvorfor pensionskasserne kan have interesse i at investere i lange fastforrentede obligationer. 

Rentestrukturen kan ud fra disse teorier vises på følgende vis: 
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Figur 18: Rentestruktur og likviditetspræferencer  

 
Kilde: ”Obligationsinvestering, Teoretiske overvejelser og praktisk anvendelse”, s. 55. Egen tilvirkning. 

 

Af overstående figur ses at likviditetspræmierne stiger over tid, hvilket der også tidligere blev 

argumenteret for. Det er ikke usandsynligt at forestille sig en situation, hvor markedet 

forventer, at renterne vil være svagt faldende, hvilket ud fra forventningsteorien vil resultere i 

en faldende rentestruktur, men hvor likviditetspræmierne stadig vil sikre en stigende 

rentestruktur. For at der skal være tale om en decideret faldende rentestruktur, skal der altså 

være forventninger om kraftigt faldende 1-årige spotrenter. I Danmark har vi inden for de 

sidste 20 år oplevet både en faldende og en stigende rentestruktur, dog skal vi helt tilbage til 

starten af 1990’erne for at opleve en direkte faldende tendens
125

.  

7.4 Segmenteringsteorien: Denne teori tager på samme vis som likviditetspræferenceteorien 

udgangspunkt i, at agenterne i markedet har forskellige præferencer for bestemte løbetider. 

Hermed er det udbud og efterspørgsel for de forskellige løbetider (segmenterede markeder), 

der bliver afgørende for rentestrukturen
126

. Forudsætningen bliver derfor også, at obligationer 

med forskellige løbetider ikke er substitutter. Mange pengeinstitutter foretrækker en 

forholdsvis kort løbetid på deres obligationsporteføljer, mens pensionsselskaber typisk ønsker 

en noget længere løbetid. Har investor en investeringshorisont på 4 år, så vil han placere sine 

midler i en obligationsportefølje der udløber om 4 år. Investoren falder derfor i det 4-årige 

løbetidssegment. Ved brug af denne strategi er han sikret mod både kurs- og 

genplaceringsrisiko. Havde han valgt at investere i obligationer der løber længere end 4 år, så 
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ville der efter de 4 år opstå en kursrisiko, idet obligationernes kursværdi efter de 4 år vil være 

usikker. Omvendt gælder det også, at hvis han havde valgt at investere i fx 2-årige 

obligationer, så ville der være risiko for, at genplacering skulle ske til en lavere rente. Begge 

disse risici elimineres ved, at der investeres i obligationer der udløber samtidig med 

investeringshorisonten. Dette gælder for nulkuponobligationer. Er der i stedet tale om 

kuponobligationer, vil der altid opstå en genplaceringsrisiko i forbindelse med 

kuponbetalingerne, da disse løbende skal genplaceres med de løbende udbetalinger
127

.    

Et empirisk studie af det canadiske statsobligationsmarked finder segmenterede præferencer 

for løbetider som et resultat af landets skatteregler
128

.  

7.5 ”Preffered habitat” teorien: er en lidt blødere udgave af segmenteringsteorien. Her 

åbnes der op for, at agenterne godt kan skifte til obligationer med andre løbetider, hvis de bare 

tilsvarende bliver kompenseret gennem et højere merafkast
129

. Det er således ikke kun udbud 

og efterspørgsel efter de enkelte løbetider der er afgørende for rentestrukturens udseende, men 

også forventninger til de fremtidige spotrenter får betydning
130

. Denne teori kan altså siges at 

være en udvikling af forventningsteorien, idet at investorerne både har præferencer for løbetid 

og afkast. Den forudsiger at de korte renter, stort set altid vil være lavere end de lange, dels 

fordi investorerne kræver et merafkast, fordi de skal investere i obligationer der løber 

længere, men også i obligationer der ligger udenfor deres ønskede tidshorisont. 

Da det er rentestrukturen der bruges til at værdiansætte betalingsrækker er det naturligt, at 

ændringer i denne får betydning for værdien af blandt andet obligationer. Derfor vil 

forskellige risikomål, der kan sige noget om hvor følsom obligationen er overfor ændringer i 

rentestrukturen, blive gennemgået senere i opgaven under afsnit 9.0. Her er det vigtigt at 

holde for øje, at der findes forskellige typer af skift i rentestrukturen. Der findes således 

parallelle skift, skift der ændrer hældningen og/eller skift der ændrer krumningen. Et empirisk 

studie har dog vist at for statsobligationers totale afkast, der forklarer skift i selve 

renteniveauet næsten 89,5 % af rentestrukturen, mens kun 8,5 % forklares som følge af skift i 
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hældningen, og kun 2 % forklares af ændringer i krumningen
131

. Derfor vil fokus ligge på de 

risikomål, der interesserer sig for følsomheden overfor skift i niveauet for rentestrukturen.  

8.0 Riding the yield curve 

I nærværende analyse redegøres der for hvorledes rentestrukturens udseende muligvis kan 

udnyttes til at generere en gevinst. Hvis ”riding the yield curve” kan generere en gevinst, 

modsiger dette hypotesen om, at markedet som minimum er effektivt i svag grad. Følgende 

analyse vil derfor teste om markeder er effektivt i svag grad
132

. Afsnittet vil indeholde en 

teoretisk gennemgang af 2 aktive strategier investor kan gennemføre – riding the money 

market curve og riding the bond market curve. I sidste del af analysen vil der blive givet nogle 

konkrete eksempler på disse strategier. 

I den mest simple form antager ”the rational expectations hypothesis of the term structure of 

interest rates” (REHTS), at i en verden med kun risiko-neutrale investorer, er den N-periode 

lange rente, et vægtet gennemsnit af de fremtidige spot renter. Som også nævnt tidligere er 

én-periode forward renterne en indikator for den tilsvarende fremtidige en-periode 

spotrente
133

. REHTS siger, at med undtagelse af terminspræmien (tidspræmie), vil ”holding 

period return” (HPR) for fastforrentede instrumenter være identiske, uafhængig af 

obligationens løbetid. Under denne antagelse vil en 3 måneders statsobligation eksempelvis 

give det samme afkast som en 12 måneders statsobligation der kun holdes i 3 måneder.  

Dette kan udtrykkes således
134

:  
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Hvor:   NR0 = Den aktuelle observerbare N-periode spot rente 

10 R
  
= Den aktuelle observerbare én-periode spot rente 

E(.)  = en forventnings operator 

П(.)  = en produkt operator 

)( 1rt = den uobserverbare forventede én-periode rente der er gældende i markedet på  

           tidspunkt t 
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Tt    = den tidsvarierende terminspræmie forventet til, at være gældende i markedet på 
        
           tidspunkt t  

 

Hvis REHTS er sand og alle markedsdeltagere er risikoneutrale og kun er interesseret i 

forventet afkast, vil alle én-periode beholdninger på alle obligationer, uanset deres løbetid 

være den samme som afkastet på en obligation med et års løbetid. Hvis REHTS holder vil det 

dermed sige, at ingen markedsdeltagere kan opnå et overnormalt afkast ved ”riding the yield 

curve”. 

8.1 Hvad betyder ”Riding the yield curve”? 

”Riding the yield curve” er en aktiv strategi, hvor der købes et aktiv med lang løbetid, men 

hvor det sælges inden udløb
135

. For eksempel kan investor med en investeringshorisont på et 

år, enten købe et aktiv med en løbetid på et år, eller købe et aktiv med en længere løbetid, men 

sælge det efter et år. Fortalerne for en aktiv strategi, argumenterer, at der ved en stejl 

rentekurve og relativ stabile renter kan hentes en ekstraordinær gevinst, ved ”riding the yield 

curve”, frem for en passiv buy-and-hold strategi (Bieri and Chincarini 2005)
136

.  

Formålet med efterfølgende analyse vil være at vise, hvordan rentekurvens udseende kan 

udnyttes til, at generere en mulig gevinst. Der vil blive vist 3 eksempler på, hvorledes ”Riding 

the yield curve” kan gennemføres. Det første eksempel vil tage udgangspunkt i et 

pengemarkedsinstrument, og de efterfølgende 2 eksempler vil tage udgangspunkt i 

obligationsmarkedet. Herunder en 0- kuponobligation og en kuponbetalende obligation.  

8.2 Money market 

For at analysere ”riding the money market curve”, er renten en pengemarkedsrente – 

eksempelvis CIBOR renten (Copenhagen Interbank Operating Rate). 

Prisen på en obligation med udløbstidspunkt m på tidspunkt t kan vises som
137

:  
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  Hvor:  

- ym,t er CIBOR renten på tidspunkt t 
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- m, er antal dage til udløb 

- z er rentekonventionen 

Prisen på det samme instrument kan findes efter h dages beholdning
138

:   
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Hvor: ym-h,t+h er CIBOR renten på instrumentet der nu har m-h dage til udløb. 

”Holding period return” (HPR) ved ”riding”, er for et instrument med udløbstidspunkt på m 

mellem tidspunkt t og t + h givet ved
139

:   
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”Excess holding period returns” for denne strategi, ved at holde på et instrument med samme 

udløbstidspunkt som investeringshorisonten h, er givet ved
140
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Det følger af ovenstående ligning, at ”riding the yield curve” er mere profitabel desto: 

 Stejlere rentekurven er i begyndelsen af strategien (høje værdier for ym,t – yh,t).  

 Lavere den forventede rente er i slutningen af strategien (lave værdier for ym-h,t+h)  

8.3 Riding the Bond Curve 

Under de samme antagelser, som for money market instrumentet, kan en tilsvarende pris for 

en 0-kuponobligation findes via nedenstående formel
141
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Renten er nu i stedet for en pengemarkedsrente, en nulkuponrente, hvor: 
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- ym,t er nulkuponrenten på tidspunkt t 

- m, er antal dage til udløb 

- z er rentekonventionen 

Prisen på det samme instrument kan efter h dages beholdning opgøres til
142
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Hvor: ym-h,t+h nu er renten på en nulkuponobligation, som nu har m-h dage til udløb, og som 

blev købt for h dage siden. HPR ved ”riding the yield curve” kan nu skrives som
143

: 

 

”Excess holding returns” ved ”riding the bond curve” efter h dage er
144
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   hvis h < 1 år 
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at formlerne bygger på nulkuponrenter, idet eksemplet 

tager udgangspunkt i ikke-kuponbetalende obligationer. 

I det følgende vises formlen for kuponbetalende obligationer
145

:  
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    hvis h < 1 år 
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8.4 Cushion 

Inden investor kaster sig ud i en af de to ovenfor viste ”riding” strategier, må investor først 

finde ud af om det kan betale sig – eller have forventninger hertil. Dette kan gøres ved at 

beregne den såkaldte ”cushion”, der angiver hvor meget renterne skal være steget i slutningen 

af beholdningsperioden h, for at udligne ”riding” afkastet der svarer til afkastet ved, at købe et 

h-løbetids instrument og holde til udløb
146

.  

Hvis rentestrukturen for eksempel er stejl opadgående, vil obligationerne med lang løbetid 

give en højere rente end de korte obligationer. Dette vil som før omtalt være det normale 

billede af rentestrukturen. For at udligne HPR skal den lange obligation lide et kapitaltab for 

at opveje dennes initiale rentefordel. Break-even renterne viser nøjagtig hvor meget de lange 

renter skal stige i beholdningsperioden for at forårsage et kapitaltab af en sådan størrelse. Der 

vil altså ikke være noget ”excess return” ved ”riding the yield curve” (XHt+h = 0). Ved at 

sætte   0, M

hmXH  og   0, B

hmXH  kan break-even renterne findes for money market- og bond 

market instrumentet
147

:   

Money Market Ride: 

hm

z

z

h
y

z

h
y

z

m
y

y

th

thtm

thm




























,

,,
*

,

1

 

Bond Market Ride: 
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Cushion kan findes via nedenstående formel: 
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Som det kan ses af figur 19 udgør ”cushion” den vertikale distance mellem punkt B og C. 

Denne forskel er et udtryk for, hvor meget renterne skal stige førend rentestigningen vil 

udligne enhver kapitalgevinst ved ”riding the yield curve” – altså hvornår ”riding the yield 

curve” bliver urentabel.  

Nedenstående figur 19 viser et eksempel på ”riding the yield curve” fra punkt A til punkt B. 

Hvis rentekurven forbliver uændret over en periode h, falder renten på en obligation med 

løbetid m fra punkt A i begyndelsen af perioden til punkt B, i forbindelse med at tidspunktet 

til udløb bliver kortere.  

Figur 19: Break-even renten og”the Cushion”

 
Kilde: Riding the Yield Curve: A Variety of Strategies, by David S. Bieri og Ludwig B. Chincarini  

“The cushion” kan nu anvendes som en tommelfingerregel for, hvornår der skal udføres en 

aktiv strategi eller ej. En positiv cushion indikerer, at renterne kan stige (til en vis grænse) 

uden at strategien vil generere en negativ kapitalindkomst
148

. Med denne tommelfingerregel 

kan der implementeres en aktiv strategi, når ”cushion” er positiv. Den absolutte størrelse af 

”the cushion” vil naturligvis få indflydelse på strategiens rentabilitet. En lille ”cushion” vil 

ved en given rentevolatilitet ikke yde ligeså stor beskyttelse som en stor ”cushion”. 
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8.5 Eksempel 1 – Money market 

Det første eksempel tager udgangspunkt i et pengemarkedsintrument. Forretningen udløber på 

tidspunkt 3, men den ønskes kun at blive beholdt frem til tidspunkt 1. På denne måde vil 

investor blive præmieret for, at binde sine penge i længere tid og derved opnå en højere rente. 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at investor kan opnå et højere afkast ved, at indgå den 

lange forretning, som sælges på tidspunkt 1, i stedet for at indgå en kort forretning som 

udløber på tidspunkt 1. Givet uændret rentestruktur vil investor hverken tjene eller tabe penge 

på denne strategi. Som det kendes fra finansiel teori findes der intet ”free lunch”. Investor kan 

ikke uden at påtage sig risiko opnå et højere afkast end den risikofrie rente. 

I det følgende vil det blive vist, at investor ved uændret rentestruktur ikke vil opnå excess 

return. Nedenfor er CIBOR kurven angivet:  

Tabel 17: Rentestruktur (CIBOR)     

Tid Betegnelse Fra dato Til dato Dage Rente 

t  30-12-2009    

 CIBOR 3M 30-12-2009 06-04-2010 97 1,55% 

h CIBOR 6M 30-12-2009 05-07-2010 187 1,70% 

 CIBOR 9M 30-12-2009 05-10-2010 279 1,80% 

m CIBOR 1Y 30-12-2009 05-01-2011 371 1,86% 

Kilde: Nordea Analytics. Egen tilvirkning. 

Ex ante excess return kan nu bestemmes via metoden beskrevet i teoriafsnittet. Som nævnt vil 

excess return være 0 givet uændret rentestruktur. Dette vil blive vist i det følgende. 

Prisen på CIBOR 371 dage findes: 
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Prisen findes nu på samme instrument efter en beholdningsperiode på 187 dage (h): 
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HPR dvs. afkastet kan nu findes ved forholdet mellem de to priser: 
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Excess return kan bestemmes som forskellen mellem HPR og afkastet ved køb af 187 dages 

CIBOR. Dvs. vi kan enten vælge at købe CIBOR 187, eller alternativt vælge CIBOR 371, 

men sælge denne efter 187 dage. Excess return ved denne strategi skal være 0, hvis markedet 

er effektivt i svag grad og i ligevægt. 
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Som det kan ses vil investor hverken generere en gevinst eller lide et tab ved ”riding the 

money market curve” under forudsætning af uændret rentestruktur. Hvis nu rentestrukturen 

ændrer udseende i løbet af strategien, vil der som tidligere nævnt opstå mulighed for at 

generere en gevinst.  

8.6 Eksempel 2 – Zero coupon bond 

Det andet eksempel tager udgangspunkt i obligationsmarkedet nærmere bestemt - 

nulkuponobligationer. Igen vil det blive vist, at der ved uændret rentestruktur i løbet af 

investeringshorisonten ikke kan genereres en ekstraordinær gevinst ved ”riding the yield 

curve”, idet markederne da ikke ville være effektive. Idéen med strategien er derfor, at 

rentestrukturen ændrer udseende i løbet af investeringshorisonten. Investor vil derfor have 

mulighed for, at opnå et højere afkast, ved at påtage sig større risiko. Nedenfor er 

nulkuponrentestrukturen vist i tabel 18. 

Tabel 18: Nulkuponrentestruktur 

Tid Betegnelse Fra dato Til dato Dage Rente 

t  28-05-2010    

h DK01Y00 28-05-2010 28-05-2011 365 1,3043% 

 DK02Y00 28-05-2010 28-05-2012 731 1,6749% 

m DK03Y00 28-05-2010 28-05-2013 1096 1,9261% 

Kilde: Datastream. Egen tilvirkning. 

Nedenfor vil ex ante returns findes og det vil blive vist, at der ved uændret rentestruktur ikke 

kan genereres en ekstraordinær gevinst ved ”riding the bond curve”.  
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Prisen på en nulkuponobligation med 3 års løbetid er derfor 94,36 kr. Prisen på den samme 

obligation efter 1 års beholdning er: 

40,97
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HPR kan nu regnes som forholdet mellem de to priser: 

 

 

 

Afkastet (HPR) ved ”riding the bond curve er altså 3,23 %. Excess return kan opgøres til: 

 

 

 

Som det kan ses af ovenstående, kan der ikke genereres en gevinst ved ”riding the bond 

curve” ved uændret rentestruktur.  

8.7 Eksempel 3 – Coupon bond 

Eksempel 3 tager også udgangspunkt i obligationsmarkedet. Forskellen er imidlertid, at der nu 

er tale om kuponbetalende obligationer.  

Rentestrukturen der benyttes til at finde prisen på den kuponbetalende obligation er 

swapkurven, idet swapkurven bruges til prisfastsættelse af de danske realkreditobligationer.  

Tabel 19: Swapkurven 

Tid Betegnelse Fra dato Til dato Dage Rente 

t  31-05-2010    

h DK01Y00 31-05-2010 28-05-2011 362 1,2759% 

 DK02Y00 31-05-2010 04-06-2012 735 1,6800% 

m DK03Y00 31-05-2010 03-06-2013 1099 1,9200% 

Kilde: Nordea Analytics. Egen tilvirkning. 

Eksemplet tager udgangspunkt i 2 stående obligationer: 

1. 1- årig st. lån 2% 

2. 3- årig st. lån 3% 

Nedenfor findes prisen på det 3-årige st. lån: 
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Prisen på obligationen efter at have beholdt den i et år (h) findes: 
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HPR ved at investere i det 3-årige st. lån kan nu beregnes som forholdet mellem de to ovenfor 

fundne priser: 
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Excess return kan nu findes vha. nedenstående formel: 
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Det er nu vist at der ved ”riding the yield curve” ikke kan opnås nogen gevinst i dag. Som 

tidligere skrevet skal der ske et skift i rentekurven i løbet af investeringshorisonten, før der 

kan opnås en gevinst.  

8.8 Cushion 

Det er nu vist at”riding the yield curve” ikke vil generere noget excess return ved uændret 

rentestruktur. ”Riding the yield curve” vil kun resultere i en gevinst hvis rentestrukturen 

ændrer sig i løbet af investeringshorisonten. Investor må derfor gøre sig forventninger til den 

fremtidige rentestruktur inden strategien implementeres. ”The cushion” er et redskab investor 

kan benytte til at finde ud af, hvor meget renterne må stige i løbet af strategiens levetid, før 

strategien vil generere en negativ kapitalindkomst. Nedenfor vil ”the cushion” blive beregnet 

for et money- og bond market ride: 

Money market ride: 

Tabel 20:  

ym,t yh,t m h z 

1,86% 1,70% 371 187 360 
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Som det kan ses af ovenstående formel må den lange rente ikke stige mere end til 2% i løbet 

af strategiens løbetid. I tilfælde af en rentestigning til 2% vil den lange obligation lide et 

kapitaltab der opvejes af dennes initiale rentefordel, således at HPR udlignes. Det er nu 

muligt, at beregne cushion via nedenstående formel: 
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Hvis strategien skal generere en positiv kapitalindkomst må den lange rente ikke stige mere 

end 0,30 procentpoint. Hvis investor har forventninger om, at den lange rente ikke vil stige 

med mere end 0,30 procentpoint vil strategien kunne betale sig, idet kurstabet i forbindelse 

med rentestigningerne ikke vil kunne opveje den lange obligations initiale rentefordel. 

Cupon bond ride: 

Tabel 21:  

ym,t yh,t m h z 

1,92% 1,28% 1099 362 360 
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Ved en rentestigning til 2,24% i løbet af strategiens løbetid, vil den lange obligation lide et 

kapitaltab, der opvejes af den initiale rentefordel, således at HPR udlignes.  
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Det kan ses, at riding the bond curve vil generere en negativ kapitalindkomst i tilfælde af, at 

den lange rente stiger med mere end 0,96 procentpoint. Investor må derfor have forventninger 

om enten rentefald eller rentestigninger der ikke er større end 0,96% procentpoint.  

Zero coupon bond ride: 
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Tabel 22:  

ym,t yh,t m h Z 

1,93% 1,30% 1096 365 360 
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Igen kan det ses, at den lange rente ikke må overstige 2,24%, da obligation ellers vil lide et 

kapitaltab der vil blive opvejet af dennes initiale rentefordel, således at HPR udlignes.  

    %93,0%30,1%24,2,,
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Ved en rentestigning på mere end 0,93 procentpoint vil strategien generere en negativ 

kapitalindkomst. Investor skal derfor have forventninger om enten rentefald eller 

rentestigninger der ikke er større end 0,93% procentpoint.  

8.9 Sammenfatning 

Det er i de foregående tre regneeksempler blevet vist, at der ved en uændret rentestruktur ikke 

kan skabes et overnormalt afkast ved brug af ”riding the yield curve”. Dette harmonerer med 

en forventning om at markedet er effektivt i svag grad. Der er altså som udgangspunkt ingen 

gevinst at hente ved, at købe en lang obligation med høj rente, og sælge denne efter en 

periode på h dage, i forhold til bare at købe et kort instrument med en lavere rente der udløber 

på netop tidspunkt h. 

Når rentestrukturen er stigende, vil de lange renter være højere end de korte. Om riding the 

yield curve genererer et positivt afkast afhænger af om det kurstab, der opstår ved stigende 

renter, er lavere end gevinsten ved det højere direkte afkast som følge af den højere rente. 

Denne vurdering kan gøres nemmere ved udregning af den såkaldte ”cushion”. Netop cushion 

fortæller hvor meget renterne i beholdningsperioden må stige, førend ulempen ved det heraf 

afledte kurstab overskygger fordelen ved den højere rente. Omvendt gælder det ved et 

rentefald, her vil investor opnå en rente der nu ligger over markedsrenten samtidig med at der 

opstår en kursgevinst.  
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Implementeres en riding the yield curve strategi er det altså med forventning om, at den 

højere rente ved at gå langt, ikke modsvares i tilstrækkelig grad af det heraf følgende kurstab, 

eller at renten i beholdningsperioden vil være faldende.  

9.0 Varighed og immunisering 

Varigheden på en obligation, er som navnet antyder det, et nøgletal for hvor lang tid investor i 

gennemsnit skal vente før han modtager kontante betalinger. En nulkuponobligation der 

udløber om n år har en varighed på n. På en kuponbærende obligation vil varigheden typisk 

være kortere end løbetiden, fordi investor modtager dele af cashflowet inden 

udløbstidspunktet
149

.  

Varighed kan fortolkes på flere forskellige måder, og den kan defineres på flere, marginalt 

forskellige måder. Der kan være forskel på om man kigger på ændringer i obligationens kurs 

som følge af en ændring af dennes effektive rente, eller som følge af ændringer i hele 

nulkuponrentestrukturen.  

For at kunne regne på varigheden er det nødvendigt med præsentation af en række formler. 

Prisen på en obligation findes som bekendt ved at tilbagediskontere de fremtidige betalinger 

med den rette diskonteringsfaktor, hvilket giver formlen
150

: 
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I formlen angiver yt betalingen på tidspunkt t, mens i angiver den valgte rente. I denne opgave 

vil der blive brugt diskret rentetilskrivning. Der kunne også være valgt kontinuert 

rentetilskrivning, men da vi gennem studiet har benyttet diskret rentetilskrivning vælger vi 

dette.   

Når rentestrukturen er flad, vil der blive brugt en basis definition på varighed, også kaldet 

Macauley varigheden. Her bliver varighed et mål for hvor følsom obligationens værdi er 

overfor ændringer i diskonteringsrenten. Varigheden bliver ofte brugt som et mål for hvor 

risikofyldt obligationen er, desto højere varighed, desto mere risikofuld er obligationen
151

.   

                                                           
149 Hull, John C.: “Fundamentals of Futures and Options Markets”, s. 138 
150

 Undervisningsmateriale: Finansielle modeller i Excel, lesson 11 
151

 Benninga, Simon: ”Finanicial Modeling”, s. 671 
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Varigheden kan i nogen grad sammenlignes for forskellige typer af obligationer. Hvis alle 

variable udover obligationstype er ens, da gælder det at Vserie< Vannuitet< Vstående< Vnulkupon. 

Ved simple varigheder får den effektive rente betydning for varigheden. Desto højere rente 

der diskonteres med, desto ”hårdere” diskonteres betalinger langt ude i tid, i forhold til 

betalinger der kommer om kort tid. Går renten mod uendelig, vil obligationens værdi komme 

fra den første betaling
152

.   

Varigheden som den er præsenteret her kan ikke bruges på konverterbare obligationer. Dette 

fordi, at betalingerne på konverterbare obligationer ændrer sig, når renten ændrer sig. 

Det er en udbredt misforståelse, at man ved at plotte varighed og effektiv rente for forskellige 

obligationer ind i et diagram, og herefter tro, at de mest attraktive obligationer er dem der for 

en given varighed har den højeste effektive rente
153

. 

9.1 Varighed på en portefølje 

Varigheden på en portefølje kan findes som et vægtet gennemsnit af obligationernes varighed. 

Ved en portefølje med M obligationer, hvor varigheden for obligation l er Vl og kursen på 

obligation l er PVl, fås at varigheden for porteføljen findes ved brug af følgende formel: 








M

t

l

M

l

pf V
PVPV

PV
V

1 1 ...
 

Formlen er kun helt præcis i de tilfælde, hvor alle obligationer har samme effektive rente
154

. 

9.2 Modificeret Varighed 

Varigheden er jf. ovenstående et mål for hvor følsom kursen på obligationen er overfor 

ændringer i renten. Ofte vil man også bruge den såkaldte modificerede varighed: 

i

V
MV




1
 

Den modificerede varighed siger noget om hvor mange procent kursen vil ændre sig som 

følge af, at den effektive rente ændrer sig med et procentpoint
155

. 
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9.3 Konveksitet 

Et andet risikomål der bruges på obligationer er konveksitet. Nøgletallet viser hvor meget 

varigheden ændrer sig ved ændringer i renten. Konveksiteten tager højde for, at kursen på en 

obligation vil falde mindre ved en rentestigning, og stige mere ved et rentefald, i forhold til 

hvad den lineære sammenhæng udtrykt ved varigheden vil forudsige.  

Ud fra den tidligere nævnte formel for kursen på en obligation, kan konveksiteten bestemmes 

som: 

PV

iytt
C

Nt

tt t 


 1

1)1()1(
 

Ligesom varigheden på en portefølje tilnærmelsesvis var et vægtet gennemsnit af de enkelte 

obligationers varighed, så findes konveksiteten af en portefølje på samme vis
156

.  

9.4 Negativ konveksitet og varighed 

For danske realkreditobligationer er der mulighed for at konveksiteten kan blive negativ. 

Sandsynligheden for at en obligation bliver indfriet før tid stiger, desto tætte kursen kommer 

på kurs 100, idet investorerne ikke vil betale en højere pris for obligationen. Det betyder, at 

når renten falder, så falder obligationens rentefølsomhed tilsvarende, og dermed udviser 

obligationen altså negativ konveksitet
157

. For inkonverterbare obligationer kan konveksiteten 

ikke blive negativ. For konverterbare obligationer betyder negativ konveksitet, at kurstabet 

ved en rentestigning forholdsmæssigt vil være mindre end kursgevinsten ved et tilsvarende 

rentefald
158

.  

Varigheden på en realkreditobligation kan ligeledes blive negativ, hvis obligationen er 

ekstremt konverteringstruet. Varigheden på en konverterbar obligation vil derfor typisk være 

lavere end for en inkonverterbar obligation – grundet låntagers konverteringsret. Det er dog 

meget sjældent at varigheden bliver negativ, men det kan altså ske i ekstreme situationer hvor 

transaktionsomkostninger, skatteeffekter på konverteringen og irrationelle handelsmønstre 

hos låntagerne gør, at kursen kommer over pari, for derefter at falde ned mod pari igen
159

. 
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10.0 Immunisering 

Nu da begreberne varighed og konveksitet er blevet gennemgået, vil dette afsnit indeholde en 

analyse af, hvordan disse nøgletal kan bruges til at generere immuniseringsstrategier. Værdien 

af en portefølje af obligationer afhænger af rentestrukturen op til og inklusiv datoen for 

likvidering af porteføljen. Hvis porteføljen har det samme fremtidige payoff på en fremtidig 

dato, uanset hvordan renten bevæger sig, kan den siges at være immuniseret.   

10.1 Data 

Udgangspunktet for denne analyse vil være, at der vil blive konstrueret en 

immuniseringsstrategi med hensyn til at skulle betale 1 mio. DKK d.1. maj 2013 (i opgaven 

kaldt ”the obligation” eller forpligtelsen). Hedge-porteføljen vil blive konstrueret ud fra 

følgende 3 danske statsobligationer: 

Tabel 23: Udvalgte obligationer 

Obligations nr. Navn ISIN 

1 4%, 2011 INK St.lån. DK0009919961 

2 4%, 2015 INK St.lån. DK0009921439 
3 4%, 2019 INK St.lån DK0009922403 

 Kilde: www.nasdaqomxnordic.com. Egen tilvirkning. 

Renten der vil blive brugt i analysen er den på nationalbankens hjemmeside oplyste 12 

måneders CIBOR rente, som d.18. maj 2010 var på 1,825 %. 

10.2 Analyse 

Der vil blive taget udgangspunkt i forskellige scenarier, og analysen vil derfor blive delt op i 

to dele. Den første vil være hvor rentestrukturen er flad og den anden vil være hvor 

rentestrukturen er stigende.   

10.2.1 Flad rentestruktur 

Ud fra de data der blev nævnt ovenfor, vil det blive vist hvordan forpligtelsen på 1. mio. DKK 

til betaling d. 1. maj 2013 kan hedges ved brug af 4 % 2011 og 4 % 2019 obligationerne. Til 

det formål skal følgende beregninger foretages
160

: 

 Varighed og nutidsværdi af forpligtelsen samt for obligationerne. 

 De to obligationer skal forme en hedge-portefølje der er immun overfor 

renteændringer. Derfor skal varigheden på forpligtelsen og porteføljen være den 

samme. Dette sikres ved løsning af følgende ligning: 

2019%,42011%,4 )1( VVV seforpligtel    
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Dertil kommer at omkostningerne ved porteføljen skal være de samme som for 

forpligtelsen. Til dette formål udregnes:   

    

1.  findes ved brug af en lineær funktion eller excels solver funktion. 

2. Antal kroner der skal placeres i hver obligation findes, således at 

nutidsværdien er den samme som for forpligtelsen. 

3. Antal obligationer der skal købes. 

Nedenfor er vist analysens resultater
161

. For detaljerede beregninger se bilag 11.  

Tabel 24: Immuniseringsstrategiens resultater 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Ovenfor ses at hvis der købes for 734.329,6 DKK i 4 % 2011 og for 213.657,8 DKK i 4 % 

2019, så får porteføljen samme varighed og present value som forpligtelsen. Det interessante i 

denne sammenhæng er selvfølgelig, hvordan denne portefølje klarer sig ved forskellige 

renteniveauer. Dette kan gøres ved at present value for porteføljen og forpligtelsen udregnes 

ved forskellige renteniveauer, her r = {1 %, 2 %, …, 10 %}. Herefter vil det af figur 20 

fremgå hvordan differencen mellem porteføljen- og obligationens present value ser ud ved de 

forskellige renteniveauer. Af figuren ses, at strategien er immun overfor små ændringer i 
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Present value og varighed for obligationerne 

      4%, 2011 4%, 2019 
The 

obligation 

Present value 1,051884 1,208032 947.987,4 

Varighed 1,458203 8,092416 2,953425 

      

 

Immuniseringsporteføljens vægte 

 

 

Vægten af 4% 2011,   0,77461958 
 

 

Vægten af 4% 2019, (1- 0,22538042 
 

 

Porteføljens varighed 2,95342466 
 

      

 

Immuniseringsportefølje 

 

 
4% 2011 

Køb for beløb: 734.329,6 
 

 
Køb # antal obl. 698.108,9 

 

 
  

  
  

 

 
4% 2019 

Køb for beløb: 213.657,8 
 

 
Køb # antal obl. 176.864,3 

 

      

 
Total investering   947.987,4 
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renten (udgangspunktet er jo de 1,825 %). Desto mere renten stiger, desto større bliver 

differencen. 

Da strategien udviser forholdsvis store ændringer i værdien ved større renteniveauer, kunne 

det være interessant at inddrage den sidste obligation, 4 % 2015, samt konveksitet i 

beregningerne. For den teoretiske fremgangsmåde henvises til appendiks 2, og for 

beregninger samt resultater henvises til bilag 11. 

Figur 20: Difference mellem de to porteføljers present value og obligationens present value 

ved en flad rentestruktur.  

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Af figuren ses, at porteføljen der indeholder alle 3 obligationer samt konveksitet er langt 

bedre rustet til skift i renten, end porteføljen der kun indeholder 2 obligationer og et 

varigheds-hedge. Stiger renten således til 10 % er differencen kun på 1.239 DKK, hvilket må 

siges at være tilfredsstillende når forpligtelsens størrelse på 1 mio. DKK tages i betragtning.  

 

10.2.2 Stigende rentestruktur 

At rentestrukturen skulle være flad, er naturligvis en lidt grov antagelse. Derfor vil dette afsnit 

omhandle det tilfælde hvor rentestrukturen er stigende. Først kigges der på et parallelt skift, 

og efterfølgende ses der på et ikke-parallelt skift, hvor det kun er den ”korte ende” af 

rentestrukturen der varierer.   
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Nulkuponrentestrukturen vil blive bestemt ud fra denne formel
162

: 







 n
t

n
t

nt
1

1

1

1
0  

Det antages at den korte rente n0 = 2 % og kan fortolkes som renten for den korte tidshorisont, 

mens n∞ = 5 % og kan siges at være renten for meget lange tidshorisonter. Derfor sker der nu 

også en ændring i de tidligere nævnte formler for present value, varighed og konveksitet. 

Forskellen findes i renten, som nu ikke længere bare er i, men den passende nulkuponrente for 

den relevante tid, nt. 

De to forskellige rentestrukturer der vil blive analyseret har følgende karakteristika for 

henholdsvis n0 og n∞: 

Tabel 25: Rentestruktur ved parallelt skift 

 
Rentestruktur ved et parallelt skift (10 scenarier) 

n_0 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 
n_∞ 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 

 

Tabel 26: Rentestruktur ved et ikke-parallelt skift 

 
Rentestruktur ved et ikke-parallelt skift (10 scenarier) 

n_0 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

n_∞ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

Ændringerne i rentestrukturen gør, at vægtningen i de tre forskellige obligationer nu bliver 

anderledes end tidligere. Dog vil vægtningen inden for de to nye strukturer være den samme, 

således at det bliver muligt at vurdere forskellen i performance. Dermed kan det ses ved 

hvilken type skift, porteføljen bedst er immuniseret. For beregninger henvises til bilag 11. 

Nedenfor ses det hvordan porteføljen ændrer værdi ved de 10 forskellige scenarier for 

henholdsvis det parallelle og ikke parallelle skift. 
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Figur 21: Difference mellem porteføljens present value og obligationens present value ved 

stigende rentestruktur.   

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

Det ses at porteføljen klarer sig bedst ved det parallelle skift i rentestrukturen. Differencen 

kommer her ikke over 1.000 DKK hvilket er ganske godt, hvis beløbet på 1 mio. tages i 

betragtning.  

Ændringen i værdien ser imidlertid værre ud ved et ikke parallelt skift i rentestrukturen. 

Porteføljen er ikke immun overfor ændringer i den korte rente, ikke engang ved små 

renteændringer. Dermed kan ”varigheds-hedgen” ikke siges at virke. Forklaringen er at skiftet 

nu ikke er parallelt. Skulle porteføljen blive immun overfor ændringer i den korte og lange 

rente, ville det kræve at der skulle udregnes en "n_kort - varighed" og en "n_lang - varighed" 

for obligationen, og herefter skulle disse matches op i mod porteføljens varighed – kort 

forklaret
163

.  

10.3 Implementere immunisering 

Ud fra ovenstående gennemgang af immuniseringsstrategier, kan metoden virke meget simpel 

og endda passiv. I virkeligheden er det ikke helt så simpelt, undtagen for 

nulkuponobligationer (idet der ikke her er reinvesteringsrisiko eller prisrisiko, da varigheden 

på disse er lig løbetiden). De fleste porteføljer (ikke nulkuponobligations-porteføljer) kræver 

hyppig rebalancering for at matche varigheden med investeringshorisonten. Varighed er 

positiv afhængig af tid til udløb, så når tiden går og investeringshorisonten bliver kortere, så 

bliver varigheden på porteføljen lavere, alt andet lige. Men varigheden falder langsommere 
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end tiden til udløb. Derudover blev det vist at varigheden ændrer dig når der sker ændringer i 

renten. Derfor kræver det hyppig rebalancering at holde varigheden på porteføljen lig 

varigheden på forpligtelsen
164

.  
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11.0 Konklusion 

Der handles dagligt for adskillige millioner på det danske obligationsmarked. 

Markedsdeltagerne indgår handler ud fra en formodning om, at markedet er effektivt og 

obligationerne dermed er prissat korrekt. Hypotesen om effektive markeder siger, at markedet 

kan være effektivt i henholdsvis svag, semi-stærk og stærk grad. I den svage grad kan investor 

ikke opnå et overnormalt afkast ved at analysere de historiske priser. I den semi-stærke grad 

er al offentligt information indarbejdet i priserne, og det er ikke muligt at opnå et overnormalt 

afkast ved at handle på offentligt tilgængeligt information. I den stærke grad er al tænkelig 

information indarbejdet i priserne, dette gælder altså både den offentligt tilgængelige, men 

også den interne viden.  

Om obligationsmarkedet er effektivt kan bl.a. undersøges ved at kigge nærmere på 

likviditetsniveauet i markedet. Er der høj likviditet i markedet taler dette for et højt 

efficiensniveau. Forenklet, er likviditet letheden ved at handle et givent aktiv. Antallet af 

obligationsserier på det danske obligationsmarked har i perioden 2004-2009 ligget på et 

meget konstant niveau, og i 2009 var der noteret 2.251 serier, der tilsammen udgjorde en 

samlet cirkulerende mængde på 3.682 mia. kr. Den cirkulerende mængde er steget med mere 

end 40 % siden 2004. Vores analyse af likviditeten på det danske marked viser, at der findes 

mange illikvide obligationsserier. Problemet kan virke stort når antallet af serier tages i 

betragtning, men det er vigtigt at forholde sig til proportionerne. Vi finder at under 20 % af de 

noterede obligationer står for hele 94 % af den cirkulerende mængde. Hertil kommer at de 

obligationer vi vurderer som værende dagligt noterede står for 35 % af den cirkulerende 

mængde. De mange tynde serier bidrager negativt til dybden i markedet, omvendt taler de 

store likvide serier for en stor dybde. Bredden i markedet vurderes at være forholdsvis stor for 

de toneangivende obligationer, idet differencen mellem bud- og udbudspris for over 25 % af 

obligationerne er mere end 0,3 DKK. Omsætningen er fra 2004-2009 faldet med hele 25 %, 

og antallet af handler med 35 %, hvilket taler for en forringelse af både dybden og 

umiddelbarheden i markedet. Den finansielle krises indtog sætter sine tydelig spor i markedet, 

og bidrager negativt til likviditetsniveauet. Størrelsesforholdende taget i betragtning, vurderes 

det at der eksisterer en fornuftig grad af likviditet på det samlede danske obligationsmarked. 

Effektiviteten på markedet bliver påvirket i positiv retning af likviditetsforholdene.  

Der findes en række mulige forklaringer på de mange illikvide serier. Den mest umiddelbare 

forklaring er de løbende afdrag samt konverteringer, der begge medfører et fald i restgælden 

for den enkelte serie. De mere markedsrelaterede forklaringer kunne være, den udvikling der 
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har fundet sted, hvormed hvert enkelt institut i dag tilbyder den samme brede lånevifte, 

hvilket ikke var tilfældet for år tilbage. Hertil kommer forklaringer som asymmetriske 

skatteregler, begrænset brug af IT samt de forholdsmæssigt store transaktionsomkostninger 

for nogle af markedsdeltagerne. De illikvide serier kan blive et problem for den låntager, der 

ønsker at førtidsindfri sit lån, idet indfrielsen muligvis skal ske til en pris der ligger langt fra 

en fair markedspris.  

Lige så vel som et effektivt marked skal være likvidt, skal den relative prisfastsættelse mellem 

obligationerne ligeledes være i indre balance, førend et marked kan siges at være effektivt. I 

opgaven er den relative prisfastsættelse analyseret, ved at sammensætte to porteføljer med ens 

ydelsesrækker i hvert terminstidspunkt og alene kigge på anskaffelsessummen, således at alle 

andre øvrige karakteristika for de respektive obligationer også er ens, dvs. risikoforhold, 

likviditet mv. Analysen viser at porteføljen bestående af 2%- og 4% obligationen systematisk 

er dyrere end 3% obligationen – både før og efter skat. Den gennemsnitlige prisdifference i 

den analyserede periode var 0,26 kr., mens standardafvigelsen var 15,1%.  Endvidere er det 

interessant, at analysere finanskrisens påvirkning af den relative prisfastsættelse. Som det blev 

tydeliggjort i figur 12 har prisdifferencerne især været volatile under den finansielle krise. Det 

er fundet at standardafvigelsen har været ca. dobbelt så stor under den finansielle krise end i 

perioden før og efter. Den gennemsnitlige prisdifference i anskaffelsesprisen mellem de to 

analyserede porteføljer før finanskrisen var 0,36 kr., under finanskrisen var den 0,56 kr. og 

efter finanskrisen var den på 0,27 kr. Det kan derfor konkluderes at finanskrisen har bidraget 

negativt til høje prisdifferencer og dermed skabt ubalance i prisfastsættelsen. En analyse af 

markedets relative prisfastsættelse viser, at 3%- obligationen har været for billig i forhold til 

2%- og 4%- obligationen, eller omvendt, at 2%- og 4%- obligationen har været for dyre i 

forhold til 3%- obligationen. Inden det kan konkluderes at markedet ikke er i ligevægt, er det 

nødvendigt at inddrage transaktionsomkostninger. Gevinsten ved at handle mellem 

obligationer skal være højere end transaktionsomkostningerne, før det er muligt at generere 

overnormalt afkast og dermed konstatere, at markedet ikke er i ligevægt. 

Transaktionsomkostningerne vil imidlertid være forskellige investortyper imellem. I analysen 

tages der udgangspunkt i de institutionelle investorer, da disse er prisdannende på markedet. 

Både bond swap- og arbitragestrategien viser, at der også findes skævheder i priserne efter 

transaktionsomkostningerne og at disse kan omsættes til en gevinst for de institutionelle 

investorer. Billedet kan imidlertid se anderledes ud for de øvrige investortyper, da størrelsen 

af transaktionsomkostningerne som nævnt er forskellige. Den observerede skævhed i 
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prisfastsættelsen kan imidlertid søges forklaret via en række mulige årsager. Der er en 

begrænset likviditet i 2% obligationen i forhold til de to andre obligationer, hvorfor 

obligationen heller ikke er ligeså effektivt prissat, hvilket giver anledning til forskellige 

likviditetspræmier. En anden forklaring kan findes i markedets segmentering mht. størrelsen 

af de pålydende renter. Obligationsmarkedet er segmenteret således at de højt forrentede 

obligationer typisk efterspørges af de institutionelle investorer, mens de lavt forrentede ofte 

efterspørges af de private investorer. På denne måde kan markedets prisfastsættelse ske uden 

at der nødvendigvis skabes ligevægt i priserne. Samlet set må det konkluderes, at denne 

analyse har vist at der imellem de udvalgte obligationer, ikke har været ligevægt i priserne, 

men da obligationsmarkedet består af over 2.000 obligationer, er denne analyses grundlag for 

spinkelt til at kunne drage en samlet konklusion på det totale markeds prisfastsættelse.   

I et effektivt marked skal det ligeledes ikke være muligt, at kunne implementere strategier der 

med sikkerhed vil resultere i en gevinst. Det er derfor interessant at undersøge om det vha. 

aktiv porteføljemanagement er muligt, at generere et overnormalt risikojusteret afkast. Til 

dette formål har vi valgt, at tage udgangspunkt i ”riding the yield curve” der indebærer 3 

riding strategier – money market ride, bond curve ride og zero coupon bond ride. Hvis 

markedsdeltagerne er i stand til at opnå et risikojusteret overnormalt afkast ved, at 

implementere en ”riding the yield curve” strategi, modsiger dette at markedet skulle være 

effektiv i sin svage form. Alle tre regneeksempler viser, at der ved uændret rentestruktur ikke 

kan genereres et overnormalt risikojusteret afkast, hvilket harmonerer med et effektivt 

marked. Der er altså som udgangspunkt ikke nogen gevinst at hente ved, at købe en lang 

obligation med en høj pålydende rente, og sælge den efter en periode på h dage, i forhold til at 

købe en et kort instrument med en lavere pålydende rente der udløber på netop tidspunkt h. 

Når ”riding the yield curve” implementeres skal det derfor ske med forventninger til 

fremtidens renteudvikling. Hvis strategien implementeres og renterne efterfølgende stiger, 

skal kurstabet som følge af rentestigningerne være lavere end gevinsten ved det højere direkte 

afkast som følge af den højere rente, førend strategien vil generere et positivt afkast. Denne 

vurdering kan gøres lettere for investor ved, at beregne den såkaldte ”cushion”. ”Cushion” 

siger netop noget om, hvor meget renterne må stige i beholdningsperioden førend ulempen 

ved rentestigningen overskygger afkastet ved den direkte rente. Implementeres ”riding the 

yield curve” er det altså med forventning om, at den højere rente ved at gå langt, ikke 

modsvares i tilstrækkelig grad af det heraf følgende kurstab, eller at renten i 

beholdningsperioden vil være faldende. Det kan altså til sidst konkluderes at ”riding the yield 
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curve” bekræfter at obligationsmarkedet i Danmark harmonerer med at markedet er effektivt i 

svag form, hvilket betyder at fremtidens priser ikke kan forudsiges ved at analysere historiske 

priser. På lang sigt er det ikke muligt systematisk at tjene en overnormal profit ved at 

analysere historiske kursudsving, og bruge disse som belæg for den fremtidige kursudvikling, 

også kaldet ”teknisk analyse”. 

Det er blevet vist hvordan investor kan sammensætte en portefølje, således at renterisikoen på 

en fremtidig forpligtelse elimineres, hvilket blev gjort via en såkaldt immuniseringsstrategi. 

Porteføljen udformes ved, at både varigheden og konveksiteten er den samme for både 

forpligtelsen og porteføljen. Dertil kommer at omkostningerne skal være ens for porteføljen 

og forpligtelsen. Ved en flad rentestruktur er differencen mellem porteføljens værdi og 

forpligtelsen er maksimalt 1.239 kr. for renter mellem 0-10 %, hvilket må siges at være 

ganske tilfredsstillende når forpligtelsens størrelse på 1 mio. kr. tages i betragtning. Ved en 

stigende rentestruktur hvor der sker parallelle skift kommer differencen end ikke op over 

1.000 kr. Strategien er ikke anvendelig for ikke-parallelle skift.  

Projektets analyser omkring det danske obligationsmarkeds effektivitet viser at der ikke 

findes noget entydigt svar. Resultatet afhænger i høj grad af, hvilken analyse der tages 

udgangspunkt i. Analysen af markedets likviditet viste at der totalt set eksistere en fornuftig 

grad af likviditet, hvilket taler for et effektivt marked. Derimod viste en analyse af markedets 

relative prisfastsættelse, at priserne på de udvalgte obligationer ikke har været i indre balance 

og at det dermed for de institutionelle investorer er muligt at tjene en ekstraordinær gevinst. 

Endeligt viser en analyse af ”riding the yield curve”, at markedet er effektivt i svag grad.  

Teorien bag effektive markeder er en af grundstene i finansiel teori, men som denne 

afhandling har vist, finder denne ikke fuldstændig støtte på det danske obligationsmarked.   
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Appendiks 2 

Dette appendiks viser hvordan de tre obligationer kan sammensættes til en hedgeportefølje 

således, at varigheden og konveksiteten bliver den samme som for forpligtelsen. 

Lad λ1, λ2 og λ3 være porteføljevægtene som skal summe til 1: 

λ1+ λ2+ λ3 = 1 

Mere præcist skal vi finde en portefølje der sikrer 

λ1D2011 + λ2D2015+ λ3D2019 = Dforpligtelsen 

og 

λ1C2011 + λ2C2015+ λ3C2019 = Cforpligtelsen 

Dette problem løses ved at indsætte data i et lineært ligningssystem: 
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Løsningen findes ved at udregne den inverse til en matrix
165

: 

λ = A
-1

b. 

 

 

 

                                                           
165 Finansielle modeller i Excel, lesson 11; Bonds, Duration and Immunization Strategies 

 


