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Executive Summary

Valuation services are gaining still more weight in the field of auditing
and assurance services. Reporting standards rely more on capital value and
fairness while the auditor is becoming a company’s natural consultant in cap-
ital budgeting and investment decisions. Capital value based models, like the
discounted cash flow and dividend models, have traditionally been the mod-
els of choice. Lately alternative models, the so-called stochastic models, have
enjoyed increasing popularity. This places much more demand on the auditor
in regard to the skills and knowledge of these modern valuation techniques.

The capital value based and the stochastic valuation models belong to two
fundamentally various theories that try to achieve the same goal – an estimate
of a company’s value. When these models are so different which models are the
most suitable? This is the main question studied. The thesis is a comparative
analysis of capital value based and stochastic valuation models. Models are
categorized and assessed in regard to their precision, assumptions, usability
and intelligibility but also to create practical guidance for auditors, students
and practitioners.

The first part of the thesis is a theoretical analysis which categorizes and
assesses the models critically on the basis of available literature. The cap-
ital value based models are generally assessed as being practical and easy
to interpret. These models however are static and deterministic and assume
that all strategic decisions are locked forever. These models are therefore
not valid if the company is expected to have significant managerial options
(real options). The stochastic models on the other hand are often dynamic
with built-in uncertainty. These models are most appropriately categorized
by the method of estimation. The analytical and lattice models are not feasi-
ble for most real world applications because they are too simple. The Monte
Carlo method on the other hand has many advantages. This method can
handle most assumptions with multiple variables and correlations. The great-
est weakness of this method is an inability to value real options. Decision
trees are advantageous in valuing real options but become relatively complex
with multiple variables. The Extended Least Squares Monte Carlo method is
a very advanced technique that requires substantial knowledge of numerical
programming and options modeling. The method is very flexible and can be
applied to virtually any option constellation but the extensive knowledge and
time requirements make the method impractical and this decreases usability.

The second part of the thesis is a case study of three different valuation
models applied to the actual company, Starbucks Corporation. This part
investigates the strengths and weaknesses of the practical application of the
models. First a strategic and financial statement analysis is performed. The
strategic analysis is only for illustration and not in-depth. A method called
the ER-model for evaluating arguments and evidence of any strategic analysis
is introduced. The model may serve as a help in structuring argumentation
and evidence.

On the basis of the strategic analysis the company is valued with three
different models. The models all have strengths and weaknesses. The case
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study shows that the practical application of the stochastic models is time
consuming and more demanding. Stochastic models generally require exten-
sive simplifications which increase model uncertainty. As a result the model
user must balance his or her needs for precision when choosing a model.
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1 Indledning

1.1 Problemstilling
Værdiansættelse er en diciplin, som optræder stadig oftere indenfor revisors arbejde-
område. Først og fremmest stiller nyere formueorienterede regnskabsteorier i højere
grad krav til at aktiver og passiver måles til kapital- eller markedsværdi1. Dernæst
vil revisor ofte være en naturlig sparringspartner ved f.eks. overdragelser, investe-
ringsrådgivning og fairness opinions. Samtidig med at flere og flere virksomheders
værdimæssige substans består af immaterielle værdier, såsom vækstpotentialer, va-
remærker og »gode idéer«, stilles der derfor også højere krav til revisors kunnen.
Revisoren skal ikke kun opstille budgetter, men også som generalist vurdere forud-
sætninger og bruge og gennemskue forskellige værdiansættelsesmodeller.

Hidtil har de kapitalværdibaserede modeller, som eksempelvis dividendemodel-
len og DCF-modellen, traditionelt været de mest benyttede til værdiansættelse af
virksomheder. Indenfor fagene risikostyring og prisfastsættelse af finansielle aktiver
har de såkaldte stokastiske værdiansættelsesmodeller derimod længe været de mest
foretrukne. I de senere år er der imidlertid opstået en ny interesse for de stokasti-
ske modeller til værdiansættelse af virksomheder, projekter og andre ikke-finansielle
investeringer2.

De stokastiske modeller og de kapitalværdibaserede modeller er fundamentalt
forskellige fra hinanden. Både de bagvedliggende teorier og antagelser og måden,
hvorpå de implementeres, er vidt forskellige. Kapitalværdibaserede modeller er både
statiske og deterministiske af konstruktion. At de er statiske betyder, at en virk-
somheds ledelses fremtidige handlinger vil være fuldstændig fastlagte i modellen. At
de er deterministiske betyder, at der ingen usikkerhed er omkring virksomhedens
fremtidige finansielle præstationer.

Stokastiske modeller tager derimod hensyn til usikkerhed ved brug af indbyg-
get stokastisk tilfældighed. Stokastiske modeller er ofte også dynamiske. At de er
dynamiske betyder, at der er indbygget fleksibilitet og handlingsmuligheder i mo-
dellen. Virksomhedens strategi er dermed ikke fastlagt på forhånd, men kan ændre
sig undervejs, hvis dette er mere rentabelt.

1 Eksempelvis aktiebaserede betalinger, ydelsesbaserede pensionsforpligtelser, nedskrivningstest
for tilkøbt goodwill og andre immaterielle aktiver.

2 Som f.eks. offentligt-private partnerskaber samt statslige koncessioner og licenser såsom kon-
cessioner til efterforskning og produktion af olie, licitationsudbud eller licenser til opførelse af
telefonmaster

3
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Interessen for stokastiske modeller til værdiansættelse af virksomheder er sand-
synligvis opstået af flere årsager. I litteraturen argumenteres der først og fremmest
for, at de kapitalværdibaserede modeller generelt vil underestimere værdien af en
virksomhed, hvis ledelsen har handlingsmuligheder til rådighed (realoptioner), der
vil blive udnyttet, hvis der opstår situationer, hvor en eventuel handling kan forøge
virksomhedens værdi, Trigeorgis (1988). Muligheden for at begrænse tab eller ud-
vikle gevinstmuligheder, f.eks. ved at afvikle tabsgivende forretningsområder eller
markedsudvide under gunstige forhold, er i virkelighedens verden vigtige handlings-
muligheder, som i sig selv kan have stor værdi.

Den estimerede værdi, som fremkommer ved brug af en værdiansættelsesmodel,
er ofte et afgørende kriterie ved vigtige investeringsbeslutninger. Det er derfor af
afgørende betydning, at en værdiansættelsesmodel ikke underestimerer værdien af
det, som værdiansættes. Konsekvensen af underestimering kan være, at der ikke
investeres i f.eks. virksomheder, forretningsområder eller projekter, der rent faktisk
tilfører værdi.

I litteraturen argumenteres der også for at stokastiske modeller er ideelle, ihver-
fald på et teoretisk plan, til at inddrage langsigtet strategi i selve modelopbygningen.
Principielt bør en virksomheds langsigtede strategi understøtte hovedformålet ved
det »at drive virksomhed«, hvilket ifølge Porter (1996) er at maksimere værdien af
egenkapitalen ved at allokere kapital til enten nye eller eksisterende forretningsom-
råder, hvor virksomheden har konkurrencemæssige fordele, hvorved der kan tjenes
overnormal profit.

Der findes mange modeltyper, og kompleksiteten i modellerne og sværhedsgraden
ved implementering varierer vidt. En mindre del af realoptionsmodellerne er udeluk-
kende kvalitative, mens størsteparten er kvantitative3. Udover modellering af risiko-
og afkastdynamik anvendes de kvantitative modeller tit som forklaringsmodeller.

Der er ingen tvivl om, at »opdagelsen« af de stokastiske modeller, både har skabt
et udforskningspotentiale og mulighed for mange, måske endnu uopdagede anven-
delsesmuligheder4. Stokastiske værdiansættelsesmodeller anvendt på virksomheder
synes særligt underudviklet. Det vækker da også undren hos fagfolk, at modellerne
ikke har vundet mere indpas. Som eksempel kan citeres

»Although real options analysis is intellectually appealing and rigorous,
we continue to be surprised that it has not achieved the popularity of
other techniques in finance.« (Gamba and Sick (2005))

Men de bagvedliggende teorier er langt mere omfattende end for de kapitalvær-
dibaserede modeller, og modellerne er ofte mere komplekse. Yderligere kræves et
relativt højt teknisk niveau, hvilket gør modelvurderinger samt viderekommunika-

3 De kvalitative modeller benyttes hovedsageligt indenfor strategisk ledelse, som redskaber til at
understøtte pleje og udvikling af vækstpotentialer, f.eks. Luehrman (1998).

4 www.realoptions.org er en anbefalelsesværdig hjemmeside, som har links til mange forskellige
artikler og working papers.
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tion sværere. Dette er måske den væsentligste barriere for de stokastiske modellers
udbredelse.

1.2 Problemformulering
De kapitalværdibaserede og de stokastiske værdiansættelsesmodeller tilhører to fun-
damentalt forskellige teorier som forsøger at opnå det samme – et estimat for en
virksomheds værdi – men teorierne udmønter sig forskelligt under praktisk anven-
delse og implementering.

Når disse modeller er så forskellige hvordan udvælges så den mest egnede model
og hvordan vurderes en model som egnet?

Dette vil blive forsøgt besvaret ved følgende underspørgsmål:
• Hvilke typer modeller findes og kan de klassificeres på en struktureret måde?
• Hvilke fordele og ulemper har modellerne som vil påvirke vurderingen?
• På hvilke områder adskiller modellerne sig væsentligt fra hinanden, herunder

teorier, forudsætninger og antagelser?
• Kan en modelbruger uden erfaring med stokastisk modellering anvende de

stokastiske modeller og hvilke faglige teorier og redskaber skal denne i givet
fald tilegne sig?

1.3 Motivation
Selvom der efterhånden findes en betydelig mængde litteratur, der omhandler re-
aloptioner og stokastiske modeller, lader størstedelen desværre til at være meget
teoretiske fremstillinger uden anvendelsesorienterede eksempler og casestudier.

En modelbruger, som ønsker at vurdere en eksisterende model eller som ønsker
at tage disse modeller i anvendelse, står overfor mange teoretiske og praktiske ud-
fordringer og overvejelser. Med denne afhandling vil det blive forsøgt at bidrage til
feltet ved at undersøge og vurdere stokastiske modellers muligheder (og begræns-
ninger) samt at skabe en praktisk guide, inspirationskilde og litteraturanbefaling
til revisorer, praktikere, studerende og andre interesserede, som ønsker at vurdere,
udforske eller operationalisere alternative værdiansættelsesteorier.

1.4 Metodebeskrivelse
1.4.1 Generel metodebeskrivelse
I første del af afhandlingen foretages en gennemgang og klassifikation af en række
kapitalværdibaserede og stokastiske modeller. Undersøgelsen udføres som en kom-
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Figur 1.1 Undersøgelsens struktur

parativ analyse, hvor der hovedsageligt redegøres for teoretiske forskelle og ligheder.
Undersøgelsen afsluttes med en »egnetheds-vurdering«. For at kunne vurdere »eg-
nethed« er det nødvendigt først at definere, hvilke grundlæggende krav, der bør
stilles til en god værdiansættelsesmodel. Til brug for dette tages afsæt i Plenborg
(2000), hvori der opstilles nogle hensigtsmæssige vurderingskriterier, som værdian-
sættelsesmodeller kan vurderes ud fra. Disse vurderingskriterier anvendes gennem
hele afhandlingen.

Som grundlag for argumentationen i den komparative analyse anvendes aner-
kendte videnskabelige artikler, lærebøger samt seminaroplæg under kritisk stillings-
tagen. Da de to værdiansættelsesparadigmer umiddelbart er vidt forskellige, vil der
være et skarpt fokus på de bagvedliggende teoretiske antagelser og sammenhængen
mellem dem.

I anden del af afhandlingen undersøges udfordringer ved den praktiske anven-
delse, rent illustrativt, for nogle udvalgte modeller i form af et casestudie. På et
teoretiske niveau kan de stokastiske modeller nemt fremstå som overlegne, men un-
der implementering på konkrete virksomheder vil de ofte have væsentlige begræns-
ninger. Derfor udgør casestudiet et vigtigt komponent i vurderingen af modellernes
egnethed.

Til brug for casestudiet udvælges tre modeller fra meget forskellige modelkate-
gorier. Alle modeller kræver, at der udføres en fundamentalanalyse (en strategisk
analyse og en regnskabsanalyse). Afhandlingens begrænsede omfang gør dog, at fun-
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damentalanalysen er »neddroslet« i forhold til det, der normalt anses for at være
fyldestgørende, uden dog at gå på kompromis med realisme5. Analysen er blot il-
lustrativ, og det er derfor heller ikke afgørende, om de resulterende prisestimater
er korrekte. Der fokuseres i stedet på at besvare problemformuleringens spørgsmål.
Herudover er det ønskværdigt, at modellerne præsenteres på en måde, som inspirerer
andre til videreudvikling af feltet. Figur 1.1 viser afhandlingens samlede struktur.

Fordelen ved at benytte en teoretiske komparativ analyse er, at resultaterne er
mere generaliserbare end resultaterne fra casestudiet. Casestudiet giver til gengæld
bedre mulighed for at finde implementeringsmæssige fordele og begrænsninger, hvil-
ket også er relevant ved vurderingen af en værdiansættelsesmodel.

Casevirksomheden er udvalgt på baggrund af følgende ønsker. Den skal være
enkel og helst kun have nogle få realoptioner. Dette vil gøre fremvisningen nemmere
og mere forståelig. Nødvendige data skal være tilgængelige. Derfor er det en fordel,
at virksomheden er børsnoteret, da disse er tvunget til at offentliggøre meget infor-
mation. Den skal have mindst ti årsregnskaber, hvorved der vil være bedre mulighed
for estimering af volatilitet, kovarians m.m. til brug for de stokastiske modeller. På
baggrund af disse ønsker er den Nasdaq-noterede virksomhed Starbucks Corporation
udvalgt. Den har eksisteret i mange år og har nogle få veldefinerede forretningsom-
råder. Udover den ordinære forretning er virksomheden netop gået ind på »instant
coffee«-markedet bl.a. med en, efter virksomhedens eget udsagn, patentafventen-
de ny produktionsproces. Dette frembringer således en del usikkerheder og dermed
realoptioner.

1.4.2 Vurderingskriterier
I Plenborg (2000) vurderes en række relative og kapitalværdibaserede værdiansæt-
telsesmodeller ud fra fire grundlæggende krav, som kendetegner en god model. De
fundamentale krav, i modsætning til de såkaldte kosmetiske krav, er essentielle for
en værdiansættelse.

Fundamentale krav
Præcision

Validitet
Reliabilitet

Konsistens
Stabilitet
Efficiens

Forudsætninger

Kosmetiske krav
Brugervenlighed
Forståelighed

5 Informationsgrundlaget er på denne baggrund begrænset til »desk research«, hvilket medfører,
at der ikke foretages interviews med analytikere, branchekyndige og lignende.
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Præcision
Det er i afhandlingen valgt at underinddele præcision i henholdsvis validitet og
reliabilitet. Reliabiliteten udtrykker graden af præcision i værdiestimatet, såfremt
input antages at være korrekt, og modellen er velegnet til at værdiansætte det
pågældende objekt.

Ved de fleste stokastiske modeller bruges under implementering ofte numeriske
metoder, som approksimation til den sande løsning. Reliabiliteten for en numerisk
metode kan vurderes ud fra følgende tre krav: konsistens, stabilitet og efficiens. Hvis
metoden er konsistent, vil approksimationen tilnærme sig den sande middelværdi og
varians. I simulations- og træmodellerne er det f.eks. et essentielt krav, at der opnås
et konsistent middelret estimat, og at estimatet tilnærmer sig middelværdien ved
gentagne forsøg (simulation) eller formindskelse af skridtstørrelse (træmodeller).

Hvis metoden er stabil, må der ikke forekomme systematiske fejl i konstruk-
tionen. For simulationsmodellerne betyder det, at estimationsfejlene skal mindskes,
når antallet af observationer (stier) øges. Hvis en models værdiestimatet er meget
følsomt over for ændringer i input, påvirker det også modellens stabilitet.

Hvis metoden er efficient, betyder det, at den beregningsmæssige omkostning
for præcision er lavere end for andre metoder. Den teknologiske udvikling indenfor
computere, som er set de seneste år, har betydet, at det i dag er langt billigere at
implementere inefficiente modeller. Dette har nok i høj grad også stimuleret inter-
essen og anvendelsen af de mere avancerede simulationsmodeller, som f.eks. Least
Squares Monte Carlo.

Validiteten udtrykker, i hvor høj grad en model rent faktisk passer til objektet,
som værdiansættes. Det vil eksempelvis give mere mening at værdiansætte et unikt
kunstværk ud fra faglige vurderinger end med en kapitalværdibaseret værdiansæt-
telsesmodel. Validiteten afhænger derfor af objektet, som værdiansættes.

Forudsætninger
Da værdiansættelse i bund og grund blot er et kvalificeret gæt på det værdian-
sattes økonomiske fremtid ud fra den nuværende tilgængelige viden, bliver forud-
sætningerne i en model et vigtigt vurderingskriterie. Det væsentlige er, hvorvidt
forudsætningerne i en model er realistiske og er i stand til at »fange« de faktorer,
som er styrende for værdien af virksomheden. Uanset modellens kompleksitet vil
værdiansættelsens troværdighed som oftest være bestemt af det underliggende fun-
damentale analysearbejde. Troværdigheden er et direkte resultat af belæggene for
modellens bagvedliggende økonomiske antagelser. Med andre ord kvantitative me-
toder kan hverken forbedre eller substituere det fundamentale forarbejde, men blot
komplementere det. Inden for de stokastiske modeller gælder endvidere, at nogle af
estimeringsmetoderne har begrænsninger i forhold til konstruktionsmulighederne og
antallet af tilladte risikofaktorer, hvilket påvirker modellens troværdighed.
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Brugervenlighed
Brugervenlighed er et relevant, men ikke et essentielt kriterie for, hvad der kende-
tegner en god værdiansættelsesmodel. De vigtigste kriterier for brugevenligheden
er modelkompleksitet, datatilgængelighed samt tidsforbrug til udførelse. Hvis der
er høje omkostningerne forbundet med implementeringen af en bestemt model, bør
dette være afspejlet i gevinsten ved netop at bruge denne model (cost-benefit).

Forståelighed
En models forståelighed kan være væsentlig i flere sammenhænge. Først og frem-
mest hvis modellen anvendes som beslutningsgrundlag. Eksemplevis i forbindelse
med virksomhedsovertagelser eller kapitalinvesteringer. Hvis modtagerne ikke for-
står modellen, vil de sandsynligvis ikke tillægge den værdi. Men forståelighed kan
også være vigtig for analytikeren, der udfører værdiansættelsen, da en forståelig
model er nemmere at arbejde med, undersøge for uregelmæssigheder, fejlrette, osv.

1.5 Afgrænsning
Det er svært at fastsætte det faglige niveau i en afhandling som denne. Hvis niveauet
sættes for højt, vil praktikere eller mindre teknisk erfarne ikke få noget udbytte. Hvis
niveauet sættes for lavt, vil der ikke kunne opnås tilstrækkelig dybde. Det forud-
sættes, at målgruppen allerede har indgående kendskab til de kapitalværdibaserede
modeller. De stokastiske modeller kræver teknisk set betydeligt mere kendskab til
finansierings- og investeringsteori samt statistiske begreber og redskaber, såsom reg-
neregler for varians/kovarians, integration og regressionsanalyse. Problembehandlin-
gen er gjort mere forståelig gennem brug af eksempler og simplificeringer. Der er i
særdeleshed fokuseret på de to områder risikoaversion og matematisk forventning,
fordi disse områder erfaringsvist synes negligeret i litteraturen, selvom de er kriti-
ske i forståelsen af forskellene på de to modelregimer. De steder, hvor der anvendes
teorier eller teknikker, som mindre erfarne ikke antages at have indgående kendskab
til, henvises til lærebøger og andre kilder.

I kapitel 2 genbruges argumenter og konklusioner fra Plenborg (2000), da de
kapitalværdibaserede modeller allerede er indgående behandlet her, og yderligere
behandling af disse blot vil være gentagelse. Dermed skabes mere plads til at kon-
centrere analysen omkring andre væsentlige områder.



Del II

Komparativ analyse



2 Kapitalværdibaserede modeller

I dette kapitel vil tre relevante kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller blive
defineret og analyseret. Dette er nødvendigt for dels at forstå modellernes teoretiske
forudsætninger og begrænsninger og dels at skabe et sammenligningsgrundlag, når
de stokastiske modeller undersøges i næste kapitel. I afsnit 2.1 defineres først de
tre kapitalværdibaserede modeller, og væsentlige konklusioner fra Plenborg (2000)
fremdrages. Dernæst bliver nogle udvalgte teoretiske forudsætninger analyseret i
afsnit 2.2. Afslutningsvist sammenlignes og vurderes modellerne i afsnit 2.3.

2.1 Modeller
Værdiansættelsen af virksomheder under forventet fortsat drift (going concern), ud-
føres med de kapitalværdibaserede modeller fortrinsvist på følgende fremgangsmåde.
Først analyseres virksomheden (herunder dens historiske regnskaber) og dens om-
verden. Faktorer, der vurderes at have indflydelse på virksomhedens værdi i fremti-
den, identificeres. Dernæst fremskrives virksomhedens regnskab på baggrund af de
identificerede faktorer. Til slut værdiansættes virksomheden på basis af de frem-
skrevne regnskaber (budgettet)1. I både dividendemodellen (DDM), DCF-modellen
og EVA/RI-modellerne2 bestemmes virksomhedens/egenkapitalens nutidsværdi som
summen af de fremtidige perioders forventede værdikomponenter3 opgjort til kapi-
talværdi. Såfremt alle indtægter og omkostninger passerer resultatopgørelsen, vil de
tre ovennævnte modeller i øvrigt give samme resultat grundet det dobbelte boghol-
deris regnskabsrelationer.

Outputtet fra en kapitalværdibaseret værdiansættelse afhænger i høj grad af
kvaliteten af den forudgående analyse af virksomhedens fundamentale strategiske
karakteristika. Væsentlige faktorer må identificeres og inddrages kritisk i budgettet,
hvis kravet om tilstrækkelige forudsætninger til en værdiansættelsesmodel skal op-
retholdes (jf. definitionen af vurderingskriteriet »forudsætninger« i afsnit 1.4). Dette
er dog tidskrævende og påvirker derfor modellernes brugervenlighed.

1 Værdien af ikke-driftsmæssige aktiver og gæld skal henholdsvis tillægges eller fratrækkes. Hvis
værdiansættelsesmodellen estimerer egenkapitalen, er det kun værdien af de ikke-driftsmæssige
aktiver, der skal medtages (f.eks. investeringsaktiver, likvide midler ud over arbejdskapital og
lignende).

2 EVA/RI-modellerner har en anderledes opbygning, jf. modelbeskrivelsen i afsnit 2.1.3 nedenfor.
3 Værdikomponenterne for de nævnte modeller er enten fremtidige dividender, pengestrømme eller
residualindkomster.

11
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De kapitalværdibaserede værdiansættelser har en statisk konstruktion, idet frem-
skrivningen af regnskabet ikke giver mulighed for at modellere forretningsmæssige
handlingsmuligheder eller ledelsesmæssig fleksibilitet. Med andre ord det forudsæt-
tes, at virksomheden har fuld viden omkring den fremtidige udvikling i de faktorer,
som påvirker virksomhedens fremtidige værdi. Hvis en virksomhed derimod har mu-
lighed for at ændre sin strategiske retning undervejs, fordi der opstår nye muligheder
eller trusler, er der chance for, at de kapitalværdibaserede modeller ikke er valide.
Disse problemstillinger behandles indgående i næste kapitel.

2.1.1 Dividendemodellen
I dividendemodellen benyttes de fremtidige udbetalinger til investor som værdikom-
ponenter. Bemærk at det er mest hensigtsmæssigt, i forhold til resten af afhandlin-
gen, at definere modellerne i kontinuert tid, fordi stokastiske modeller hovedsageligt
modelleres på denne måde. Med uendelig tidshorisont kan kapitalværdien af egen-
kapitalen defineres som summen af alle fremtidige dividendeudbetalinger

V0 =
∫ ∞

0
DIV(t)N(t) dt (2.1)

hvor DIV(t) er dividenderaten og N(t) er en passende diskonteringsfaktor4. Hvis
tidshorisonten deles op i en eksplicit budgetperiode samt en terminalperiode5 med
et konstant afkastkrav k og konstant uendelig vækst g i terminalperioden fås

V0 =
∫ T

0
DIV(t) e−kt dt︸ ︷︷ ︸
budgetperiode

+
[
DIVT

g − k

]
e(g−k)T

︸ ︷︷ ︸
terminalperiode

, k > g (2.2)

2.1.2 DCF-modellen
DCF-modellen er principielt opbygget på samme måde som dividendemodellen. Mo-
dellens værdikomponenter er de frie cash flow, som er de resterende pengestrømme,
efter at der er foretaget investeringer og transaktioner med ejerne. Modellen esti-
merer værdien på selskabsniveau, hvorfor et passende afkastkrav vil være et vægtet
afkastkrav af henholdsvis egenkapital og gæld, Brealey and Meyers (2003). En un-
derliggende forudsætning i denne model er, at overskudslikviditet reinvesteres uden
at skabe merværdi. Denne forudsætning ses i praksis ofte brudt, idet overskudslikvi-
ditet investeres til afkast lavere end kapitalafkastkravet frem for at blive udbetalt til
ejerne, Plenborg (2000). Hvis der forekommer et sådant forudsætningsbrud, vil dette

4 I størstedelen af de stokastiske modeller anvendes en diskonteringsfaktor med konstant afkast-
krav, N(t) = e−kt. Såfremt modellen defineres under det risikoneutrale sandynlighedsmål, bliver
diskonteringsfaktoren endnu nemmere at arbejde med, da afkastkravet blot er den risikofrie rente
(mere herom senere).

5 Dette er blot et simpelt eksempel på en terminalværdifunktion. Som hovedregel bør terminal-
værdifunktionen og budgetperiodens længde vælges ud fra, hvad der anses for at være mest korrekt
i forhold til den virksomhed, der værdiansættes.
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derfor påvirke modellens validitet (jf. definitionen af vurderingskriteriet »præcision«
i afsnit 1.4.). Med uendelig horisont skrives modellen som

V0 =
∫ ∞

0
FCF(t)N(t) dt (2.3)

hvor FCF(t) er det frie cash flow.

2.1.3 RI-modellen
RI-modellens opbygning er anderledes end de to forriges, idet den bogførte værdi af
aktiverne bibeholdes, men tillægges en præmie, der udgør forskellen på den bogførte
og den estimerede markedsværdi. Derved udskilles den andel af værdien, der ikke er
»fanget« af den anvendte regnskabspraksis i selve beregningen. Værdikomponenten
indeholder derfor kun de fremtidige »overnormale« afkast. Et væsentligt argument
for at anvende disse modeller er, at intuitionen (og derved forståeligheden) er bedre,
da værdiskabelsen vises eksplicit i beregningen. Virksomhedens værdi vil derfor kun
afvige fra den bogførte værdi, hvis der præsteres overnormale afkast i fremtiden og
investor vil kun være villig til at betale en merpris i forhold til den bogførte værdi,
hvis der forventes et fremtidigt overnormalt afkast, Plenborg (2000). RI-modellen
kan i kontinuert tid udtrykkes således

V0 = NDA0 +
∫ ∞

0
RI(t)N(t) dt (2.4)

hvor NDA(t) er driftsaktiverne opgjort på nettobasis, RI(t) er residualindkomsten,
som er lig driftsoverskuddet DO fratrukket det absolutte afkastkrav k ·NDA(t). Det
relative afkastkrav k vil typisk være et gennemsnitligt vægtet afkastkrav bestemt
ud fra den samlede kapitalstruktur.

Hvis tidshorisonten skal opdeles som i modellerne ovenfor, og der forudsættes et
konstant afkastkrav k og konstant uendelig vækst g i residualindkomsten i termi-
nalperioden, haves

V0 = NDA0 +
∫ T

0
RI(t) e−kt dt +

[
RIT
g − k

]
e−kT

Hvis egenkapitalen ønskes estimeret ud fra RI-modellen, skal værdien af gælden
fratrækkes.

2.2 Vigtige sammenhænge
Dette afsnit har til formål at udfordre og undersøge modellernes mere subtile forud-
sætningerne, hvorved det senere vil være muligt at integrere og sammenholde de to
modelparadigmer.
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2.2.1 Modellering af forventninger
Måden, som forventninger modelleres på, er en af hovedforskellene mellem de ka-
pitalværdibaserede og de stokastiske modeller. De kapitalværdibaserede modeller
betegnes i litteraturen som deterministiske, fordi stokastisk tilfældighed ikke ind-
går eksplicit i konstruktionen. Imidlertid vil der som regel være usikkerhed omkring
forventningerne til de enkelte variabler i budgettet. Derfor anvendes oftest en eller
anden form for middelværdi af de udfald, der antages at være mulige (enten skønne-
de eller estimerede) som input til budgettet. Herved indgår der rent faktisk implicit
en form for tilfældighed i modellen. Dette kan formaliseres yderligere. Hvis f.eks.
DCF-modellen fra (2.3) anvendes, skrives kapitalværdien som summen af de frem-
tidige frie cash flows, opgjort til nutidsværdi. Men da de fremtidige frie cash flows
er de »forventede« frie cash flows, kan (2.3) omskrives til

V0 =
∫ ∞

0
E0 [FCF(X(t), t)] N(t) dt (2.5)

hvor det frie cash flow FCF(X(t), t) nu er en funktion af en eller flere stokastiske
variabler X(t), fordi brugeren er usikkker på, hvordan de forskellige regnskabstal
i budgettet vil udvikle sig i fremtiden. X(t) repræsenterer her budgettal, nøgletal,
eller helt andre faktorer, som har indflydelse på budgettet. I (2.5) ses det tydeligt, at
inputtene i budgettet (og værdiansættelsesmodellen) er forventede værdier. Her skal
man imidlertid være opmærksom. Fordi den forventede værdi E[·] er placeret »inde«
i funktionsudtrykket (integralet) og ikke foran den sammensatte funktion, er der en
chance for, at den estimerede værdi ikke bliver korrekt. Dette skyldes det velkendte
fænomen »Jensen’s ulighed«6. For at undgå problemer med modellens reliabilitet
bør udtrykket derfor omskrives til

V0 = E0

[∫ ∞
0

FCF(X(t), t)N(t) dt
]

(2.6)

Dette medfører dog et helt andet praktisk problem. Med udtrykket i (2.6) udreg-
nes forventningen som en del af selve modellen, og der skal principielt fremstilles
lige så mange budgetter (og værdiansættelser), som der er mulige udfald for vari-
ablerne i budgettet. Bruges i stedet udtrykket i (2.5) skal de forventede værdier
udregnes, før værdiansættelsen foretages, hvorefter de kan indsættes i budgettet,
og brugeren behøver derfor kun at fremstille ét budget. Dette er netop også en af
hovedforskellene på de kapitalbaserede og de stokastiske modeller. I de stokastiske
modeller modelleres forventninger altid som i (2.6), hvorved alle mulige udfald skal
modelleres eksplicit.

Da både sum-funktionen og N(t) er lineære med hensyn til X(t), og funktionen
FCF(t) i mange statiske applikationer også kan antages at være en lineær funktion,
har det dog mindre betydning, hvorvidt (2.5) eller (2.6) anvendes. Men hvis der f.eks.

6 Hvis en funktion af en stokastisk variabel er konveks (konkav), vil den forventede værdi
af funktionen være større end (mindre end) funktionen af den forventede værdi af variablen,
E[f(X)] > f [E(X)]
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skal modelleres handlingsmuligheder eller fleksibilitet, vil kapitalværdifunktionen
som hovedregel ikke være lineær.

2.2.2 Modellering af risikoaversion
Risikoaversion modelleres på forskellige måder i henholdsvis de kapitalværdibaserede
og de stokastiske modeller. Det er derfor nødvendigt at klarlægge de bagvedliggende
teorier. På individniveau vil værdien af en risikabel investering være bestemt af det
enkelte individs risikoaversion. Ifølge Irvin Fishers Separations teorem er det i bå-
de ledelsens og ejernes interesse at maksimere virksomhedens kapitalværdi, uanset
deres individuelle investeringspræferencer. Derfor bestemmes værdien i modellerne i
afsnit 2.1 ud fra markedets aggregerede risikoaversion, via kapitalafkastkravet. Flere
forskellige modeller benyttes i praksis til estimering af afkastkravet. Nedenfor under-
søges de to nok mest benyttede teorier, CAPM og den mindre kendte APT-model,
fordi de har en betydelig indflydelse på vurderingen af værdiansættelsesmodellerne.

Capital Asset Pricing Model (CAPM)
CAPM er uden tvivl den mest benyttede model til at forklare/modellere kapitalaf-
kastkravet i de kapitalværdibaserede modeller. Modellen relaterer afkast og risiko
for et givent aktiv til markedspoteføljen.

E(Ri) = Rf +
[
Cov(Ri, Rm)
Var(Rm)

]
[E(Rm)−Rf ]

= Rf + βim [E(Rm)−Rf ] (2.7)

hvor Ri er det (aritmetiske) afkast på aktiv i, Rm er afkastet på markedsporteføljen,
Rf er den risikofrie rente, βim er den standardiserede kovarians mellem afkastet på
aktiv i og markedsporteføjen m.

Modellens hovedantagelse er, at investorer er rationelle, risikoaverse og nyttemak-
simerende. Kun systematisk risiko belønnes, fordi usystematisk risiko kan elimineres
ved diversifikation. Modellen hviler desuden på en del mere eller mindre restriktive
antagelser. Nogle af disse er ubegrænsede ind- og udlånsmuligheder, manglende hen-
synstagen til transaktions- og skatteomkostninger, aktiver er fuldstændig delelige og
homogene forventninger, Elton et al. (2003).

Modellens forudsætninger er meget omdiskuterede. Sammenlignet med alterna-
tive modeller kritiseres flere af forudsætningerne for ikke at være realistiske. To
væsentlige ofte fremførte kritikpunkter vedrører henholdsvis de homogene forvent-
ninger og sammensætningen af markedsporteføljen, også kaldet Roll’s kritik, Roll
(1977).

Det første væsentlige kritikpunkt er, at CAPM antager, at alle investorer har
homogene forventninger, hvilket vil sige, at de har adgang til samme information
og har samme forventninger til afkastet på alle aktiver i markedet. Dog ses der
med mellemrum prisstigninger, der ikke kan forklares ved brug af CAPM, såsom
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under IT-boblen i halvfemserne og boligboblen i dette årti, og som menes at være
induceret af (måske irrationel) spekulation. Det er eksempelvis muligt, at mange
boligejere har haft en irrationel forventning til afkastet på deres bolig, fordi stør-
stedelen er ikke-profesionelle investorer, der ikke har haft den nødvendige viden til
at foretage realistiske værdiansættelser. Pointen er her, at der er en reel chance
for, at et afkastkrav fastsat ud fra CAPM kan under- eller overvurdere værdien af
det værdiansatte, hvis de faktiske markedspriser ikke fastsættes ud fra den samme
model.

Det andet væsentlige kritikpunkt og hovedbudskabet i Roll (1977), er, at den
sande markedsportefølje er uobserverbar i praksis, hvilket invaliderer anvendelsen
af CAPM. Markedsporteføjen skal principielt bestå af samtlige aktiver i markedet,
men i praksis vil det være umuligt at bestemme de forventede afkast af samtlige
aktiver, som f.eks. boliger, arbejdskraft og forbrugsgoder. Problemet er ikke kun, at
markedsporteføljen ikke kan bestemmes, men også i høj grad, at det ikke er mulig
at sige noget om, hvor stor fejlen bliver, hvis der f.eks. anvendes et markedsindeks
som tilnærmelse.

Udover ovenstående kritikpunkter vil det i praksis være yderst vanskeligt at esti-
mere modellens parametre. Forventede afkast samt betaværdier kan estimeres på
forskellige måder, men der findes endnu ikke en metode, som giver præcise estima-
ter. Estimation af forventede afkast på basis af historiske data er sjældent muligt
på grund af statistisk usikkerhed. Statistisk set er estimation af betaværdier deri-
mod mere sikkert. Men uanset statistisk signifikans er der stadig ingen sikkerhed
for, at historikken er en velegnet indikator for fremtiden, da en virksomheds beta-
værdi ændrer sig i takt med at virksomhedens strategi udformer sig, Berk et al.
(2004). Derfor vil et betaestimat i praksis ofte også blive vurderet kvalitativt ud fra
strategiske forhold og konsensus.

Arbitrage Pricing Model (APT)
APT-modellen er tæt tilknyttet måden, hvorpå risiko inddrages i de fleste stokasti-
ske modeller. Af denne årsag er det også relevant at se nærmere på denne model.
På samme måde som i CAPM forudsættes i APT, at det forventede afkast afhæn-
ger af systematiske risici forbundet med økonomiske faktorer. Usystematisk risiko
påtaget af investor kompenseres derfor ikke. Det forventede afkast for virksomhed j
bestemmes som

E(Rj) = Rf + bj1R̃1 + bj2R̃2 + · · ·+ bjnR̃n (2.8)

hvor R̃i er den forventede risikopræmie for en enheds risiko fra faktor i og bji er virk-
somhed j’s følsomhed overfor faktor i. Faktorfølsomhederne bji kan nemt estimeres
via ordinær multipel regression med brug af følgende model

Rj = a+ bj1R1 + bj2R2 + · · ·+ bjnRn + εj (2.9)
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Præcision Forudsætninger Brugervenlighed Forståelighed

Dividendemodellen X X % %
DCF-modellen X X % %
EVA/RI-modellerne X X % X

Kilde: Plenborg (2000)

Figur 2.1 Vurdering og sammenligning af tre kapitalværdibaserede modeller

hvor Ri er en vektor med faktor i’s faktiske afkast og εj er den resterende usyste-
matiske risiko. På et teknisk niveau ligner CAPM og APT-modellen med én faktor
hinanden. På et teoretisk niveau er der stor forskel, fordi APT-modellen kun har
ganske få forudsætninger. Hvor CAPM er baseret på antagelser om adfærd og nyt-
temaksimering, er APT blot en statistisk forklaringsmodel, som benytter, at der
er en sammenhæng mellem en virksomheds værdi og forskellige makroøkonomiske
faktorer. Derfor har modellen den fordel, at den teoretisk set er mere valid end
CAPM, fordi dens forudsætninger er valide. Denne model har dog samme ulem-
pe som CAPM, estimeret ud fra historiske data, da historik ikke nødvendigvis er
en velegnet indikator for fremtiden. Derfor bør betaestimaterne også her vurderes
kvalitativt ud fra strategiske forhold. Flere variationer af APT-modellen vil blive
anvendt i senere kapitler.

2.3 Vurdering
I dette kapitel er indtil nu tre ofte benyttede kapitalværdibaserede værdiansæt-
telsesmodeller blevet undersøgt. Det er konstateret, at de tre modeller giver ens
resultater, hvis alle indtægter og omkostninger føres på resultatopgørelsen, og det
»sande« funktionsudtryk for kapitalværdien er lineært, som med andre ord betyder,
at det forudsættes, at ledelsens handlingsmuligheder er fastlagte på forhånd. Over-
holdes disse, og har budgettet en høj kvalitet, bør modellerne alt andet lige give
præcise værdiestimater. Yderligere blev det konstateret, at der er forbundet en del
usikkerhed ved brug af både CAPM og APT i praksis.

Hvordan kan disse krav så overholdes? Et regnskab, hvor indtægter og omkost-
ninger er ført direkte på egenkapitalen, kan omformuleres på en måde, så at alle
resultatposter føres på resultatopgørelsen. Hermed øges præcisionen, dog på bekost-
ning af øget tidsforbrug pga. omformuleringen og dermed nedsat brugervenlighed.
Det må dog antages, at problemet i praksis kun begrænser sig til nogle ganske få
regnskabsmæssige poster, som f.eks. visse opskrivninger.

Hvorvidt det sande funktionsudtryk for værdien af en virksomhed er lineært,
kommer i praksis an på, om ledelsens handlingsmuligheder og fleksibilitet har en
signifikant værdi, eller om de kan negligeres. Generelt må gælde, at værdien af
ledelsens realoptioner er lav for virksomheder med følgende karakteristika

• Virksomheder i stabile brancher, hvor gevinst- og katastrofescenarier er usand-
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synlige (lav risiko).
• Virksomheder, hvor irreversible investeringer generelt er små. F.eks. brancher,

som ikke er kapitalintensive og hvor adgangsbarrierene er lave (Lav gearing).
• Virksomheder med diversificerede produkt- eller markedsporteføljer, hvor be-

slutninger om udvidelse og afvikling af de enkelte produkterlinier og markeder
skønnes at have mindre betydning for virksomhedens samlede værdi.

De samlede vurderingsresultater er vist i figur 2.1. Her ses, at præcision og forud-
sætninger for alle tre modeller vurderes højt, såfremt kravene til fleksibilitet samt
konsistens og forudsætninger i budgettet er overholdt. Derudover ses, at brugerven-
lighed vurderes lav, hovedsageligt på grund af tidsforbruget ved fremstillingen af de
data, som skal indgå i budgettet. I sidste kolonne ses, at kun EVA/RI-modellerne
vurderes at være forståelige.



3 Stokastiske modeller

I dette kapitel vil der i afsnit 3.1 først blive givet en introduktion til de stokastiske
modeller samt teorierne bag, herunder specielle forhold og sammenhænge. Efter-
følgende beskrives og klassifiseres modellerne i afsnit 3.2 med relevante eksempler.
Afslutningsvist sammelignes og vurderes modellerne ud fra de opstillede vurderings-
kriterier i afsnit 3.3.

3.1 Introduktion til nødvendig teori
Formålet med de stokastiske modeller er ikke, som i de kapitalværdibaserede mo-
deller, udelukkende at prissætte pengestrømme eller overnormale overskud, men
derimod at prissætte risiko. Stokastiske modeller er, ligesom kapitalværdibaserede
modeller, kun anvendelige, hvis værdiansættelsen sker under en forventning om fort-
sat drift. Til forskel fra de kapitalværdibaserede modeller kan disse modeller, ud over
going concern, også modellere værdien af ledelsens forskellige handlingsmuligheder,
som f.eks. konkurs, likvidation, udskydelse, afståelse, opgivelse, produktionspauser,
markedsudvidelser, konkurrencemæssige forhold samt meget andet. En anden væ-
sentlig forskel er, at modelopbygningen er stokastisk. Det betyder, at estimeringen
generelt er mere vanskelig end for de kapitalværdibaserede modeller. Der opstår til
gengæld nye muligheder for at udtrække yderligere (måske værdifulde) informatio-
ner. Først og fremmest giver en analyse af kapitalværdiens fordeling information
omkring virksomhedens afkast- og risikoprofil1. Dernæst kan nogle af modellerne
tilrettelægges sådan, at det er muligt at udtrække andre nyttige informationer, som
f.eks. Value-at-Risk-mål, konkurs- og overlevelsessandsynligheder eller værdien af
ledende medarbejderes optionsprogrammer2, konvertible obligationer, prissætning,
marketing- og R&D-investeringer og meget andet. Herved kan modellerne også fun-
gere som beslutningsstøtte i en virksomheds almindelige drift.

3.1.1 Realoptioner skaber værdi
Hvorfor og hvordan skaber realoptioner værdi? Kort sagt, kan realoptioner skabe
værdi, fordi de giver mulighed for enten at begrænse tab eller udvikle gevinstmu-

1 Her vil det være relevant at se på fordelingens øvrige momenter såsom spredningen omkring
middelværdien (varians) og fordelingens form (skævhed og kurtosis).

2 I unoterede virksomheder er det ofte et problem, at værdien af de options- og bonusprogrammer,
som indgår i ledende medarbejderes lønpakker, ikke kendes på forhandlingstidspunktet.
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ligheder, f.eks. ved at afvikle tabsgivende forretningsområder eller markedsudvide
under gunstige forhold.

For at en beslutning kan skabe (eller destruere) værdi, må der først og fremmest
være usikkerhed tilstede. Usikkerhed kræver dynamisk stillingstagen til alternative
handlingsmuligheder. I en usikker verden vil der være en konstant tilstrømning af
information, som ledelsen vil blive tvunget til at bruge som grundlag for forretnings-
mæssige beslutninger. Denne usikkerhed betyder også, at det ikke er optimalt for
ledelsen at lave en statisk handlingsplan for fremtidige beslutninger og kapitalinve-
steringer.

I modelsammenhæng kan usikkerhed modelleres med en stokastisk tilstandsvari-
abel, som angiver én ud af flere mulige tilstande. F.eks. kunne en tilstandsvariabel
være den forventede værdi af at lancere en ny produktlinie. Hvis en realoption har
værdi, må konsekvensen af at tage beslutningen (udnytte optionen) have en højere
værdi end konsekvensen af at forholde sig passivt. F.eks. kunne en realoption være
udskydelse af lanceringen af produktlinien. Denne realoption vil have værdi, fordi
den begrænser et tab i de tilfælde, hvor de fremtidige fordele viser sig at være mindre
end omkostningerne forbundet med lanceringen. Tilstandsvariablen behøver ikke at
vedrøre et realaktiv (fysisk aktiv). Et eksempel på en simpel realoption, som ikke
afhænger af et realaktiv, er medbringelsen af en paraply på en udendørs udflugt3.
Her vil tilstandsvariablen være vejret.

Finansielle instrumenter som f.eks. aktieoptioner, terminskontrakter og swaps
skaber ikke nogen værdi. Med samme fremgangsmåde, som det i Modigliani and
Miller (1958) vises, at kapitalstruktur og dividendepolitik er irrelevante for en virk-
somheds værdi, kan det vises, at brug af hedging med finansielle optioner og instru-
menter ingen indflydelse har på en virksomheds værdi, se f.eks. Hull (2003). Årsagen
er, at investorer selv kan »replikere« virksomhedens hedging-strategi ved at benytte
handlede instrumenter på kapitalmarkedet.

Til forskel fra finansielle optioner kan realoptioner rent faktisk skabe (eller de-
struere) værdi. I modsætning til finansielle beslutninger er det ikke muligt for inve-
stor selv at »replikere« de reale beslutninger, som tages af virksomhedens ledelse,
som eksempelvis beslutninger om investeringer i nye markeder eller afvikling af pro-
jekter, divisioner og lignende, Gamba and Sick (2005). Derfor kan realoptioner have
en betydelig indflydelse på en virksomheds værdi4.

3 Hvorvidt optionen har værdi afhænger af, om regnvejr uden paraply forårsager negativ nytte-
værdi.

4 Læsere som ønsker en grundigere indføring i emnet anbefales bogen Dixit and Pindyck (1994),
som er en velegnet introduktion til grundlæggende teorier om realoptioner samt flere analytiske mo-
deller. Artikelsamlingen Schwartz and Trigeorgis (2001) herunder den klassiske artikel McDonald
and Siegel (1986), er en anden bred og omhyggelig introduktion.
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3.1.2 Modellering af risiko
Som nævnt ovenfor modelleres risiko i praksis med en eller flere tilstandsvariabler,
som beskriver modelverdenens mulige tilstande. Generelt kan der enten arbejdes i
diskret eller kontinuert tid. En diskret tilstandsvaribel kan antage kategoriske tælleli-
ge tilstande, som f.eks. [regnvejr; solskin; skyet; . . . osv.] for vejret i eksemplet over-
for. Tilstandene kan både være intervaller eller nominelle/ordinale. En kontinuert
tilstandsvariabel kan derimod antage tilstande indenfor et interval. I produktlinie-
eksemplet ovenfor bør tilstandsvariablen f.eks. være defineret over hele den reele
talakse, fordi værdien både kan være negativ og positiv.

Modeller vil oftest blive beskrevet i kontinuert tid, fordi det er nemmere og
mindre omfangsrigt, hvorefter de vil blive »diskretiseret« under implementeringen.
Inden for finansiel optionsteori modelleres tilstandsvariabler oftest som stokastiske
processer. Denne metode er efterhånden videreført i de meste realoptionsteori.

Stokastiske differentialligninger
I litteraturen er det kutyme at beskrive processer symbolsk med stokastiske diffe-
rentialligninger (SDE’er). I en stokastisk model bruges SDE’erne til at beskrive den
fremtidige udvikling for de faktorer, som indgår i en given model. I eksemplet fra
tidligere kan udviklingen i værdien af produktlinien f.eks. modelleres med følgende
SDE

dX(t) = m(t,X(t)) dt+ s(t,X(t)) dW (t), X(0) = X0, (3.1)

hvor m(t,X(t)) og s(t,X(t)) er processens drift og volatilitet5 og W (t) er en stoka-
stisk proces, som f.eks. en Wienerproces. SDE’en i (3.1) er den symbolske repræsen-
tation af det stokastiske integrale

X(t) = X0 +
∫ t

0
m(t,X(t)) dt+

∫ t

0
s(t,X(t)) dW (t).

hvor første led i højre side er processens startpunkt, andet led er processens for-
udsigelige bevægelse, ofte benævnt driften og det sidste led er processens tilfældige
bevægelse, her det såkaldte Itô-integrale6

Ordinære eller sjældne begivenheder
Modelkonstruktøren har grundlæggende to forskellige byggeklodser til sin rådighed,
når de tilfældige led i SDE’erne skal vælges. Den første er Wienerprocessen, også

5 Mere præcist, siges m(t,X(t)) og s(t,X(t)) at være funktioner, som følger filtrationen Ft til tid
t, som er den information, der er opsamlet på tidspunkt t. Med andre ord, m(t,X(t)) og s(t,X(t))
kan antages at være kendt på tidspunkt t og kan behandles deteministisk.

6 Et af de vigtigste resultater indenfor matematisk finansiering og prissætningen af aktiver er, at
Itô-integralet er en såkaldt martingal, da dets forventede værdi under nogle bestemte forudsæt-
ninger er nul (mere herom senere). Det grundlæggende problem ved integralet

∫ t
0 s(t,X(t)) dW (t)

er at Wienerprocessen dW (t) har en meget irregulær form, som derfor ikke kan integreres med
ordinær integration. Se evt. Neftci (2000) for en intuitiv introduktion hertil.
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(a) Simulerede Wienerprocesser (b) Simulerede Poissonprocesser

Figur 3.1 Eksempler på stokastiske processer.

kaldet en Brownsk bevægelse, der er en kontinuerlig proces, der bruges til at be-
skrive ordinære begivenheder, som f.eks. udviklingen i en virksomheds afsætning
eller en akties markedspris. Den anden er Poissonprocessen, som bruges til at be-
skrive sjældne eller springvist varierende begivenheder, hvor der kan ske extreme
bevægelser på meget kort tid. Poissonprocessen kan bl.a. anvendes til at beskrive
markedsprisfald ved finansielle kriser eller »time-to-market«, den tid, der går fra der
investeres i et udviklingsprojekt, til det (måske) giver afkast. Figur 3.1 viser to simu-
lerede stier for henholdsvis en Wienerproces og en Poissonproces. Bemærk, hvordan
Wienerprocesserne ændrer sig kontinurligt, hvorimod Poissonprocessen ændrer sig
springvis.

Wienerprocessen WienerprocessenW (t) er karakteriseret ved at bevægelsen ∆Wt =
Wt−Ws for t > s er normalfordelt med middelværdi nul og en varians, som afhæn-
ger af periodelængden7. I praksis er det nok nemmest at arbejde med en heuristisk
definition, f.eks. fra Hull (2003)

∆Wt =
√
t− sZ, Z ∼ N(0, 1).

hvorved det ses at middelværdien af ∆Wt bliver E[
√
t− s · Z] =

√
t− s · E[Z] = 0

og variansen bliver Var[
√
t− s · Z] = |t− s| · Var[Z] = |t− s|.

Poissonprocessen Sjældne begivenheder kan ikke beskrives med en normalforde-
ling. I stedet bruges Poissonprocessen J(t), hvor tilvæksten dJ(t) defineres som

dJ(t) =
1 med sandsynlighed p dt,

0 med sandsynlighed 1− p dt.
7 Definitionen på en Wienerproces kræver flere forudsætninger af mere teknisk karakter, som dog
ikke er relevante for opgavens fokus. Det kræves bl.a at Wt er en kvadratisk integrabel martingal,
som følger filtrationen Ft med W0 = 0. Se evt. Bjork (2004) eller Neftci (2000) for en uddybende
udledning.
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hvor p er sandsynligheden for at begivenheden indtræffer i perioden. Hvis en begi-
venhed f.eks. sker hver 10. år er p lig 1/10. Bemærk at tilvæksten dJ(t) enten kan
være nul eller én. I størstedelen af tiden vil tilvæksten være nul, hvilket betyder,
at begivenheden ikke er indtruffet. I en mindre del af tiden vil tilvæksten være én,
hvilket vil sige, at begivenheden er indtruffet. Selve springet i tilstandsvariablen kan
modelleres ved at sætte en faktor foran Poissonprocessen

dX(t) = Φ(t,X(t)) dJ(t).

hvor faktoren Φ(t,X(t)) både kan være en konstant, en funktion eller en anden
stokastisk proces. Disse skal dog opfylde visse regularitetskrav, se Neftci (2000).

Ved at kombinere disse to typer processer kan modelkonstruktøren fremstille en
model, som er passende til langt de fleste situationer. Både Wiener- og Poissonpro-
cessen kan nemt simuleres ved transformation af tilfældige tal8, se f.eks. Hull (2003)
for nærmere detaljer.

Man kan sige, at SDE’erne i de stokastiske modeller svarer til talserierne i bud-
gettet i de kapitalværdibaserede modeller som f.eks. omsætning, driftsomkostninger,
osv. Til forskel fra budgettet i de kapitalværdibaserede modeller har SDE’erne et
stokastisk led til at beskrive fremtidige tilfældigheder, som ikke kan forudsiges.

Mest anvendte SDE’er
Modelkonstruktøren har mange muligheder for at sammensætte modellens processer,
så de beskriver netop de faktorer, der er væsentlige ved den pågældende værdian-
sættelse. Som beskrevet ovenfor er der mulighed for at kombinere to former for
stokastisk tilfældighed. En proces, der udelukkende indeholder en Wienerproces, vil
i et kort tidsinterval ikke frembringe større overraskelser, hvorimod en Poissonproces
vil være i stand til at frembringe store spring i selv uendeligt små tidsintervaller.

Ud over tilfældighedskomponenterne er der mulighed for at modellere driften
m(t,X(t)) samt tilfældighedskomponentens styrke i form af volatiliteten s(t,X(t)).
Modelkonstruktøren har dog ikke hænderne fuldstændigt frie, når driften og volati-
liteten skal bestemmes. For at opretholde den nødvendige arbitrageargumentation
må funktionerne m(t,X(t)) og s(t,X(t)) opfylde visse regularitetskrav. De skal have
en rolig opførsel, hvilket vil sige, at funktionerne ikke må opføre sig eksplosivt eller
irregulært9. De må gerne afhænge af processen selv eller andre processer, såfremt

8 I praksis, er det mere hensigtsmæssigt at benytte pseudo-tilfældige tal. Pseudo-tilfældige tal
vil sige tal, der har samme statistiske egenskaber, f.eks. middelværdi, varians, kurtosis, osv., som
rigtige tilfældige tal, men de har den fordel, at de kan genskabes.

9 En mere teknisk definition, se f.eks. Neftci (2000), er, at funktionerne skal konvergere i sand-
synlighed

P

(∫ t
0
|m(u,X(u))|du <∞

)
= 1,

P

(∫ t
0
s(u,X(u))2du <∞

)
= 1.
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disse processers tilstand er kendt på tidspunkt t eller tidligere10. Nedenfor skitseres
kort nogle ofte anvendte processer, der alle opfylder de omtalte regularitetskrav.

Lineære konstante koefficienter Denne proces er relativ enkel, fordi m(t,X(t)) og
s(t,X(t)) er konstanter og dermed uafhængige af udviklingen i X(t).

dX(t) = µ dt+ σ dW (t). (3.2)

Denne proces vil være mest velegnet til at approksimere en proces, der fluktuerer
omkring en lige linje, hvor fluktuationernes forventede størrelse ikke ændrer sig over
tid. Et eksempel kunne være en lineær efterspørgselsfunktion.

Geometrisk Brownsk Bevægelse Den geometriske Brownske Bevægelse (GBM) er
uden tvivl den mest anvendte process indenfor optionsteori. GBM’en svarer til en
normalfordeling defineret i koninuert tid. Som det ses i (3.3) er både driften og
volatiliteten proportionale med processens tilstand X(t).

dX(t)
X(t) = µ dt+ σ dW (t), (3.3)

GBM’en kan bruges som approksimation i mange forskellige sammenhænge. Eks-
empelvis værdien af et aktiv eller et projekt under normale begivenheder. De fleste
realoptionsmodeller anvender derfor denne type proces. I Black & Scholes-modellen
er denne proces også anvendt.

GBM’en har den fordel, at den kan »diskretiseres« uden fejl. Denne egenskab er
særdeles anvendelig ved estimeringen af realoptionsmodeller. Grunden hertil er, at
der oftere er behov for længere tidsskridt sammenlignet med finansielle optionsmo-
deller, hvorved der spares regne- eller computerkraft. Den eksakte diskrete version
af SDE’en kan skrives som

Xti+1 = Xti exp
{

(µ− σ2/2)∆t+ σ
√

∆tZ
}
, (3.4)

hvor ∆ti = tti+1 − tti for i = 0, 1, . . . og Z er en standardnormalfordelt variabel.
Hvis der i en model f.eks. kun er behov for at kende processens tilstand på ét enkelt
fremtidigt tidspunkt T , simuleres dette med

XT = X0 exp
{

(µ− σ2/2)T + σ
√
TZ

}
. (3.5)

Herved ses, at hvis tidshorisonten er lang (og der ikke er mulighed for førtidig
indfrielse), behøves tilstandene ved alle de mellemligende tidspunkter ikke at blive
simuleret.
10 Dette skyldes, at processens nuværende tilstand er betinget af den information, som er tilløbet
indtil nu. Processen kan ikke afhænge af information, som først vil være kendt i fremtiden. I
tekniske termer betyder det, at processen er defineret under et ækvivalent martingalmål og følger
filtrationen Ft til tid t.
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Mean reversion Denne procestype (også kaldet Ornstein-Uhlenbeck) findes i mange
versioner og er ofte anvendt til at modellere tilstande, der er et resultat af økonomiske
ligevægte som f.eks. råvarepriser. Processen har en drift, der er konstrueret til at
»vende tilbage« til et ligevægtspunkt, som f.eks. den langsigtede gennemsnitspris X̄
for en vare. SDE’en kan (i en aritmetisk version) skrives som

dX(t) = ϕ(X̄ −X(t)) dt+ σ dW (t). (3.6)

ϕ er en parameter, der bestemmer hastigheden, hvormed processen vender tilbage
til gennemsnitsprisen. Intuitionen er, at når spotprisen for en råvare som f.eks. olie
eller kaffe er under den langsigtede gennemsnitspris X̄, vil producenterne formind-
ske produktionen, hvorved priserne vil stige, fordi udbuddet falder. Hvis spotprisen
derimod er over den langsigtede gennemsnitspris X̄, har producenterne incitament
til at producere endnu mere, hvorved priserne vil falde, fordi udbuddet stiger. Den
eksakte diskrete version af SDE’en kan skrives som

Xti+1 = Xtie
−ϕ∆t + X̄

(
1− e−ϕ∆t

)
+ σ

√√√√1− e(2ϕdt)

2ϕ Z. (3.7)

Stokastisk drift og volatilitet Det er som nævnt også muligt at lade m(t,X(t)) og
s(t,X(t)) være tilstandsvariabler i sig selv. Se f.eks. Schwartz and Moon (2001), hvor
der præsenteres en model, hvor omsætningen for en virksomhed modelleres med en
GBM som denne

dR(t)
R(t) = µ(t) dt+ σ(t) dW̄ (t).

hvor µ(t) er den forventede vækst i omsætningen, der også modelleres med en sto-
kastisk proces.

Muligheden for at kombinere forskellige typer processer via driften og volatili-
teten giver modelkonstruktøren en bred vifte af konstruktionsmuligheder. Men som
det vil fremgå af de følgende afsnit, er modelkonstruktørens største udfordring ikke
begrænsninger ved konstruktionen af modellen via SDE’erne, men snarere at finde
en estimationsmetode, der samtidig er i stand til at estimere modellens forventede
værdier.

3.1.3 Modellering af risikoaversion
Ligesom ved prisfastsættelsen af finansielle optioner benyttes i langt de fleste re-
aloptionsmodeller den risikofrie rente som afkastkrav. Dette betyder ikke, at inve-
storerne er risikoneutrale. Derimod modelleres investorernes risikoaversion ved at
ændre driften i tilstandsvariablerne, frem for at ændre diskonteringsrenten. Denne
fremgangsmåde, som kaldes martingal-metoden, er et teknisk hjælpemiddel, der gør
det muligt at inddrage risikoaversion på en konsistent og elegant måde. Det er et
velkendt fænomen indenfor optionsteori, at en options systematiske risiko i form af β
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varierer kraftigt over tid og ved ændringer i værdien af det underliggende aktiv, Berk
et al. (2004). Ved at skifte til et ækvivalent martingal sandsynlighedsmål (ved at
ændre driften i tilstandsvariablerne) undgår modelkonstruktøren at skulle estimere
en masse forskellige afkastkrav for alle de mange mulige udfald i tilstandsvariablerne.

At ændre sandsynlighedsmålet til det riskoneutrale mål svarer lidt til at diskonte-
re »sikkerhedsækvivalente« pengestrømme med den risikofrie rente, se f.eks. Brealey
and Meyers (2003). Det er en vigtig forudsætning, at der ikke er arbitragemulighe-
der, og at investororer foretrækker mere værdi frem for mindre. Hvis eksempelvis
værdien af et risikabelt aktiv, som i dag koster kr. 1.000, forventes at stige til kr.
1.100 om et år, er afkastkravet 10%. Hvis nu der i stedet for benyttes en risikofri
rente på 5% til diskontering samtidigt med at sandsynlighedsmålet ændres sådan,
at aktivets forventede værdi (under det risikoneutrale mål) om et år er kr. 1.050, så
vil nutidsværdien stadig være kr. 1.000. De kr. 1.050 er den »sikkerhedsækvivalen-
te« værdi af de kr. 1.100. Ændringen er alene et teknisk hjælpemiddel og påvirker
ikke udviklingen i den virkelige verden. Under det »objektive« eller »empiriske«
sandsynlighedsmål er den forventede værdi om et år stadig kr. 1.100.

I praksis er verden ikke altid så simpel som ovenstående eksempel. I stedet be-
nyttes stokastiske processer til at beskrive de relevante faktorer, som indgår i en
model. Disse faktorer kunne f.eks. være omsætning, lønomkostninger, osv. Et skift
til det risikoneutrale mål for en stokastisk process er ganske nemt og udføres ved at
»justere« processens forventede værdi (driften) med λ11. Med Itô-processen i (3.1)
på side 21 som eksempel gøres dette på følgende måde

dX(t) = (m(t,X(t))− λ(t)) dt+ s(t,X(t)) dW̄ (t), X(0) = X0

hvorefter den risikofrie rente kan benyttes som afkastkrav12. Der skal ikke estimeres
nogen betaværdier eller risikopræmier. Til gengæld skal λ estimeres, hvilket kan
medfører de samme vanskeligheder som ved estimering af β, da λ er uobserverbar.

I et arbitragefrit marked kan λ fortolkes som »riskopræmien« for at påtage sig en
enheds systematisk risiko i den pågældende faktor. Antag f.eks. at X(t) er værdien
af produktlinien, som ikke er et handlet aktiv13. Hvis λ er høj, må produktliniens
forventede nutidsværdi være lav, da driften, der jo er processens forudsigelige kom-
ponent, er lavere. At λ er høj betyder, at investor kræver en høj præmie og dermed
et højere afkast for at investere i de pågældende faktor (såfremt den var handlet på
et likvidt marked), fordi den i højere grad samvarierer med markedsafkastet.

Sammenhængen mellem den traditionelle metode, hvor diskonteringsrenten ri-
sikojusteres, og martingal-metoden kan beskrives med et taleksempel. Der tages
afsæt i Plenborg (2000), hvor en virksomhed udbetaler en dividende, der stiger 5%
11 Notationen viser, at ændringen i Wienerprocessen dW̄ (t) er defineret under det risikoneutrale
sandsynlighedsmål, idet der er en streg over W ’et.
12 Bemærk at hvis processen følger bevægelserne på et handlet aktiv, som f.eks. en aktiekurs eller
et prisindeks, så vil driften m(t,X(t))− λ(t) være lig den risikofrie rente.
13 Hvis X(t) var værdien af et handlet aktiv kunne m(t,X(t))− λ(t) udskiftes med r.
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ti 1 2 3 4 5

DIVti 75,00 78,75 82,69 86,82 91,16
DIVti(1 + k)−ti 68,18 65,08 62,12 59,30 56,61∑5
i=1(DIVti(1 + k)−ti) 311,29

Terminalværdi 1.914,42
PV(Terminalværdi) 1.188,71

Værdi i alt 1.500,00

(a) Traditionel værdiansættelse med risikojusteret diskonteringsrente

ti 1 2 3 4 5

DIVti 72,27 73,13 73,99 74,87 75,75
DIVti(1 + r)−ti 68,18 65,08 62,12 59,30 56,61∑5
i=1(DIVti(1 + r)−ti) 311,29

Terminalværdi 1.590,76
PV(Terminalværdi) 1.188,71

Værdi i alt 1.500,00

(b) Værdiansættelse under det risikoneutrale sandsynlighedsmål

Figur 3.2 Beregningseksempler på de to metoder

pr. år. Ved tidspunkt t0 er dividenden DIV0 lig 71,43, driften α er 5%, svarerende
til stigningen i dividenden, den risikofri rente r er 6% og kapitalafkastkravet k er
10%. Dividendens udvikling kan approksimeres i diskret tid med følgende stokastiske
differensligning

∆DIVti = αDIVti ∆ti + s(ti,DIVti)DIVti

√
∆ti Z, DIVt0 = 71, 43, (3.8)

hvor ∆ti = tti+1 − tti . Modellen gøres deterministisk ved at lade volatiliteten s være
nul, hvorved det stokastiske led forsvinder. Herved bliver ligningen til ∆DIVti =
αDIVti ∆ti. Den anvendte dividendemodel formuleret i diskret tid er således

Kapitalværdit0 =
5∑
i=1

[
DIVti(1 + k)−ti

]
+
[

DIV5

(1 + k)5

] [1 + α

k − α

]
.

I figur 3.2(a) ses beregningen af kapitalværdien ud fra den traditionelle metode med
de ovenstående parametre samt en budgetperiode på fem år og uendelig horisont.
Det ses her, at kapitalværdien bliver kr. 1.500.

For at kunne benytte martingal-metoden og r som diskonteringsfaktor må proces-
sen ovenfor omdefineres under det risikoneutrale sandsynlighedesmål ved at indsætte
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λ i driften. Processen bliver da ∆DIVti = (α− λ)DIVti∆ti og kapitalværdien14 kan
skrives som

Kapitalværdit0 =
5∑
i=1

[
¯DIVti(1 + r)−ti

]
+
[

DIV5

(1 + r)5

] [
1 + α− λ
r − α + λ

]
,

hvor λ er defineret som k−r−α(r−k)
1+k . I figur 3.2(b) ses, at beregningen giver samme

resultat, selvom diskonteringsrenten er lavere. I figur 3.2(a) ses yderligere, at den
objektive proces stiger meget hurtigere end den risikoneutrale proces i figur 3.2(b).
Til gengæld diskonteres den også med en højere diskonteringsrente, hvorved kapi-
talværdien ender på samme niveau. I dette eksempel er det nemt at udlede λ, fordi
der kun er én proces og beta er givet. I praksis kan estimeringen af λ være en stor
udfordring.

Et målskift til det risikoneutrale mål virker måske umiddelbart som en unød-
vendighed, idet at der stadig eksisterer de samme problemer med estimering af λ.
Det er derfor vigtigtat understrege, at martingal-metoden først kommer til sin ret i
de stokastiske modeller og når der indgår optioner og andre ikke-lineære funktioner,
fordi λ til forskel fra β ikke ændrer sig ved ændringer i tilstandsvariablerne.

3.1.4 Modellering af realoptioner
Mange af en virksomheds betydningsfulde handlingsmuligheder kan beskrives ved
brug af realoptioner. Selvom der findes mange forskellige realoptioner, vil de fleste
kunne kategoriseres i nedenstående kategorier.
Afvente, udskyde Som i eksemplet ovenfor kan det være mere fordelagtigt at vente

med at investere frem for at investere med det samme. Som hovedregel øges
optionsværdien af »udskydelse«, når risikoen (volatiliteten) øges. I nogle til-
fælde mindskes værdien imidlertid, f.eks. når der opstår konkurrence på et
marked for homogene varer. Når konkurrenceformen tilnærmer sig fuldkom-
men konkurrence, tilnærmer »værdien af at vente« sig nul, se Leahy (1993)
eller Grenadier (2002).

Afstå, opgive eller formindske Når en investering allerede er foretaget, og den viser
sig at være tabsgivende, kan muligheden for at afstå eller opgive projektet

14 Terminalværdien defineres som summen af følgende uendelige serie

TV =
[

DIV5

(1 + r)5

]
︸ ︷︷ ︸
≡ C

[
(1 + α− λ)

(1 + r) + (1 + α− λ)2

(1 + r)2 + . . .

]
︸ ︷︷ ︸

≡ Z+Z2+ ...

Ved at gange TV med den reciprokke faktor Z i den uendelige serie, kan serien forsimples til

TV
Z

= C + TV ⇒ TV = C

Z − 1 ⇒ TV =
[

DIV5

(1 + r)5

] [
1 + α− λ
r − α+ λ

]
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førtidigt være værdifuld, fordi tabene kan begrænses. Disse realoptionstyper
modelleres som put-optioner

Udvide eller forøge Hvis en investering viser sig at være bedre en forventet, kan
muligheden for at udvide eller forøge gevinste, have værdi. Disse optionstyper
modelleres som sammensatte call-optioner.

Bytte Fleksibilitet i form af bytte- eller udskiftningsmuligheder i f.eks. et produk-
tionsapparattet gør det muligt at benytte input og output med forskellige øko-
nomiske risici. Eksempelvis kan muligheden for at opvarme lokaler med både
elektricitet og olie have værdi, hvis prisudviklingen på disse ikke er perfekt
korreleret.

Realoptionsteori som strategisk værktøj
I litteraturen argumenteres der for, at realoptionsmodeller, der implementeres kor-
rekt, komplementerer og afspejler virksomhedens mest optimale langsigtede strategi.
Modelkonstruktøren »tvinges« til at analysere og udforske virksomhedens strategi-
ske muligheder. Ikke hermed sagt at virksomhedens strategiske muligheder ikke bør
analyseres grundigt i en kapitalværdibaseret model, men den statiske modelopbyg-
ning tilskynder ikke til det på samme måde. Realoptionsmodeller kan derfor, som
nævnt i afsnit 1.1, med fordel benyttes indenfor strategisk ledelse som redskaber til
at understøtte pleje og udvikling af nuværende vækstmuligheder samt opmærksom-
hed vedrørende nye vækstpotentialer.

I praksis vil en realoptionsbaseret strategi, ligesom en hver anden strategi, konti-
nuerligt skulle tilpasses ny information og ændringer i omverdenen. Men en realop-
tionsstrategi har yderligere den fordel, at værdien af virksomhedens potentiale kan
maksimeres eksplicit og er med til at retfærdiggøre og skabe belæg for beslutnin-
ger og valg, der ellers måske ville blive negligeret i organisationen, fordi denne type
beslutninger ikke følger den traditionelle beslutningsadfærd.

Realoptionsteori på samfundsniveau
Mange virksomheder følger stadig kortsigtede investeringsstategier, hvor årets ka-
pitalinvesteringer svarer til årets frie cash flow. Dette medfører, at der investeres
mere under højkonjunkturer og mindre under lavkonjunkturer. På samfundsniveau
vil denne type investeringsadfærd derfor forøge de økonomiske konjunktures uds-
ving. En virksomhed, der følger en realoptionsstrategi, vil investere kapital med det
formål at øge virksomhedens samlede værdi ud fra den nuværende tilgængelige vi-
den. Dette kan betyde, at det kan være mere værdifuldt for en virksomhed at vente
med at investere eller investere meget mere end blot det frie cash flow. Investerings-
adfærden vil i givet fald være baseret på en langsigtet rentabilitetsvurdering, hvilket
på samfundsniveau vil dæmpe udsvingene i de økonomiske konjunkturer.

Litteraturen har en tendens til at kritisere virkelighedens virksomheder for ikke
at tage disse teorier til sig. Det er imidlertid denne forfatters opfattelse, at en del
virksomheder rent faktisk anvender realoptionstankegangen i forbindelse med vigtige
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beslutninger. Selvom teorierne ikke bruges eksplicit, er det naturligt at anvende
samme intuition, som teorierne er bygget op omkring.

Modellering af realoptioner
En realoption kan modelleres som en simpel funktion af en eller flere tilstandsvariab-
ler. I produktlinieeksemplet fra tidligere kan realoptionens fremtidige fordele f.eks.
beskrives med en call-option med funktionsudtrykket

Π = max {X(t)−K, 0} , (3.9)

Hvis ikke realoptionen anvendes (der investeres i produktlinien med det sam-
me), fås en positiv gevinst, hvis værdien af den nye produktlinie X(t) overstiger
de irreversible omkostninger ved lanceringen K. Omvendt fås et tab, hvis værdien
viser sig at være mindre end K. Hvis realoptionen anvendes (investeringen afven-
tes), vil tabsscenariet kunne undgås, idet investeringen ikke foretages. Værdien af
realoptionen i (3.9) kan på intuitiv vis skrives som den forventede nutidsværdi af de
fremtidige fordele. Herved fås

Kapitalværdi0 = E0 [PV(Π)] . (3.10)

Udtrykket i (3.10) er meget generelt og fortæller hverken noget om risikoaversion
(diskonteringsrente), eller hvordan værdien fremkommer (implementering). Model-
konstruktørens udfordring er at finde en estimationsmetode, der er i stand til både at
beregne E0[·] eller et estimat herfor og inddrage risikoaversion på en hensigtsmæssig
måde. Til brug for dette, gennemgås i afsnit 3.1.5 nogle principielle fremgangsmåder.

Virksomheden som en porteføljebetragtning
Hvordan bevæger modelkonstruktøren sig fra en simpel optionsfunktion til en kom-
pleks virksomhedsmodel? En virksomheds værdi kan beskrives som en portefølje af
forskellige indbyrdes sammenhængende aktiver, i litteraturen ofte refereret til som
projekter. En del af denne portefølje vil består af værdien af tidligere kapitalinve-
steringer i forskellige projekter og aktiviteter, som f.eks. udvikling, produktion og
afsætning af produkter/ydelser i markeder. En anden del af porteføljen vil bestå af
værdien af de realtoptioner, der enten er opstået som resultat af tidligere kapitalin-
vesteringer eller opstår, fordi ledelsen tilstrømmes af ny information om ændringer
i omverdenen. Værdien af en virksomhed kan derfor principielt opdeles som i figur
3.3. Størrelsen af optionsværdierne afhænger selvfølgelig af den enkelte virksomheds
karakteristika.

I praksis vil en virksomheds strategiske værdi sjældent kunne beskrives korrekt
med en enkelt realoption. Modelkonstruktørens må skabe en model, som formår at
indeholde netop de elementer, der ud fra fundamentalanalysen anses for essentielle
for virksomhedens strategi. Væsentlige optioner skal identificeres og relateres til hin-
anden. Hvis modellen er for simpel, vil den ikke fange de væsentlige værdiskabende
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Figur 3.3 Principiel opbygning af en virksomheds værdi.

faktorer, hvilket vil påvirke modellens validitet og kravet om tilstrækkelige forud-
sætinger (jf. definitionerne af vurderingskriterierne i afsnit 1.4). Hvis den omvendt er
for kompleks, vil den være uanvendelig og uhåndterbar ved implementering, hvilket
vil påvirke modellens brugervenlighed. At finde en tilstrækkelig balance er i praksis
uden tvivl en af de største udfordringer ved konstruktionen af stokastiske modeller.
I de senere afsnit vil der blive præsenteret forskellige estimationsmodeller, hvoraf
kun nogle få kan håndtere en portefølje af optioner.

3.1.5 Modellering af værdi
Indtil nu er der redegjort for, hvordan risiko og riskoaversion kan modelleres i form
af stokastiske processer, samt hvordan ledelsens handlingsmuligheder kan anses som
realoptioner, der opstilles som simple funktioner. I dette afsnit vises, hvordan disse
stokastiske processer og funktioner kan omformes til et udtryk for en virksomheds
værdi, samt hvorfor martingal-metoden er en nødvendighed ved løsning af options-
problemer.

Valg af abstraktionsniveau
Mange realoptionsmodeller beskriver værdien af et projekt eller en virksomhed med
en enkelt tilstandsvariabel. I virkelighedens verden er værdien af en virksomhed et
resultat af mange forskellige forhold. En mere nuanceret definition ville være at lade
værdien være en funktion af de værdiskabende faktorer, der identificeres i fundamen-
talanalysen. I Schwartz and Moon (2001) og Gamba (2003) bestemmes værdien af en
virksomhed f.eks. som summen af de fremtidige cash flows, der er en funktion af bl.a.
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omsætning og omkostninger. Modelkonstruktøren kan også vælge at gå et niveau dy-
bere ved at modellere de faktorer, som skaber og påvirker omsætningen. Dette kan
gøres på mange forskellige måder. Hvis virksomheden kun har nogle enkelte pro-
dukter eller ydelser, kan udbud og efterspørgsel muligvis modelleres eksplicit. Hvis
virksomheden derimod har tusinder af produkter, som f.eks. en supermarkedskæde,
kan generelle økonomiske tilstande eller branchens udbud og efterspørgsel muligvis
modelleres. Et område, hvor der i de seneste år er opstået interessse, er modellering
af den konkurrencemæssige indvirkning på en virksomheds investeringsadfærd og
værdiansættelse. Disse modeller blander elementer fra både spilteori og optionsteo-
ri. Det er denne forfatters erfaring, at modellering af konkurrencemæssige forhold er
temmeligt kompliceret og svær at viderekommunikere, og derfor kun bør anvendes i
simplere forklaringsmodeller og ikke til værdiansættelse af konkrete virksomheder.

Værdiansættelse af processer
Stokastiske værdiansættelsesmodeller baseret på processer kan estimeres enten »di-
rekte« eller »indirekte«. Feynman-Kač repræsentationen er et teorem, som gør det
muligt at løse den underliggende partielle differentialligning (PDE), som opstår når
stokastiske processer og optioner defineres ved at arbejde direkte med processerne.
Denne afhandling vil ikke komme nærmere ind på PDE’er, da det ikke er nødven-
digt for at kunne konstruere og vurdere en model. Hvis Π(t,X(t)), som før, er en
funktion af den stokastiske proces

dX(t) = (m(t,X(t))− λ(t)) dt+ s(t,X(t)) dW̄ (t), X(t) = Xt,

og markedet er arbitragefrit, så vil værdien F (t,X(t)) af Π(t,X(t)) under det risi-
koneutrale sandsynlighedsmål Q på tidspunkt t kunne bestemmes som

F (t,X(t)) = e−r(T−t)EQt [Π(T,X(T ))] , (3.11)

hvis optionen kun kan udnyttes ved udløbstidspunktet T eller

F (t,X(t)) = max
τ∈T (t,T )

{
e−r(τ−t)EQt [Π(τ,X(τ))]

}
. (3.12)

hvis T (t, T ) er de tilladte udnyttelsestidspunkter i tidsintervallet [t, T ]. Bemærk at
teoremet rent faktisk gør det muligt at løse PDE’en, uden at modelkonstruktøren
behøver at kende til den15.

Hvis Π(t,X(T )) er en funktion af flere processer, kan der udledes tilsvarende
formler. Teknikken er den samme, hvad enten der indgår én eller flere processer.
15 Den underliggende PDE, som opstår, afhænger bl.a. af hvordan optionen er defineret. Hvis
optionen er tidsbegrænset, vil den underliggende PDE have følgende form

Ft + (m(t,X(t))− λ(t))FX + 1
2s(t,X(t))2FXX − rF = 0.

Løsningen på denne ligning er den velkendte Black & Scholes formel. Hvis optionen er tidsube-
grænset ser PDE’er og løsningen anderledes ud.
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I næste sektion vil der blive præsenteret en række estimationsmodeller, der kan
benyttes til at estimere værdien med udgangspunkt i (3.11) og (3.12).

3.2 Modeller
Indtil nu er der givet en heuristisk introduktion til de bagvedliggende teorier og
redskaber, som efter denne forfatters mening er nødvendige ved konstruktionen af
anvendelige stokastiske værdiansættelsesmodeller. I dette afsnit præsenteres en ræk-
ke modelklasser, som hver især har vidt forskellige egenskaber og anvendelsesmulig-
heder. Modellerne i hovedinddelt i henholdsvis klassiske og moderne modeller. De
klassiske modeller er ofte forsimplede i forhold til virkeligheden, men kan være gode
til at forklare og beskrive forskellige økonomiske fænomener. De moderne modeller
er langt mere komplekse i opbygning og metode og er af denne grund mindre bru-
gervenlige end de klassiske modeller. Til gengæld er modellerne bedre til at beskrive
virkelighedens relativt komplekse sammenhænge.

3.2.1 Klassiske modeller
Analytiske modeller
Analytiske modeller er karakteriseret ved at der kan udledes et lukket matematisk
udtryk for det søgte resultat. Et simpelt eksempel på en analytisk optionsmodel er
nok Black & Scholes-modellen, som udleder værdien af en enkelt call- eller putoption
på værdien af et risikabelt aktiv, f.eks. en aktie. Ligesom de fleste analytiske real-
optionsmodeller er denne model nem at bruge, fordi der blot skal indsættes nogle
parametrer i en matematisk formel, men den kan være svær at forstå. Udledningen
af analystiske modeller kræver et dybt kendskab til omfattende matematiske be-
greber og værktøjer, og selv med ganske få risikokilder er udledningen enten meget
omfangsrig eller slet ikke mulig.

Der findes efterhånden en del forskellige analytiske realoptionsmodeller. Model-
lerne er ikke fleksible, idet de kun er anvendelige ved få risikofaktorer, og processerne
typisk er begrænsede til geometriske Brownske Bevægelser. Det betyder, at det i
mange tilfælde ikke er muligt at modellere eventuelle faktorer, der i en given situ-
ation anses for væsentlige. I produktlinieeksemplet kunne det måske være relevant
at modellere værdien af produktlinien som en funktion af bl.a. omsætningen, der
er en funktion af efterspørgslen, der igen er en funktion af marketingindsatsen. At
finde et lukket udtryk herfor vil sandsynligvis være umuligt. Derfor ses i størstedelen
af de analytiske realoptionsmodeller, at værdien modelleres direkte som en enkelt
tilstandsvariabel og ikke som en funktion af eventuelle værdiskabende kausale fakto-
rer. Dette vil være en stærk forsimpling af virkeligheden, der ikke er hensigtsmæssig,
hvis formålet med værdiansættelsen er at nå frem til et korrekt estimat for værdien
af en virksomhed. Simplificeringer øger brugevenligheden, men øger samtidig støj og
muligheden for at inddrage fundamentalanalysens forudsætninger i modellen.
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De analytiske modellers stærke side er derfor ikke kompleksitet og evnen til at
genskabe fundamentalanalysens antagelser samt forudsætninger af betydning fra
virkelighedens verden. Mange analytiske modeller er blevet udviklet på baggrund af
akademisk nysgerrighed for at forklare bestemte generelle økonomiske fænomoner,
og er derfor ofte ikke anvendelige på konkrete værdiansættelsesproblemer.

På det tekniske plan udledes de analytiske modeller stort set alle efter den før
nævnte »indirekte« metode, der går ud på at opstille en partiel differentialligning,
som derefter løses for et parametervalg for en specifik option. Metoden kaldes som
nævnt »indirekte«, fordi den underliggende proces er skjult og derved ikke indgår
direkte i værdiansættelsen16.

I mange af de andre modeller vil processen i stedet indgå direkte i værdiansættel-
sen som i (3.11) og (3.12), og PDE’en vil forblive skjult. Det er dog uden for denne
afhandlings fokus at gå dybere med teoremet, og interesserede læsere henvises til
Bjork (2004) for en god intuitiv udledning.

Det er denne forfatters holdning, at opstilling og løsning af realoptionsproblemer
efter den direkte metode giver mere mening og øger intuition og forståelighed, fordi
processer i forhold til PDE’er er knyttet til begreber fra den virkelige verden, som
f.eks. omsætning, varepriser, efterspørgsel. Af disse årsager vil analytiske modeller
kun i få tilfælde være anvendelige i praksis til værdiansættelse af virksomheder.

Træmodeller
Binomialmodellen introduceret i Cox et al. (1979) er nok det bedste eksempel på en
træmodel, der anvendes meget i praksis. Træmodellerne konstrueres generelt efter
den direkte metode, hvilket vil sige, at den underliggende proces modelleres ekplicit.
Processen repræsenterer næsten altid værdien af enten et projekt eller en virksom-
hed. Projektet eller virksomhedens mulige fremtidige værdier beskrives i et træ, hvor
antallet af forgreninger øges med antallet af tidsskridt. Værdien af en option løses
rekursivt ved først at bestemme værdien af optionen ved slutningen af træet og
derefter gå tilbage gennem træet. I tekniske termer kaldes dette dynamisk program-
mering. Ved hver knude i træet skal det besluttes, om realoptionen skal udnyttes.
Beslutningen foretages ved at sammenligne konsekvenserne af handlingsmuligheder-
ne og vælge den mulighed, der har den højeste værdi i dag17. I binomialmodellen
vil den forventede nutidsværdi af ikke at udnytte optionen skulle sammenlignes med
værdien af at udnytte optionen med det samme, hvorved fremtidige gevinstmulig-
heder fraskæres. Ligningen, som løses, kaldes Bellmannligningen og er i øvrigt også
fundamentet i de moderne simulationsmodeller.

Træmodellerne har mange styrker, men lider desværre også af nogle af de samme
svagheder, der opleves ved de analytiske modeller. Da stort set alle realoptioner er
af den »amerikanske« type, er det en klar fordel, at træmodellerne er i stand til at
16 Se evt. Dixit and Pindyck (1994) for en veldisponeret indføring i mange kendte analytiske
modeller.
17 Her antages det, at realoptionen er af den »amerikanske type«, som kan udnyttes i hele perioden.
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håndtere disse. Det er yderligere en fordel, at modellerne er forståelige og nemme at
implementere i f.eks. et regneark.

Træmodellerne er approksimationer af kontinuerte modeller. Hvis f.eks. antallet
af tidsskridt i binomialmodellen (uden førtidig indfrielse) forøges, tilnærmer den sig
Black & Scholes-modellen, og det er rent faktisk muligt at udlede Black & Scholes-
modellen på denne måde. Men selvom der opstår approksimationsfejl ved anvendelse
af træmodellerne, viser det sig tit, at fejlene er relativt små, selv ved et mindre antal
tidsskridt. Træmodellerne vil derfor generelt være både konsistente og stabile, for
hvad så vidt angår præcisionen.

Træmodellerne lider som sagt af samme svagheder som de analytiske modeller,
hvad angår manglende frihed ved modelkonstruktionen. Problemet er, at antallet af
»knuder«, som skal beregnes, forøges eksponentielt med antallet af risikofaktorer.
Allerede ved to eller flere processer bliver f.eks. binomialmodellen meget kompleks.
Der har været flere forsøg på at forbedre denne svaghed ved træmodellerne. I Gamba
and Trigeorgis (2007) præsenteres en forbedret udgave af den log-transformerede
binomialmodel, som først blev introduceret i Trigeorgis (1991). Denne model gør
det muligt at værdiansætte optioner som er afhængige af op til 4-5 GBM’er.

Den manglende frihed betyder, at træmodellerne begrænser modelkonstruktø-
rens muligheder for at lave en model, der inddrager netop de faktorer, som vurderes
at være væsentlige for den konkrete værdiansættelse. Man kan sige, at modellerne
tager værdien af projektet eller virksomheden for givet, og der fokuseres ikke som
i de kapitalværdibaserede modeller på, hvordan denne værdi fremkommer. Dermed
negligeres kravet om inddragelsen af fundamentalanalysens forudsætninger (jf. de-
finitionen i afsnit 1.4). Det har selvfølgelig den konsekvens, at værdiestimatet vil
være påvirket af denne mangel.

Monte Carlo
Monte Carlo simulering er nok mest kendt som et redskab til at estimere forven-
tede værdier af funktioner af stokastiske variabler, herunder forventede værdier af
stiafhængige samt almindelige »europæiske« optionstyper. Monte Carlo anvender
udtrykket i (3.11) direkte. Eksempelvis beregnes den forventede værdi af en simpel
call option med udløb om et år Π(T,X(T )) = max {X(T )− 100; 0}, ved først at
simulere et antal X’er frem til tidspunkt T , hvor X(t) = 100 og t er i dag. Som ek-
sempel simuleres her fem stier ved at indsætte fem standardnormalfordelte tilfældige
tal Z i ligning (3.5).

XT = 100 exp
{
0,2T + 0,3

√
TZ

}
, T = 1

hvorefter følgende værdier fremkommer

XT = [113; 90; 120; 98; 110],

Herefter beregnes værdien for hver sti på tidspunkt T
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ΠT = [13; 0; 20; 0; 10],

Optionens forventede værdi på tidspunkt t beregnes, som den tilbagediskonterede
middelværdi (for nemhedens skyld sættes renten til nul)

F (t,X(t)) = [13 + 20 + 10]/5 ≈ 8, 6.

Dette estimat afviger væsentligt fra Black & Scholes værdien, der er 11,92. Dette
skyldes statistisk usikkerhed, da antallet af stier bestemmer præcisionen, og fem stier
giver et meget usikkert estimat. Normalt vil man benytte mellem 50.000 og 1.000.000
stier. I forbindelse med realoptioner kan kravet til antallet af stier slækkes, idet input
og forudsætninger er mere usikre end den usikkerhed, der opstår ved at nedsætte
antallet af stier.

Metoden har både fordele og ulemper. En af de vigtigste fordele er, at antallet af
beregninger, som til forskel fra træmodellerne, ikke stiger eksponentielt, men stiger
lineært med antallet af inkluderede variabler. Dette betyder, at en model med det
dobbelte antal variabler alt andet lige kun vil kræve dobbelt så mange ressourcer
i form af f.eks. beregningstid på en computer. I praksis viser det sig, at med den
nuværende teknologiske udvikling er beregningstid sjældent en væsentlig faktor ved
anvendelse af denne type model.

Metoden har desværre også nogle ulemper. Ordinær Monte Carlo simulering
tillader ikke førtidig indfrielse af optioner, hvilket betyder, at det ikke er muligt
at værdiansætte »amerikanske« optionstyper. Langt de fleste realoptioner defineres
mest naturligt med førtidig indfrielse. Derfor er teknikken som udgangspunkt ikke
særlig velegnet til værdiansættelse af realoptioner.

Monte Carlo simulering kan også bruges som en avanceret form for følsomheds-
analyse i en kapitalværdibaseret værdiansættelse. Ved normal følsomhedsanalyse
varieres forskellige input under forskellige scenarier, f.eks. best, base og worst case.
Den kapitalværdibaserede model kan på samme måde »stokastificeres« ved at lade
modellens input variere stokastisk. Eksempelvis kunne omsætning og omkostninger
modelleres som korrellerede GBM’er. En simulation heraf ville resultere i en forde-
ling af mange mulige værdiestimater, hvoraf nogle ville være meget høje, og andre
ville være meget lave eller måske endda negative. Hermed opnås et bedre indblik i
modellens opførsel.

Men i virkelighedens verden ville ledelsen ikke se passivt til, imens værdien af
virksomheden f.eks. bliver negativ. Hvis værdien falder pga. faldende afsætning, vil
ledelsen udnytte sine handlingsmuligheder og afvikle de tabsgivende forretningsom-
råder, og omvendt vil den søge at udnytte vækstpotentialet ved at udvide og udvikle
gevinstgivende områder. Ordinær Monte Carlo simulering tillader ikke umiddelbart,
at ledelsen udnytter disse handlingsmuligheder. Herved invalideres modellen, hvis
handlingsmulighederne har en væsentlig indflydelse på værdien.
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Et andet praktisk problem, som kan opstå, er, at afkastkravet vil ændre sig i takt
med at de stokastiske variabler ændrer sig. Hvis der f.eks. i alle scenarier bruges et
konstant afkastkrav, vil det have den konsekvens, at værdien i nogle af scenarierne
under- eller overestimeres, da den tilknyttede diskonteringsrate ikke er den korrekte.

En elegant, men teoretisk udfordrende, løsning på dette problem kunne være at
benytte det risikoneutrale sandsynlighedsmål. Det mest udfordrene herved er esti-
meringen af lambdaværdierne. Der findes flere metoder. Hvis virksomhedens aktier
handles på et marked findes en metode i Schwartz and Moon (2001), hvor lambda-
værdierne kan udledes implicit ud fra aktiens estimerbare betaværdi og volatilitet.
Hvis aktierne ikke handles, men der findes historiske data for f.eks. omsætning,
omkostninger, osv., anbefales i Hull (2003) at benytte følgende relation.

λ = ρλm

hvor λ er risikopræmien på den pågældende variabel, omsætningen, omkostningerne,
osv., ρ er korrelationskoefficienten mellem afkastet på variablen og markedsportefølj-
en og λm er den standardiserede risikopræmie på markedsporteføljen. Et markeds-
indeks vil i praksis kunne anvendes som approksimation. Hvis der ikke er historiske
data på variablen, kan data fra lignende variabler benyttes som approksimation.
Hvis der heller ikke findes nogen variabler, der ligner, må λ fastsættes subjektivt
af modelkonstruktøren. En variabel, der ikke er påvirket af ændringer i markeds-
afkastet, har ingen risikopræmie, hvorved processens drift er ens under både det
empiriske og det riskoneutrale sandsynlighedsmål.

Der er ikke kun ulemper forbundet ved denne form for simulering. Det kan være
en fordel, at det ikke kun er nogle få, men alle scenarier, som tages i betragtning. Her
følges realisme og kompleksitet ad. En omhyggelig og velunderbygget simulering i
en kapitalværdibaseret model kan være omkostningsfuld og tidskrævende (mindsket
brugevenlighed), men kan give en bedre forståelse af, hvordan projektets eller virk-
somhedens risikoeksponeringer spiller sammen, og hvad der kan gå galt og dermed
be- eller afkræfte fundamentale antagelser. Monte Carlo er derfor også et hyppigt
anvendt værktøj til Value-at-Risk beregninger.

Beslutningstræer
Et beslutningstræ er en simpel og intuitiv måde at modellere realoptioner på. Beslut-
ningstræer har været anvendt i mange år og må ikke forveksles med træmodellerne
ovenfor. Et beslutningstræ viser både naturens mulige tilstande (ofte over 2-3 tids-
perioder) samt konsekvenserne af ledelsens handlingsmuligheder i hver tilstand. De
fleste optionsproblemer, herunder produktlinieeksemplet, vil relativt nemt kunne
beskrives med et beslutningstræ.

Figur 3.4 viser et forsimplet beslutningstræ fra et eksempel i Gamba and Sick
(2005), hvor værdien af en guldmine afhænger af prisen på guld. Minen har 1 mio.
enheders guldreserver og guldet kan blive produceret med det samme for en omkost-
ning på $290 mio. Prisen for en enheds guld er initielt $300, og indenfor det næste
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Figur 3.4 Beslutningstræ for drift af en guldmine (kilde: Gamba and Sick (2005))

år er der 62% chance for, at prisen stiger 20% og 42% chance for, at den falder 20%.
Der anvendes en diskonteringsrate på 6%.

Virksomheden kan enten vælge at udvikle minen nu, hvorved muligheden for
at udvikle minen senere mistes, eller vente et eller to år. Værdien af minen ved
udvikling med det samme (uden optioner) er $10 mio, hvorimod den optimale værdi
(ved udnyttelse af optionerne) er $49 mio.

Værdien bestemmes med dynamisk programmering ved at gå baglæns gennem
træet og optimere værdien ved hvert beslutningspunkt. Bemærk at dette træ minder
meget om binomialtræet fra tidligere, idet der er to tilstande per tidsperiode og to
forskellige handlingsmuligheder. Der er nogle principielle forskelle på træmodeller
og beslutningstræer. Træmodellerne modellerer en (risikoneutral) stokastisk proces
over tid. Et beslutningstræ behøver ikke at være tilknyttet en proces. I princippet
behøver der heller ikke at være defineret en tidsvariabel. Det centrale er beslutnings-
mulighederne og disses konsekvenser.

Beslutningstræet i figur 3.4 er meget forsimplet og vil sikkert ikke være nuanceret
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nok til at kunne blive anvendt i praksis. Der skal ikke mange ekstra tidsperioder og
handlingsmuligheder til, før træet forgrener sig ud i et kompliceret og uhåndterbart
net af beregninger.

Beslutningstræernes styrke er i høj grad, at de skaber overblik og kan strukturere
et beslutningsproblem ved at kortlægge de mulige handlinger og konsekvenser i
forskellige tilstande.

Beslutningstræer kan af denne årsag med fordel kombineres med en kapitalværdi-
baseret værdiansættelse. Hvis virksomheden overvejer nogle få, men betydningsful-
de, beslutninger, som f.eks. at flytte domicil eller købe, sælge eller lukke en division
eller et projekt, vil værdien af disse beslutninger nemt kunne estimeres i et beslut-
ningstræ. Der vil stadig skulle udføres en værdiansættelse for hvert muligt scenarie
til at repræsentere beslutningernes konsekvenser. Men da der kun er få beslutninger,
vil dette være mere overkommeligt.

3.2.2 Moderne modeller
Least Squares Monte Carlo
Indtil der i Longstaff and Schwartz (2001) blev introduceret en metode kaldet Least
Squares Monto Carlo (LSM), fandtes der kun nogle få og komplicerede simulations-
metoder, der kunne håndtere optioner og kontrakter med løbende indfrelsesmulig-
heder18. LSM har siden sin introduktion opnået bred anerkendelse og anvendes i
stigende grad både indenfor finansiel optionsteori og realoptionsteori.

Ligesom træmodellerne benytter LSM baglæns dynamisk programmering til at
finde det optimale indfrielsestidspunkt for en option.

Indtil introduktionen af LSM var problemet ved denne fremgangsmåde, at det
ikke var muligt at beregne værdien af udskydelsen. Den store nyskabelse ved LSM
er benyttelsen af regressionsanalyse til at estimere en konkret funktion for udsky-
delsesværdien ved hvert tidsskridt. De simulerede variabler kan herefter indsættes i
funktionen, hvorved udskydelsesværdien fremkommer.

LSM har de samme fordele som ordinær Monte Carlo, idet metoden er intuitiv,
og mange indbyrdes afhængige processer nemt kan håndteres. Herudover er LSM
ikke på samme måde begrænset af eventuelle løbende indfrielsesmuligheder.

Der er dog stadig nogle ulemper. Metoden kan ikke umiddelbart bruges på flere
indbyrdes afhængige optioner, som f.eks. vækstoptioner. Metoden er desuden mindre
efficient end ordinær Monte Carlo, fordi der yderligere skal estimeres et funktions-
udtryk for udskydelsesværdien ved hvert tidsskridt. Det er desuden denne forfatters
erfaring, at det ikke er hensigtsmæssigt at bruge et almindelig regneark til implemen-
tering. Metoden kræver et decideret numerisk beregningsprogram samt kendskab til
programmering heri19.
18 Se Glasserman (2004) for en uddybende, men teknisk krævende gennemgang af disse metoder.
19 Programmet Matlab er specielt anbefalelsesværdigt, idet det, udover at være nemt at arbej-
de med, har den fordel, at der kan arbejdes med »sparse matrices«, som optager langt mindre
hukommelse. Derved kan antallet af stier og tidsperioder forøges med forøget præcision til følge.
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Extended LSM
Mange af de klassiske optionsmodeller samt LSM kan kun håndtere få optioner. Ofte
vil disse modeller i praksis ikke være tilstrækkelige til at beskrive de faktiske forhold.
Hvad nu hvis ledelsen f.eks. både har mulighed for at markedsføre produktlinien i
andre lande samt at markedsføre komplementære produkter, såfremt produktlinien
bliver en succes? Ud fra denne forfatters kendskab findes kun ganske få metoder,
der er i stand til at håndtere mange indbyrdes afhængige optioner.

Imai (2006) foreslår en metode, som er meget generel og derfor kan anvendes på
stort set alle konstellationer. Desværre er metoden meget ressourcekrævende både
med hensyn til det tekniske niveau og computerkraft. Modellen vurderes derfor ikke
at være anvendelig og medtages af denne årsag ikke i analysen.

Gamba (2003) har i stedet valgt at udvide Least Squares Monte Carlo metoden,
så den kan håndtere langt de fleste konstellationer. Ved at klassificere optioner ud fra
deres indbyrdes afhængighed er det muligt at opstille en hensigtsmæssig struktur,
som muliggør en systematisk værdiansættelse. Alle optioner tilhører en af de tre
følgende generelle optionsklasser

• Uafhængige optioner (independent)
• Sammensatte optioner (compound)
• Indbyrdes uforenelige optioner (mutually exclusive)

Uafhængige optioner Uafhængige optioner kan udnyttes, uden at det påvirker an-
dre optioner i porteføljen. Dette medfører, at værdien af en uafhængig option er
additativ. Muligheden for at lancere produktlinien i andre geografiske markeder er
et eksempel på en serie uafhængige optioner. Da optionsværdierne er additative,
bestemmes deres samlede værdi blot som summen af alle de enkelte optioner. Her er
det vigtigt at understrege, at det kun er strategisk uafhængighed, der har betydning.
Stokastisk afhængighed har ingen betydning for additiviteten, som hvis værdiudvik-
lingen Xa(t) for produktlinien i land a f.eks. er korreleret med værdiudviklingen
Xb(t) i land b.

Sammensatte optioner Hvis udnyttelsen af en option frembringer nye optioner, er
optionerne sammensatte. Sammensatte optioner ses ofte i realoptionsteori, men er
ret ualmindelige i øvrigt. Hvis f.eks. investeringen i produktlinien frembringer nye
muligheder for produktudvikling eller afsætning af komplementære produkter, er der
tale om sammesatte realoptioner. Værdien af en serie sammensatte optioner vil gene-
relt ikke være summen af de enkelte optioner. Almindelige estimeringsmetoder kendt
fra matematisk finansiering er generelt set ikke anvendelige i denne optionsklasse. I
Gamba (2003) præsenteres en udvidelse af LSM, som kan værdiansætte stort set alle
sammensatte optioner. En ulempe herved, som kun gælder estimeringen af sammen-
satte optioner, er, at præcisionen (konsistens og stabilitet) i nogle tilfælde kan være
forringet. Dette skyldes, at der sammenlignet med uafhængige optioner generelt er
færre stier, hvor den underliggende option udnyttes. Herved vil der være mindre
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information (i form af færre stier), som kan indgår i regressionen, hvorved risikoen
for estimeringsfejl øges. Det er svært at sige noget om problemets omfang, fordi det
sjældent vil være muligt at teste simulationsestimater for sammensatte optioner op
imod analytiske resultater.

Indbyrdes uforenelige optioner Hvis udnyttelsen af én option fjerner muligheden
for at udnytte en eller flere andre optioner, er optionerne indbyrdes uforenelige.
Modsatrettede handlinger, såsom at udvide og formindske et forretningsområde, er
indbyrdes uforenelige. Værdien af de indbyrdes uforenelige optioner kan ikke bestem-
mes som værdien af den option, der isoleret set har den højeste værdi. Ligesom ved
værdiansættelse af sammensatte optioner findes der i Gamba (2003) en udvidelse
af LSM, som kan værdiansætte indbyrdes uforenelige optioner. Hertil er det værd
at bemærke, at Rodrigues and Armada (2006) har foreslået en anbefalelsesværdig
simplifikation af algoritmen, der forbedrer både konvergensen (stabilitet) og bereg-
ningshastigheden (efficiens).

Extended LSM har som de øvrige metoder både fordele og ulemper. Metoden
er en af de eneste, der principielt kan bruges på næsten alle former for optioner
og kontrakter. Metoden er derfor også i praksis den eneste valgmulighed, hvis virk-
somhedens værdi skal modelleres eksplicit med flere indbyrdes afhængige processer
(omsætning, omkostninger, osv.) og optioner.

Modellens ulempe er tydeligvis, at den er inefficient og tung at implementere,
både i forhold til modelkonstruktion og programmering. Det kan yderligere være
et problem at opnå tilstrækkelig statistisk signifikans (konsistens og stabilitet) ved
visse optionskonstellationer.

3.3 Vurdering
Indtil nu er en række anvendte stokastiske modeller blevet analyseret med henblik på
vurdering og sammeligning. Vurderingsresultaterne er opstillet i figur 3.5. Til forskel
fra vurderingerne af de kapitalværdibaserede modeller i kapitel 2 præcisionskriteriet
udvidet til at omfatte de tre begreber, konsistens, stabilitet og efficiens.

Det ses, at alle modellerne opfylder kravet om konsistens, hvilket betyder, at så-
fremt modellens input er korrekt, vil modellen returnere et korrekt værdiestimatet.
Det ses yderligere, at alle modellerne er stabile med undtagelse af Extended LSM,
hvilket skyldes de problemer, der kan opstå ved manglende inputdata i regressio-
nerne. Simulationsmodellerne er generelt inefficiente, men er til gengæld de eneste
modeller, der giver mulighed for at inddrage alle tænkelige forudsætninger. Ordinær
Monte Carlo vil typisk være langt mere efficient end LSM.

Det er interessant, at det kun er Extended LSM og de komplicerede beslutnings-
træer, som er valide i forhold til virksomheder med handlingsmuligheder, idet de er
i stand til at håndtere flere indbyrdes afhængige optioner.
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Konsi- Stabi- Effi- Vali- Forudsæt- Bruger- Forståe-
stens litet ciens ditet ninger venlighed lighed

Klassiske modeller
Analytiske modeller X X X % % X %
Træmodeller X X X % % X X
Monte Carlo X X % % X % X
Beslutningstræer
– simple X X X % % X X
– komplicerede X X X X X % X
Moderne modeller
LSM X X % % X % %
Extended LSM X % % X X % %

Figur 3.5 Vurdering og sammenligning af de stokastiske modeller

I figuren ses tillige en tydelig sammenhæng mellem realisme og brugervenlighed.
Simulationsmodellerne og de komplicerede beslutningstræer er ikke brugervenlige,
fordi de dels kræver et omfattende kendskab til teorierne bag og dels kræver et
større tidsforbrug til implementering (modelopstilling, programmering, test, bereg-
ning). Derimod kan de være bedre til at »fange« værdiskabelsen, fordi antagelser og
forudsætninger ikke skal simplificeres med risiko for unødig støj i værdiansættelsen.

I praksis er virksomheder, konsulenter og lignende af mange forskellige årsager
ofte nødsaget til at benytte værdiansættelsesmodeller. Hertil spørges der om, hvilken
eller hvilke modeller der ud fra ovenstående vurderinger er mest fordelagtige? Ana-
lysen har ikke frembragt et entydigt svar på dette spørgsmål. Det kommer først og
fremmest an på om den pågældende virksomhed vurderes at indeholde realoptioner
af værdi. For at afgøre dette, anbefales at benytte opsummeringen af karakteristika
til en konkret vurdering af, om det er sandsynligt, at en virksomhed ikke har realop-
tioner af værdi. Opsummeringen kan findes i afsnit 2.3 på side 17. En virksomhed,
hvis værdi ikke er væsentligt påvirket af optionselementer, værdiansættes nemmest
og mest præcist med en kapitalværdibaseret model. En virksomhed, hvis værdi er
påvirket af optionselementer, kan derimod kun værdiansættes med en stokastisk
model.

Valget af model må komme an på kravet til værdiansættelsens realisme og kom-
pleksitet. Hvis formålet er at finde det mest korrekte værdiestimat for den virksom-
hed, der ønskes værdiansat, skal de essentielle krav, som stilles til en værdiansættel-
sesmodel, være opfyldt. Kun to af modellerne, beslutningstræer (komplicerede) og
Extended LSM, formår at opfylde størstedelen af kravene (konsistens, validitet og
forudsætninger), men ingen af disse er særlig brugervenlige.

Hvis formålet med værdiansættelsesmodellen er at estimere andre brugbare in-
formationer, som de nævnte i starten af kapitlet, er ikke alle modellerne lige anvende-
lige. Til at undersøge risiko- og afkastdynamik, herunder værdiestimatets statistiske
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fordeling, er alle modellerne, bortset fra beslutningstræerne, anvendelige. En stati-
stisk fordeling kan bruges til at teste hypoteser, såsom »hvad er sandsynligheden for
at værdien er mindre end X?«.

Andre informationer som f.eks. konkurs- og overlevelsessandsynligheder, værdien
af medarbejderoptioner, prissætning etc. kan kun frembringes i de moderne simula-
tionsmodeller. Valget af model vil i praksis begrænse sig til til Extended LSM.



Del III

Casestudie



4 Strategisk analyse

Formålet med casestudiet er at give et anvendelsesorienteret indblik i modeller-
nes implementeringsmæssige muligheder og udfordringer. Casestudiet startes med
en analyse af virksomheden. Den strategiske analyse har til formål at identificere de
faktorer, der har indflydelse på virksomhedens værdi. Disse udgør værdiansættelsens
fundament. Det skal igen understreges, at udførelsen af analyser og værdiansættelser
blot er til illustration og ikke kan betegne, som fyldestgørende. I afsnit 4.1 beskrives
casevirksomheden Starbucks Corp. ganske kort, hvorefter selve analysen gennemgås
i afsnit 4.2. Til brug for analysen anvendes traditionelle modeller indenfor faget, som
f.eks. Porter’s Five Forces, værdikædeanalyse, osv. Kapitlet afsluttes med en opsum-
mering af analyseresultaterne i afsnit 4.3. Det er i forbindelse hermed nødvendigt at
være i stand til at vurdere kvaliteten af argumentationen. Det største problem her-
ved består i at skabe tilstrækkelig videnskabelig evidens for faktorernes berettigelse.
Derfor vil der i afsnit 4.4 yderligere blive opstillet en metode, der på systematisk vis
kan bruges til at vurdere argumentationen. Metoden vil efterfølgende blive taget i
anvendelse, når væsentlige faktorer identificeres i de senere afsnit.

4.1 Casevirksomheden
Starbucks Corporation blev stiftet i Seattle i 1985. Ultimo regnskabsåret 2008 havde
virksomheden 16.680 åbne butikker og en samlet omsætning på 10,4 mia. dollars.
I 2008 opstod 84% af omsætningen primært fra køb og salg af kaffe samt salg af
drikkevarer i virksomhedens egne caféer. De resterende 16% af omsætningen kom
hovedsageligt fra udstedte licenser samt salg af andre produkter. 76% af omsæt-
ningen stammer fra USA. De resterende 24% stammer fra internationale markeder,
hvoraf Canada, UK og Japan er de største.

Den igangværende finansielle krise har ifølge ledelsen påvirket 2008 betragteligt.
Efter 16 års kontinuerlig vækst er omsætningsvæksten og overskudsgraden halveret,
hvilket har medført, at nettoantallet af butiksåbninger er faldet drastisk. Ledelsen
har derfor igangsat en omstruktureringsplan, som har medført omkostningsreduk-
tioner, herunder lukning af over 600 underskudsgivende butikker samt planer om
lukning af flere.

Starbucks Corp. blev børsnoteret i 1992. Aktiekursen har gennem de seneste seks
år bevæget sig fra ca. $13 op til over $40 i 2006 og 2007 til under $10 i 2009. Generelt
virker det, som om aktieanalytikerne har meget delte meninger om Starbucks’ frem-
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tid. Nogle mener, at Starbucks er truet af stigende konkurrence fra store giganter
som McDonalds, Peet’s og Caribou. Andre mener, at Starbucks lige nu er det bedste
aktiekøb overhovedet bl.a. på baggrund af dens lave price-earnings værdi, og fordi
det er en veldrevet miljøbevidst virksomhed med et værdifuldt varemærke, der har
overlevet økonomiske kriser før.

Som nævnt i afsnit 1.4 på side 5, har Starbucks nogle karakteristika, der passer
til afhandlingens fokus. Udover en overskuelig produktportefølje har virksomheden
netop »udnyttet« en (sammensat) realoption ved lanceringen af instant coffee pro-
duktet VIA. Afhængigt af markedets interesse giver investeringen virksomheden
mulighed for at udvide potentielle gevinstmulighederne og begrænse eventuelle tab.
Analytikernes holdninger til lanceringen er blandede. Nogle mener, at det kan ska-
de Starbucksvaremærket, fordi hele idéen står i kontrast til virksomhedens øvrige
krav til høj smagsmæssig kvalitet og kompromisløshed. Andre mener, at satsningen
er en nødvendighed for at opretholde virksomhedens ry for at være innovativ og
markedssøgende.

Der eksisterer nogle principielle forskelle mellem rapporteringen fra amerikanske
og europæiske virksomheder. Amerikanske børsnoterede virksomheder er underlagt
SEC’s krav til indberetning af finansielle og økonomiske oplysninger samt oplysning
om forskellige økonomiske og operationelle risici. Dette betyder, at der findes et
tilstrækkeligt datagrundlag til brug for den senere modellering.

Yderligere kan der være forskelle i regnskabspraksis. Efterhånden som ameri-
kanske (US-GAAP) og internationale regnskabsstandarder (IFRS) tilnærmer sig, er
disse forskelle i praksis ret begrænsede. Starbucks har flydende regnskabsår, hvil-
ket vil sige, at regnskabsåret slutter sidste søndag tættest på 30. september. Nogle
regnskabsår har derfor 53 uger. I praksis har dette ingen betydning for sammenlig-
neligheden.

4.2 Analyse af Starbucks Corp.
I den strategiske analyse er der anvendt anerkendte teorier fra de to modelklasser,
kaldet henholdsvismarkedsstrukturbaserede og ressourcebaseredemodeller. Fælles for
de to modelklasser er, at de på baggrund af forskellige teoretiske antagelser er udvik-
let med det formål at forklare og forudsige en virksomheds økonomiske præstation.
I de markedsstrukturbaserede modeller er den teoretiske forudsætning, at markeds-
og omverdensbetingelser styrer de enkelte virksomheders strategiske adfærd1. Disse
modellers primære funktion er at definere de markedsmæssige vilkår, hvoraf kon-
krete antagelser omkring sandsynligheden for virksomhedens af- og prissætning kan
udledes. Herved skabes hjemmel i form af en basisramme for hvor virksomheden vil
befinde sig i markedet.

1 Porter’s five forces (Porter (1979) og Porter (1980)), PEST-modellen, Porter’s national diamond
(Porter (1990)), Produktlivscyklus-teorien (Levitt (1965) og Day (1981)), samt BCG-modellen, er
anerkendte teorier.
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Efterfølgende kan de ressourcebaserede modeller anvendes til at positionere virk-
somhedens indenfor den konkurrencemæssige ramme. De ressourcebaserede modeller
antager grundlæggende, at en virksomhed består af forskellige værdifulde ressourcer,
som tilsammen skaber en bestemt »profil«. Virksomhedens profil bestemmer altså
dens position indenfor den konkurrencemæssige ramme i forhold til konkurrenter,
kunder, leverandører, osv2. Bemærk, at alle belæg dels er baseret på information fra
virksomhedens seneste årsrapport samt artikler fra Wikipedia.com og dels (kvali-
tativ) common-sense. Ved en normal værdiansættelse vil kravet til kildekritik samt
bredde og dybde være større, jf. afsnit 1.4 på side 5.

4.2.1 Grundlæggende strategier
En af hovedårsagerne til at Starbucks Corp. er valgt som casevirksomhed er, at virk-
somhedens strategier er relativt enkle og tydelige. Hidtil har virksomheden kun haft
ét primært forretningsområde i sin portefølje, udskænkning af kaffebaserede drik-
kevarer og lignende. Med lanceringen af VIA ændres porteføljen markant stategisk
set, idet dette marked er underlagt helt andre konkurrencemæssige betingelser. Si-
den virksomhedes opstart har motivet til at bibeholde et smalt porteføljevalg været
at koncentrere alle ressourcer for at opnå organisk vækst. Siden sidst i halvfemserne
har vækststrategien været særdeles aggressiv. Forskellige lokationer og taktikker har
historisk været foretrukket. Lokationer med stor eksponering som f.eks. universite-
ter, lufthavne og lignende. Klynger er dannet i geografisk afgrænsede områder for
at mætte markedet, selv i tilfælde hvor driften forventedes at være underskudsgi-
vende3. Virksomheden er centralt styret. Starbucks Corp. driver som udgangspunkt
alle caféer selv. Franchising har aldrig været benyttet. Dette giver ledelsen fuld kon-
trol og økonomisk eksponering. Under internationaliseringen er licensudstedelse dog
påbegyndt, og der benyttes eksterne samarbejdspartnere på de fjerne markeder.

Ledelsen har arbejdet aktivt med at skabe en veldefineret virksomhedskultur,
hvor virksomhedens grundlæggende værdier er synliggjort på alle niveauer. I dag
giver ledelsen udtryk for, at personalepolitik og medarbejdertrivsel er væsentlige
parametrer, som skal plejes, for at virksomheden kan opretholde sin markedsmæs-
sige position. Dog har der tidligere været indtil flere sager om uretmæssige fyringer
og forskellige tiltag imod fagforeningsdannelse. Starbucks Corp. har været aktiv i
udviklingen af sin strategi på det miljømæssige område4.

Starbucks Corp. følger en ren differentieringsstrategi. Den eneste måde, hvorpå
virksomheden kan opretholde en effektiv differentiering og dermed overnormal avan-
ce i forhold til konkurrenterne, er gennem vedvarende innovation, kundeeksponering
og markedsføring, Porter (1996). Produktmæssigt giver dette sig til udtryk gennem

2 Værdikædeanalyse (Porter (1985)), generiske strategier (Porter (1980)), er anerkendte teorier.
3 Dette fænomen kaldes som tidligere nævnt »hysterese«. Se evt. Dixit (1992) for en gennemgang
heraf.

4 En grønnere profil er sikkert nødvendig for at kunne bibeholde markedsandele. Motivet hertil
er sandsynligvis grundet i maksimering af virksomhedsværdi fremfor egentlig miljøbevidsthed.
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kontinuerlig udvikling af nye koncepter, som f.eks. nye variationer af drikkevarer,
varm morgenmad, salg af kaffebønner og bryggeudstyr.

4.2.2 Omverdensbetingelser
I 10-K formularen fra SEC opremses af ledelsen en række mere eller mindre sand-
synlige trusler vedrørende virksomhedens fremtidige drift. Kun nogle få af disse er
efter afhandlingens forfatters mening relevante for værdiansættelsen.

De generelle økonomiske konjunkturer, herunder udsving i boligpriser, ledighed,
disponibel indkomst og forbrugertillid til fremtiden, er alle væsentlige. Ledelsen fast-
slår, at virksomheden er meget afhængighed af det amerikanske segment (76 % af
omsætningen), som på nuværende tidspunkt er hårdt ramt af den finansielle krise,
manifesteret ved nedsat kundetrafik. Derfor er væksten i det internationale segment
på kort og måske mellemlang sigt specielt betydningsfuldt.

På omkostningssiden er de væsentligste potentielle trusler stigende personaleom-
kostninger, lokaleomkostninger (hovedsageligt lejeomkostninger og i mindre grad
renteomkostninger på bl.a. realkreditlån) samt stigende priser på råvarer, f.eks.
råbønner og mælk. Udviklingen i disse omkostninger er principielt uden for virk-
somhedens kontrol. Selvom virksomheden forsøger at afdække de økonomiske risici
på de stærkt fluktuerende råvarepriser via finansielle instrumenter, udgør usikker-
heden stadig en betydelig risiko på kort, men specielt længere sigt. Som nævnt har
ledelsen i regnskabsåret 2008 igangsat omstruktureringstiltag, der skal reducere om-
kostninger ved at lukke underskudsgivende caféer.

Personaleomkostninger udgør sammen med lokaleomkostninger en væsentligt an-
del af de samlede omkostninger. Der fremgår ikke nogle konkrete skøn over forvent-
ningerne til fremtiden i 10-K formularen. Umiddelbart kan det postuleres, at per-
sonaleomkostningerne og lejeomkostninger på kort sigt ikke vil stige pga. stigende
global ledighed og udbud af lejemål.

Andre trusler opremset af ledelsen, som af forfatteren ikke vurderes som væsent-
lige, er f.eks. anti-imperialistisk modstand mod ekspansion, falsk rygtespredning,
ændringer af holdninger til de helbredsmæssige konsekvenser af indtagelsen af kof-
fein, mælk og sukker, global sygdomspandemi, m.fl.

4.2.3 Markedsbetingelser
Med introduktionen af VIA vurderes det, at Starbucks Corp. har to strategisk for-
skellige forretningsområder. Markedsbetingelserne på de to forretningsområder er af
denne årsag ikke ens og vil derfor blive behandlet hver for sig.

Cafédrift
I forbindelse med en analyse af markedet er det nærliggende først at definere produk-
tet/ydelsen. Ydelsen består af langt mere end blot servering af kaffe. Ydelsen giver
kunden mulighed for at indtage kendte drikke- og madvarer og tilbringe tid i caféens
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kendte omgivelser. Starbucks forsøger at målrette caféernes indvendige atmosfære
(indretning, personalebetjening, stemning, sanseindtryk) så de udtrykker bl.a. kvali-
tet og afslapning. I de fleste købssituationer består ydelsen derfor af tre komponenter:
nytteværdien af selve drikke- og madvarerne, muligheden for at tilbringe tid i caféen
samt oplevelsen af varemærket (kendte produkter og omgivelser)5. Dette produk-
tmix kombineret med kontinuerlig produktudvikling forøger produktdifferentiering
og formindsker eventuelle konkurrenters muligheder for imitationPorter (1996).

Der hersker intensmonopolistisk konkurrence på dette marked. Ifølge ledelsen op-
lever Starbucks Corp. signifikant stigende konkurrence fra især store nyindtrædende
markedsspillere på alle geografiske markedssegmenter. Starbucks Corp. har i forhold
til de større nye markedsindtrængere værdifuld erfaring i relation til både opstart,
expansion og drift. I forhold til små og mindre indtrængere er kapitalberedskab,
aggressiv modreaktion og markedsmætning de vigtigste komparative fordele.

Af 10-K formularen fremgår, at råbønner købes forskellige steder i verden. Ge-
nerelt købes en kvalitet, som ligger langt over den normale kaffepris. Ifølge ledelsen
støtter Starbucks Corp. bæredygtighed gennem diverse støtteprogrammer. Kaffe-
prisen er påvirket af udbud og efterspørgsel samt vejrforhold, politiske og andre
makroøkonomiske forhold. Historisk set har visse organisationer prøvet at påvirke
prisen gennem eksportaftaler, restriktioner og lignende. Der er udstedt købsaftaler,
der gør, at prisusikkerhed kan negligeres på kort sigt (1-2 år).

I US-segmentet bruges tre forskellige mælkeleverandører. Risikoen for manglende
levering anslås at være minimal. Derimod er prisen på mælk meget volatil, selv på
kort sigt, og ifølge ledelsen vil signifikante ændringer i prisen på mælk i US-segmentet
have stor indflydelse på den samlede mælkeomkostning.

Instant coffee
Den første instant coffee blev produceret i 1901 i Chicago, men blev først introdu-
ceret kommercielt af Nestlé som Nescafé i 1938. I første del af produktionsprocessen
brygges en koncentreret opløsning på de ristede råbønner. Herefter fjernes vandpar-
tiklerne ved enten frysetørring eller lufttørring ved højt tryk.

Konkurrencen på markedet er fragmenteret og oligopolistisk. Der er dels nogle
store globale prisdiskriminerende markedsledere (Nestlé, Folgers, Maxwell House).
Herudover er der typisk nogle lokale markedsfølgere i hvert geografisk afgrænsede
område. Konkurrencen er i de seneste år intensiveret. Der ses et stigende udbud af
produktvariationer og nye konkurrenter.

I figur 4.1(a) ses at salgsværdien af det globale forbrug af instant coffee har været
stærkt stigende siden 2002. I 2008 var det samlede marked et stykke over $20 mia. Af
figuren fremgår yderligere, at det nordamerikanske markedet kun udgør overraskende
4% af det samlede marked. Til sammenligning udgør det vesteuropæiske og det

5 I Lindstrom (2008) viser undersøgelser, herunder skanninger af forbrugeres hjerner, at vare-
mærkegenkendelse har langt større betydning for forbrugerens købsadfærd end tidligere antaget.
Undersøgelserne skulle være nogle af de første af deres art.
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(a) Salgsværdien af forbruget af instant coffee i mio. $ (kilde: Euromonitor)

(b) Instant coffee kilopris i $ samt prisen på råbønner (kilde: Euromonitor, ICO)

Figur 4.1 Forbrug af instant coffee samt kilopriser i perioden 1998-2008.

asiatiske marked henholdsvis 21% og 29%.
I en oligopolistisk konkurrencesituation kan strategiske beslutninger hos én mar-

kedsleder, som f.eks. pris- eller mængdeændringer, resultere i reaktioner fra andre
markedsledende konkurrenter. I værdiansættelsessammenhæng vil det være relevant
at afgøre, hvorvidt konkurrencesituationen er stabil, eller om der forventes væsent-
lige ændringer i f.eks. priser eller mængder. Flere realoptionsteorier beskæftiger sig
med netop denne type konkurrencesituation, se f.eks. Smit and Trigeorgis (1993).
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Her kan der kort fortalt opstå én ud af tre ligevægtstilstande, Nash competition,
monopoly eller collusion. Udfaldet, der resulterer i en ligevægtstilstand, afhænger
bl.a. af, om de investeringer, som nye indtrængere foretager for at få adgang til mar-
kedet, medfører fordele eller ulemper for de eksisterende markedsledere. Hvis f.eks.
nye indtrængeres markedsføring forøger det samlede markedspotentiale til fordel for
alle konkurrenter i markedet, øges sandsynligheden for, at der opstår en stabil sam-
ordning (collusion). Dette kunne meget vel være tilfældet i instant coffee markedet.
I figur 4.1(b) ses, at den gennemsnitlige kiloprisen er svagt stigende i perioden 2002
til 2008. I denne periode ses, at prisen på råbønner (ICO composite) ligeledes har
været stigende6. Dette kunne derfor indikere, at konkurrencesituationen prismæssigt
er stabil, og at nye indtrængninger på markedet ikke vil foranledige konkurrentre-
aktioner.

Hvorvidt markedet vil tage imod Starbucks’ lancering af VIA vides ikke. Inten-
tionen er, at produktet skal afsættes i bl.a. supermarkeder, tankstationer, servicebu-
tikker og lignende. Prissætningen er væsentlig højere end resten af markedet, hvilket
nok forsøges skjult ved brug af portionsindpakninger. Generelt må antages, at kø-
berne i dette forretningsområde er mere prisfølsomme, fordi ydelsen her kun består
af to komponenter: nytteværdien af selve kaffen samt oplevelsen af varemærket. Den
kritiske faktor er derfor om købernes oplevede værdi af varemærket matcher den
højere pris?

BCG-modellen
I en BCG-matrice kan Starbucks to forretningsområder, cafédrift og instant coffee,
placeres som henholdsvis, »cashcow« og »questionmark«. Der kan muligvis også
argumenteres for, at cafédriften kan placeres længere oppe i »star«-feltet, fordi café-
drift har været et marked i vækst under den seneste højkonjunktur. I et best case
scenarie vil markedsandelen i markedet for instant coffee blive forøget og positionen
»questionmark« blive til »star«. I dette scenarie vil det sandsynligvis være gunstigt
at udvide gevinstmulighederne (flere afsætningskanaler, markeder, etc.). I et worst
case scenarie vil markedet afvise produktet, og forretningsområdet vil få en position
som »dog«. Det vil i dette scenarie, før eller siden, være nødvendigt at afstå eller
nedlukke forretningsomådet helt.

4.2.4 Interne ressourcer
En intern analyse har som nævnt til formål at vurdere virksomhedens konkurrence-
mæssige position. Hvilke ressourcer sikrer, at virksomheden klarer sig bedst muligt i
konkurrencen? En ressourcebaseret analyse kan hurtig blive omfangsrig, da de fleste
virksomheder har en hel palet af ressourcer, der samlet set er en nødvendig betin-
gelse for opretholdelsen af en unik position. For at bibeholde en simpel casestruktur

6 ICO composite er de gennemsnitlige priser på råbønner indberettet af International Coffee As-
sociations medlemmer. Priserne er her opgivet i $ pr. 15 kg. råbønner for at få et bedre visuelt
sammenligningsgrundlag.
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Figur 4.2 BCG-matrice

vil kun de ressourcer, der vurderes at være kritiske for virksomhedens fremtidige
position, blive fremdraget.

Varemærket Starbucks
Stort set alle analytikervurderinger, som afhandlingens forfatter har gennemgået,
påpeger, at virksomhedens største ressource er varemærket Starbucks. Derfor vil
det være relevant at undersøge, dels hvordan varemærket er oparbejdet, og dels
hvordan det forventes at blive vedligeholdt.

Ud fra ledelsens beretning vurderes, at følgende årsager hovedsageligt har væ-
ret medvirkende til en vellykket varemærkeopbygning: maksimering af eksponering,
tydelig viderekommunikation samt kontinuerlig produktudvikling. Først og frem-
mest er maksimering af eksponering sket gennem kontinurlig planlagt ekspansion.
Lokationer med høj persontrafik, såsom universiteter, butikscentrer, store kontor-
bygninger, osv. er foretrukket. Herudover har ledelsen fulgt en stategi om, at der
skal være kontrol over et geografisk marked, før der ekspanderes til et nyt. Erfaring
indenfor markedsekspansion kan ligelides være en kritisk faktor i konkurrencen mod
nye indtrængere. Dernæst har ledelsen gennem konsistent og tydelig viderekommu-
nikation af virksomhedens grundlæggende værdier sikret, at forbrugerne har forstået
virksomhedens budskaber. Yderligere har kontinuerlig udvikling af nye produkter og
produktvariationer været en del af markedsføringsaktiviterne. Formålet er naturlig-
vis, at »sælge op« og derved forøge indtjeningen, men også at give kunderne en
oplevelse af innovation og fremsynethed.
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Logistik
Velkonsoliderede virksomheder har ofte en logisktisk fordel i forhold til nye markeds-
indtrængere. Starbucks Corp. har skabt et veludbygget og effektivt distributionsnet.
Lige fra indkøb af råbønner, ristning og pakning til distribution til de enkelte cafeer.
Logistikken påvirker stort set alle andre aktiviteter i virksomheden og må derfor
ikke negligeres. Manglende levering af produktionsinput (f.eks. mælk, kaffe, osv.)
kan have en ødelæggende virkning på varemærket.

Finansielle ressourcer
Cafédriften er som nævnt en »cashcow«, idet der genereres samme eller mere likvi-
ditet end der forbruges ved investeringsaktiviteter. Vækst er som beskrevet ovenfor
en kritisk faktor i varemærkeopbygningen. På kort sigt er dette mål dog nedprio-
riteret og erstattet med indtjeningsoptimering grundet den finansielle krise. Ud fra
ledelsenberetningen fremgår, at vækststrategien vil blive bibeholdt på længere sigt.

4.3 Styrkeprofil
Det er kutyme at opsummere den strategiske analyses hovedresultater i en SWOT-
opstilling. SWOT-opstillingen giver et samlet overblik over virksomhedens strategi-
ske position. Hovedresultaterne klassificeres som enten eksterne muligheder/trusler
eller interne styrker/svagheder. SWOT-opstillingen bør også anvendes til at vurde-
re, om virksomhedens strategiske retning stemmer overens med de af ledelsen valgte
grundlæggende strategier. SWOT-opstillingen bekræfter i dette tilfælde, at Star-
bucks’ muligheder og styrker stemmer overens med virksomhedens valgt af grund-
læggende strategier (organisk vækst og differentiering).

4.3.1 Styrkeprofil
Muligheder (MU)

1. Vækstmuligheder i det internationale segment
2. Instant coffee vækstoptionen, herunder »Venlig« konkurrence på dette marked

Trusler (TR)
1. Faldende afsætning pga. finansiel krise
2. Stigende råvarepriser
3. Stigende konkurrence på Cafédriftmarkedet
4. Manglende accept på instant coffee markedet pga. prisfølsomhed

Styrker (ST)
1. Stærkt varemærke
2. Effektiv logistik
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3. Stærk finansiel base
Svagheder (SV)

1. Stadig en del underskudsgivende forretninger
2. Stor afhængighed af US-segmentets præstation
3. Manglende kontrol over licensdrevne forretninger i de internationale markeder

4.4 Vurdering af argumentation
Enhver virksomhedsværdiansættelse kræver en grundig analyse af virksomheden og
dens omverden. Formålet med den strategiske analyse er at identificere faktorer,
der styrer virksomhedens finansielle præstationer. Analysens resultater skal danne
grundlag for modelkonstruktørens »gæt« på, hvordan virksomhedens økonomiske
fremtid vil udvikle sig. Uagtet om den valgte model er kapitalværdibaseret eller
stokastisk, vil den strategiske analyse være det vigtigste element, som skal afdæk-
kes i værdiansættelsesprocessen. Det er derfor paradoksalt, at netop denne del af
værdiansættelsen er sværest at verificere for eksterne modelbrugere, idet den stra-
tegiske analyses resultater i høj grad er baseret på kvalitative og fortolkningstunge
ræsonnementer. Det er i denne forbindelse nødvendigt at være i stand til at kunne
vurdere kvaliteten af den argumentation, der ligger bag identifikationen af faktorer-
ne. Det største problem herved består i at skabe tilstrækkelig videnskabelig evidens
for faktorernes berettigelse.

Det giver derfor mening at opstille en modelramme, som kan hjælpe både mo-
delkonstruktører og/eller modelbrugere med at vurdere en fundamentalanalyses ar-
gumentation på en systematisk måde. I det følgende kaldet »Evidens-Relevans-
modellen«, forkortet ER-modellen.

4.4.1 Evidens-Relevans-modellen
Værdiansættelsesteori vil aldrig være »exact science«. En god værdiansættelse er
først og fremmest kendetegnet ved at anvende relevante faktorer. En faktor kan
sagtens være relevant og væsentlig, selvom den ikke er underbygget af behørig vi-
denskabelig dokumentation. Eksempelvis vil det med rimelighed kunne antages, at
en virksomhed, der sælger flyreservedele, vil være eksponeret overfor væksten i fly-
transport samt salget af nye fly, selvom der på baggrund af omsætningsdata ikke kan
påvises en statistisk sammenhæng herved. Dog må det gælde, at en værdiansættelse,
der også understøttes af observerede data, alt andet lige har en højere kvalitet end
en værdiansættelse, der kun understøttes af ræsonnementer.

Formålet med ER-modellen er at visualisere sammenhængen mellem relevans og
videnskabelig dokumentation (evidens) for f.eks. hver enkelt faktor, som indgår i en
given model. Hver enkelt faktor kan tildeles en »score« med hensyn til henholdsvis
relevans og evidens. Herefter kan faktoren placeres i en matrice ud fra styrken af
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(a) Stærk argumentation (b) Svag argumentation

Figur 4.3 To fiktive eksempler på en Evidens-Relevans-model

relevans og evidens. I figur 4.3 ses to eksempler på en ER-model med syv faktorer.
I figur 4.3(a) ses at relevante faktorer er velunderbyggede med hensyn til argumen-
tation. I figur 4.3(b) ses derimod, at de mest relevante faktorer mangler at blive
understøttet af evidens.

Visualisering anskueliggører en vurdering af den underliggende augumentation.
Modellen kan benyttes af modelkonstruktøren som et værktøj til at styrke og ve-
rificere identificeringen af potentielle faktorer eller andre bagvedliggende påstande.
Men den kan også benyttes af modelbrugere, der ønsker at vurdere modellens forud-
sætninger. Modellens to grundbegreber, evidens og relevans, behandles i de næste
to afsnit.

Evidens
Det første grundbegreb, evidens, defineres her som den dokumentation, der kvali-
ficerer og berettiger en given påstand. Et muligt redskab til at vurdere styrken af
evidens er en argumentmodel, som f.eks. Toulmin (1958). Et argument består ef-
ter denne teori af tre hovedkomponenter: En påstand som bakkes op af henholdsvis
belæg og hjemmel. Belægget bør indeholde en specifik forklaring eller grund, der
kan medvirke til, at påstanden kan accepteres, hvorimod hjemlen bør indeholde en
mere generel regel, der kan berettige belægget. I værdiansættelsessammenhæng vil
påstanden være en antagelse omkring en given faktors forventede udvikling, som
f.eks at en virksomheds omsætningsvækst vil falde 1% årligt de næste fem år pga.
stigende konkurrence.

Opgaven består herefter i at bestemme evidensens styrke i form af belæg og
hjemmel. I ER-modellen bestemmes evidensens styrke ud fra tre nedenstående klas-
sificeringer, som bør gennemgås for hver enkelt faktor.

• Kildeoprindelse (belæg)
• Dataundestøttelse (belæg)
• Metodeanerkendelse (hjemmel)

Kildeoprindelse Kildeoprindelse er et objektivt kriterie, der bruges til at klassifice-
re et belæg som enten primært eller sekundært. Hvis den information, der ligger til
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grund for belægget, oprinder fra virksomheden og dens ledelse, betegnes informatio-
nen som primær. Hvis informationen derimod stammer fra andre kilder, betegnes
den som sekundær. Primær information vil hovedsageligt oprinde fra ledelsesberet-
ningen i årsrapporten, børsmeddelelser samt interview med interne nøglepersoner.
Sekundær information vil være alt andet information, f.eks. analyser, journalistik
og udtalelser fra branchefolk. I ER-modellen har primær information en stærkere
evidens, fordi informationen anses for at være mere pålidelig7.

Dataundestøttelse Dataundestøttelse er et andet objektivt kriterie, der bruges til at
klassificere et belæg som enten kvantitativt eller kvalitativt. Inden for videnskabsteo-
rien bruges i stedet ofte begreberne induktion og deduktion. I værdiansættelsessam-
menhæng er et induktivt kvantitativt belæg baseret på observationer og statistisk
følgeslutning heraf. Et deduktivt kvalitativt belæg er baseret på logiske ræsonne-
menter. Kvalitative belæg vil ofte være de mest relevante, men samtidig også de
sværeste at verificere. Derfor har kvalitative belæg i ER-modellen en svagere evi-
dens end kvantitative belæg. Her skal det igen understreges, at denne sondring ikke
betyder, at kvalitative belæg er mindre betydningsfulde. Det er alene i forhold til
vurderingen af den videnskabelige dokumentation, at denne klassificering gælder.

Metodeanerkendelse Det tredje kriterie, metodeanerkendelse, repræsenterer argu-
mentationens hjemmel. Hjemlen er som nævnt en mere generel regel, som kan be-
rettige et belæg. I værdiansættelsessammenhæng vil hjemlen være bestemt af, hvor-
vidt det valgte belæg følger en anerkendt metode eller form. Hvis f.eks. belægget
for påstanden om, at en virksomheds nuværende omsætning vil falde pga. stigende
konkurrence, er baseret på en grundig analyse med Porter’s Five Forces, vil hjemlen
være højere, end hvis belægget er et simpelt skøn, idet Porter’s Five Forces er en
anerkendt model.

Beregning af samlet evidens
Et samlet udtryk for en faktors evidens kan bestemmes ved at tildele hver faktor eller
påstand en »score« ud fra hver af de tre ovenstående klassificeringer. Summen af de
tre scores giver herefter faktorens samlede evidens. I figur 4.4(a) er denne forfatters
bud på en simpel »scoring«. En faktor kan maksimalt få tre point. Faktorens score
kan dernæst omsættes til en placering i matricen via figur 4.4(b).

Denne model kan dog give anledning til nogle tvivlsspørgsmål. Hvad nu hvis
en faktor bakkes op med flere forskellige typer belæg? Eller hvis sund fornuft giver
en anden overbevisning? Her må modelbrugeren selv foretage en vurdering ud fra
sin egen opfattelse. »Scoringen« skal blot ses som en anbefaling og behøver ikke
at skulle følges stringent. Et eksempel kunne være en betaværdi. Ud fra skemaet
i figur 4.4 vil en betaværdi, der både er estimeret på baggrund af historiske data
og afstemt kvalitativt til virksomhedens fremtidige strategi, få tildelt samme antal

7 Information skal naturligvis stadig behandles kritisk. Primær såvel som sekundær information
kan være usandfærdig.
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Klasse 1 point 0 point

Kildeoprindelse Primær Sekundær
Dataunderstøttelse Kvantitativ Kvalitativ
Hjemmel Anerkendt Ikke anerkendt

(a) Scoring

Score Evidens

3 point Højest
2 point Høj
1 point Lav
0 point Lavest

(b) Placering i matricen

Figur 4.4 Scoring system i Evidens-Relevans-modellen

Figur 4.5 Evidens-Relevans-model af SWOT resultaterne

point (2 point), som en betaværdi, der blot er estimeret ud fra histroiske data. Men
som nævnt i afsnit 2.2 er historik ikke nødvendigvis en god indikator for fremtiden.
Her må modelbrugeren benytte sund fornuft og justere faktorens score ud fra sin
egen opfattelse.

Relevans
Vurderingen af de enkelte faktores relevans foretages på baggrund af et subjektivt
skøn. En relevant faktor kan karakteriseres ved, at den har en væsentlig (eller poten-
tiel væsentlig) indflydelse på virksomhedens fremtidige finansielle præstation. Her
er det vigtigt at tage højde for årsagssammenhænge. En virksomheds omsætningen
kan f.eks. være en faktor, som har væsentlig indflydelse på virksomhedens finansielle
præstation. Men omsætningen er måske blot en funktion af konkurrenceintensite-
ten på virksomhedens markeder. Herved betyder årsagssammenhængen, at det er
konkurrenceintensiteten, der er den væsentligste faktor.
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4.4.2 Vurdering af Starbucks Corp. i ER-modellen
De tolv hovedresultater fra SWOT-opstillingen er med udgangspunkt i ER-metoden
tildelt en »score« for henholdsvis evidens og relevans. Figur 4.5 viser hovedresulta-
ternes placering i ER-matricen. Her ses bl.a. at virksomhedens muligheder og styrker
(de sorte kasser) har forskellige styrker af evidens, selvom de alle er vurderet som
relevante. Af figuren ses også, at virksomhedens trusler og svagheder samlet set har
en lidt svagere evidensstyrke. Modellen viser i dette tilfælde ikke noget bestemt
mønster, da punkterne lader til at være nogenlunde jævnt fordelt. Hvis nu ledelsens
forventninger i Årsrapporten er markent anderledes end analytikerens egne analyse-
resultater, vil punkterne typisk være klynget sammen i venstre del af figuren, fordi
informationerne så er sekundære. Hvis der derimod er overenstemmelse mellem le-
delsesberetningen og analytikerens egne forventninger, vil punkterne være placeret
længere mod højre i figuren.



5 Regnskabsanalyse

Regnskabsanalysen har to funktioner. Dels gør den det muligt at forbinde de hi-
storiske årsregnskaber med en model for fremtiden (enten fastlagte budgetter eller
en stokastisk model). Dels kan den supplere og verificere nogle af resultaterne fra
den strategiske analyse. Til brug for regnskabsanalysen af Starbucks Corp. tages
udgangspunkt i de officielle konsoliderede årsregnskaber. Kun de til formålet nød-
vendige analyseresultater er præsenteret i dette kapitel. De officielle og reformulerede
regnskaber samt hovedparten af de bagvedliggende analyser er vist i appendiks A
på side 86.

5.1 Reformulering
Regnskabsanalysen udføres efter nettometoden, hvor regnskabet omformuleres såle-
des, at drifts- og finansieringsaktiviteter adskilles fra hinanden, se f.eks. Elling and
Sørensen (2003). Begreber og definitioner herfra anvendes ligeledes. Figur A.5 og
figur A.6 i appendiks A viser de reformulerede regnskabstal for årene 2006-2008.

US-GAAP følger ligesom IFRS i høj grad værdibaserede regnskabsprincipper.
Finansiel leasing kapitaliseres. Forventede omkostninger til f.eks. istandsættelser af
lejede lokaler kapitaliseres ligeledes. Aktiver testes årligt for værditab og nedskrives
eventuelt. Værditab fra aktie- og optionsbaseret aflønning omkostningsføres i resul-
tatopgørelsen. Associerede virksomheder (<50%) indregnes efter equity-metoden og
tilknyttede virksomheder (<20%) indregnes til kostpris.

Minoritetsinteresser, der indgår i »Other long-term liabilities«, udgør mindre
end én procent af egenkapitalen og reklassificeres for enkelthedens skyld ikke. Re-
sultatposten »Interest income and other«, der hovedsageligt består af resultatande-
le af kapitalandele indregnet til kostpris, er klassificeret som »Andre driftsposter«,
selvom der heri muligvis indgår en mindre andel finansielle renter. Effekten af æn-
dringen af regnskabspraksis i forbindelse med implementeringen af FIN 47 vedrører
værdiansættelsen af udskudt skat og klassificeres derfor som en driftsomkostning. I
»Property, plant and equipment« indgår i det officielle regnskab fra og med regn-
skabsåret 2006 aktiverede renter, som relativt til de samlede finansielle omkostninger
er væsentlige. Disse er derfor tilbageført og egenkapitalen tilpasset. Eventuelle af-
skrevne renter er dog ikke tilbageført. Anden totalindkomst er opdelt i henholdsvis
driftposter og finansielle poster. Indkomstskat er allokeret ud med en skatteprocent
på 35%.

59
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HOVEDTAL 2008 2007 2006

Nettoomsætning (OMS) 10.383,0 9.411,5 7.786,9
Netto renteomkostninger (R) 38,9 40,5 6,0
Driftsoverskud i alt (DO) 414,5 832,9 691,7
Totalindkomst (TO) 375,6 792,4 685,7
Netto driftsaktiver (NDA) 3.611,1 3.082,6 2.464,5
Netto rentebærende gæld (NRG) 1.233,8 831,0 306,5
Egenkapital (EK) 2.377,3 2.251,7 2.158,0

NØGLETAL 2008 2007 2006

OG 4,0% 8,8% 8,9%
AOH 2,88 3,05 3,16

AGNDA 11,5% 27,0% 28,1%
r 3,2% 4,9% 2,0%

SPREAD (AGNDA − r) 8,3% 22,1% 26,1%
FGEAR (NRG/EK) 0,52 0,37 0,14
AGNDA 11,5% 27,0% 28,1%

EKF 15,8% 35,2% 31,8%

Figur 5.1 Hoved- og nøgletal for årene 2006-2008

5.2 Analyse
5.2.1 Rentabilitetsanalyse
I figur 5.1 vises hoved- og nøgletal for de seneste tre regnskabsår. Her ses, at egenka-
pitalforrentningen EKF er faldet kraftigt i 20081. Dekomponeringen af EKF viser,
hvor årsagen kan lokaliseres. Det ses tydeligt, at faldet i EKF skyldes, at afkast-
ningsgraden på aktiverne AGNDA er faldet med over 50% i 2008. Dekomponering af
AGNDA viser, at overskudsgraden er mere end halveret, samtidigt med at aktivernes
omsætningshastighed AOH er tæt på uændret. I figur A.7 i appendiks A ses, at ud-
nyttelsen af de enkelte poster i nettodriftsaktiverne (1/AOH) ligeledes er uændrede
og derfor ikke har påvirket EKF.

I figur A.8 er overskudsgraden OG dekomponeret ud på de enkelte resultatpo-
ster. En nærmere inspektion røber, at den største årsag til faldet i OG skyldes de
restruktureringsomkostninger, der primært stammer fra nedlukningen af butikker,
som er driftsført i 2008. En stor del af disse omkostninger vedrører nedskrivninger på
indretning af lokaler og fratrædelsesomkostninger til personale. Udover restruktu-
reringsomkostninger bidrager driftsomkostninger, nærmere bestemt »Cost of sales«
samt »Store operating expenses«, samt »Anden totalindkomst«, også negativt til
faldet i OG. I ledelsesberetningen forklares, at driftsomkostningerne er påvirket af
højere råvarer-, distributions- og lokaleomkostninger, men også, at driftsomkostnin-

1 Bemærk, at der anvendes gennemsnitlige balancetal.
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gerne ses relativt til en svagere omsætning. Faldet i omsætningsvæksten forklares
ved lavere kundetrafik som resultat af den generelle økonomiske afmatning. Faldet i
anden totalindkomst fremkommer primært som ændringer i valutakursreguleringer,
der skyldes, at den amerikanske dollar svækkedes overfor en række valutaer i 2006
og 2007. Der ses et positiv bidrag fra administrations- og skatteomkostningerne.
Det fremgår ikke, hvorfor administrationsomkostninger er faldet, men det antages
at være den direkte effekt af nedskæringerne. Skatteomkostningerne er faldet rela-
tivt i 2008, hvilket dels skyldes en skattefordel afgivet af forbundsstaten, dels lavere
skatteprocenter på udenlandsk indkomst samt øgede produktionsfradrag i US.

5.2.2 Trendanalyse
I figur A.11 vises de indekserede indtægter og omkostninger for flere segmenter. Det
ses tydeligt, at omsætningen på det amerikanske marked er stagneret væsentligt
mere end på de internationale, og at det ikke har været muligt at tilpasse de mere
variable omkostninger i samme grad.

Figur A.12 viser udvalgte indekserede balanceposter. Netto rentebærende gæld
stiger mere end driftsaktiverne. »Property, plant and equipment«, som har størst
påvirkning herpå, stiger kun svagt, hvilket må skyldes nedskrivninger, desinvesterin-
ger samt færre investeringer i 2008. Samlet set, lader udviklingen i balanceposterne
ikke til at bære præg af ustabilitet. Virksomhedens finansielle position er solid og
kan sikkert bære en del mere gæld.

5.2.3 Analyse af permanente og transitoriske komponenter
Som foreslået i standardlitteraturen er der foretaget en omdeling af resultatopgø-
relsen i henholdsvis permanente og transitoriske komponenter. Figur A.13 viser den
reformulerede resultatopgørelse. Restruktureringsomkostningerne samt anden tota-
lindkomst er klassificeret som transitoriske poster, idet de ikke foreventes at optræde
permanent. Skatteomkostninger er yderligere omfordelt ud fra oplysningerne i skat-
tenoten, som vist i figur A.14. Diverse skattemæssige subsidier antages at være
transitoriske.

Genberegningen af afkastnings- samt overskudsgrader i figur A.9 viser nu, at
faldet i AGNDA i langt mindre grad skyldes fald i afkastet fra »core driftsoverskud
fra salg«. I 2006 og 2007 har transitoriske poster bidraget med over 5%-point af
det samlede AGNDA. Overskudsgraden fra »core driftsoverskud fra salg« er også
betydelig bedre pga. reklassificeringen af restruktureringsomkostningerne i 2008.

5.2.4 Fastsættelse af afkastkrav
Der anvendes et konstant afkastkrav i hele analyseperioden. Der anvendes et anslået
afkastkrav på 8,7%, der er fastsat på baggrund af et simpelt empirisk estimat af β
på 1,09, en risikopræmie på 5,5% og en risikofri rente på 2,7%. Som det ses i figur 5.2
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Figur 5.2 Historiske rentekurver

har rentestrukturen ændret sig meget over de seneste tre år2. Ved årsskiftet var den
korte rente tæt på nul. En rente sat til 2,7 afspejler derfor de længere og mere stabile
løbetider. Principielt bør afkastkravet både indeholde forskelle i rentestrukturen på
kort og lang løbetid og tilpasses ændringer i renter og risiko over tid. Det er værd at
bemærk, at både de kapitalværdibaserede og stokastiske modeller kan håndtere en
dynamisk rentestruktur. Imidlertid er formålet med nærværende casestudie ikke at
finde et korrekt prisestimat, og det anvendte afkastkrav kan for enkelthedens skyld
anvendes ukritisk overfor ovenstående problemstillinger.

5.2.5 Analyse af ændringer
I figur A.10 er ændringerne i flere hoved- samt nøgletal dekomponeret. Det ses, at
residualindkomsten falder med $427,7 mio. fra 2007 til 2008, hvilket udelukkende
skyldes faldet i EKF. Ændringen i afkastningsgraden skyldes som beskrevet ovenfor
dels effekten fra ændringen i core OGsalg og dels AGtransitoriske. Det store fald i EKF
skyldes først og fremmest faldet i AGNDA og dernæst en forringelse af SPREAD, som
også skyldes faldet i AGNDA. Slutteligt ses, at egenkapitalen stiger, fordi effekten af
ændringerne i salg og AOH overstiger ændringen i NRG.

2 Baseret på Federal Reserves »Nominal Treasury Constant Maturities« statistik.



6 Værdiansættelse med
RI-modellen

I dette kapitel værdiansættes Starbucks Corp. ved brug af den kapitalværdibaserede
RI-model. Fremgangsmåde og forudsætninger skitseres ganske kort og værdiestima-
terne præsenteres. Hensigten med casen er som nævnt tidligere at skabe et illu-
strativt sammenligningsgrundlag til vurderingen af den praktiske implementering.
Argumentationen for budgetforudsætningerne er derfor ikke så dyb, som det ville
forventes i en rigtigt værdiansættelse.

6.1 Modelopbygning
I figur B.2 i appendiks B på side 13 ses budgettet samt de faktorer, som ligger
til grund for værdiansættelsesberegningerne. Budgetperioden går fra 2009-15, ter-
minalperioden fra år 2016. Først budgetteres omsætningen, AOH samt OG. Ud
fra disse bestemmes NDA samt core DO. De fremtidige overskudsgrader fremkom-
mer ved at fremskrive hver enkelt omkostningspost. »Cost of sales« nedsættes med
0,25%-point pr. år frem til 2012 pga. stigende omkostninger og råvarepriser, hvor-
efter dette niveau holdes. »Store operating expenses« holdes på 2008-niveau indtil
år 2012, hvorefter 2007-niveauet holdes. »Other operating expenses« og »Depre-
ciation og amotization« bibeholdes på 2008-niveau. »General and administrative«
forbedres med 2% om året i hele budget perioden pga. effektiviseringer. I en normal
værdiansættelse ville en analytiker nok gå et niveau længere ned og budgettere OG
på det enkelte segment. Yderligere ville der også skulle tages højde for ændringer i
omkostningssammensætningen i forbindelse med lanceringen af det nye produkt.

Residualindkomsten kan findes som core DOt − NDAt−1 · kWACC. Værdien af
egenkapitalen i RI-modellen bestemmes som nutidsværdien af budgetperiodens RI’er
samt terminalværdien tillagt den bogførte værdi af egenkapitalen, jf. afsnit 2.11.

6.1.1 Cafédrift
Som abstraktionsniveau vælges en slags »gennemsnitsbetragtning«. Første del af fi-
gur B.2 viser en prognose af udviklingen i antallet af åbne butikker for hver af de
to segmenter. For US-segmentet er der i 2009 indsat et nettofald på 400 butikker

1 Her kan den bogførte værdi af egenkapitalen benyttes, fordi gældens markedsværdi ikke antages
at være væsentlig forskellig fra den bogførte værdi.
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i raten for butiksåbninger, hvilket afspejler forventningerne i ledelsesberetningen. I
2010 og frem stiger raten med 250 butikker om året. I det internationale segment fal-
der antallet af nyåbningerne i 2009 kun en anelse pga. satsningen på dette segment,
hvorefter raten stiger med 100 for hvert år. Nettoomsætningen findes som produk-
tet af den gennemsnitlige omsætning pr. butik og det samlede antal butikker. Den
gennemsnitlige omsætning for de to segmenter er i 2008 estimeret som henholdsvis
$1,09 mio. og $1,06 mio. Udviklingen i den gennemsnitlige butiksomsætning sættes
til at afhænge af nøgletallet »Comparable Store Sales«, der i 2003-07 i gennemsnit
har været 7,6% og i 2008 var -3%. US-segmentet antages at blive hårdest ramt pga.
både afmatning og tiltagende konkurrence. På længere sigt forventes igen vækstrate,
som tidligere. Core DO andet, som består af indkomst fra licensdrevne butikker og
lignende, stiger 5% pr. år.

6.1.2 Instant coffee
I nederste del af figur B.2 er omsætningen af instant coffee (som en del af segmentet
CPG) beregnet. Omsætningen er blot produktet af markedsandelen og salgsvær-
dien af det samlede marked. Det samlede marked fremskrives med enholdsvis 4%
og 5% for hvert segment. Det antages herved, at væksten generelt vil være lave-
re i US-segmentet. Det største problem viser sig imidlertid, når markedsandelene
skal budgetteres. Hvordan fastsættes markedsandelene? Produktet er nyt og højt
differentieret. Her bliver det meget tydeligt, at en kapitalværdibaseret model har
begrænsninger ved værdiansættelse under usikkerhed. Markedsandelene i budget-
periodens slutning er derfor »gættet« til henholdsvis 16% og 12%. Grunden til at
markedsandelen i US-segmentet er sat højere, er, at varemærket nok er mere kendt
i dette segment. Der ikke er nogle konkrete belæg for at fastsætte markedsandelene.

6.2 Beregning
Beregningen af kapitalværdien ses i figur B.1 i appendiks B. For nemhedens skyld er
værdien estimeret ultimo 2008. Værdien pr. aktie er 19,94. Det vægtede afkastkrav
kWACC er beregnet ud fra det tidligere anvendte afkastkrav for egenkapitalen på
8,7%. Afkastkrav på gælden er anslået til 3%. Gælden består både af en kassekredit
til maksimalt LIBOR + 0,27% samt flere typer udstedte virksomhedsobligationer.
Der er ingen præcis opgørelse af de effektive renter. Værdien af kWACC er dernæst
bestemt iterativt til 8,13% ud fra den nuværende bogførte værdi af den nettorentebæ-
rende gæld. I terminalperioden anvendes en forudsætning om nulvækst. For at tjekke
budgettets konsistens er værdien alternativt udregnet ved brug af DCF-modellen.
Det ses, at modellerne giver samme resultat. Det ses ligeledes, at terminalværdien
udgør en betydeligt andel af den samlede værdi. Dette er et typisk problem, som op-
står ved brug af uendelige vækstrater. Terminalværdien bliver yderst følsom overfor
ændringer i vækst og niveauet for den fremtidige residualindkomst.



7 Værdiansættelse med Monte
Carlo

I dette kapitel værdiansættes Starbucks Corp. med ordinær Monte Carlo. Som nævnt
i afsnit 3.2 kan Monto Carlo simulering benyttes som en avanceret form for følsom-
hedsanalyse. Modellen tilrettelægges på en sådan måde, at simulationsresultaterne
senere kan benyttes som datagrundlag i forbindelse med værdiansætte af realoptio-
ner i kapitel 8.

7.1 Modelopbygning
Første skridt er at konstruere en kontinuert stokastisk model. Som basis herfor bru-
ges samme abstraktionsniveau som i den forrige model, men for at simplificere mest
muligt benyttes ikke segmentinddelingen som tidligere. Der findes mange mulighe-
der for at sammensætte en model1. I denne model bruges samme metode som i
RI-modellen. Det betyder, at det er residualindkomsten, der skal beregnes. Der er
dog to væsentlige ændringer sammenlignet med den kapitalværdibaserede RI-model.
Riskoaversion inddrages som beskrevet tidligere via processerne og estimeres på et
statistisk grundlag under de samme forudsætninger som i APT-modellen. Skatte-
fordelen på gæld beregnes direkte fremfor ved brug af en vægtet diskonteringsrate.

En vigtigt antagelse i denne model er, at det nye forretningsområde, instant cof-
fee, er strategisk uafhængigt af det hidtidige forretningsområde, cafédriften. Dvs.
de to forretningsområder kan anses som »uafhængige optioner« iflølge opdelingen i
Gamba (2003). Det betyder ligeledes, at den hidtidige forretningsdrift ikke påvirkes
hverken økonomisk eller strategisk af lanceringen af instant coffee2. Dette medfø-
rer, at det er muligt at behandle værdien af de to forretningsområder additativ
og isoleret fra hinanden. Derved kan værdien af instant coffee, herunder tilhøren-
de realoptionerne, beregnes isoleret fra værdiansættelsen af cafédriften. Værdien af
virksomheden er således summen af værdien af de to værdier.

1 Nogle modeller, som f.eks. Schwartz and Moon (2001) lægger vægt på eksplicit modellering af
pengebeholdingen. Ved budgetperiodens udløb er værdien af virksomheden lig med pengebehold-
ningen samt en terminalværdi. Andre modeller, som f.eks. Gamba (2003) summerer nutidsværdi-
erne af de fremtidige overskud.

2 Såfremt varemærket Starbucks bliver forringet af introduktionen af instant coffee, hvilket nogle
kritikere mener, er denne antagelse ikke valid.
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Figur 7.1 Simulerede stier for B(t)

7.1.1 Cafédrift
Udviklingen i antallet af åbne butikker B(t) beskrives med GBM’en

dB(t)
B(t) = [ζ(t)− λBσB] dt+ σB dW̄B(t), B(0) = 16.680

hvor ζ(t) er den deterministiske funktion ζ(t) = ζ̄ − (ζ0− ζ̄) exp(−ϕB · t). Processen
starter med raten ζ0, som sættes til -3%. Den negative værdi afspejler det forventede
antal butikslukninger på kort sigt3. Parameteren ϕB, der er sat til 0,7, bestemmer
hastigheden, hvormed funktionen skal vende tilbage til den langsigtede forventede
rate. Dette svarer til en »halveringstid« på et år4. Den langsigtede forventede rate
ζ̄ er anslået til 10%, hvilket er lavere end den historiske gennemsnitlige vækstrate.
Markedsprisen for risiko λB er estimeret til 10,9%5. Volatiliteten σB er sat til 4,2%,
hvilket svarer til den historiske standardafvigelse over de seneste ti år. Figur 7.1
viser 20 simulerede stier for B(t). Det ses, at antallet af butikker efter ti år ligger
i intevallet 25 - 45.000, hvilket ikke virker urealistisk. Bemærk at stierne er de
»risikoneutale« og ikke de faktiske empiriske stier. Som i eksemplet i afsnit 3.1.3
vil driften i virkelighedens verden være højere, hvilket medfører at middelværdierne
stiger, men som modvægt hertil skal processerne diskonteres med en højere rente,
hvormed nutidsværdien forbliver den samme.

Omsætningen pr. butik O(t) beskrives med følgende GBM

dO(t)
O(t) = [ω(t)− λOσO] dt+ σO dW̄O(t), O(0) = $0,64 mio.,

3 Værdien -3% fremkommer som det forventede antal butikslukninger i 2009 divideret med antallet
af åbne butikker primo.

4 Halveringstiden er defineret som ln(2)/ϕ, jf. Schwartz and Moon (2001).
5 Her benyttes den tidligere introducerede relation λ = ρλm til at finde prisen på risiko. Korrela-
tionen mellem den procentvise ændring i antallet af åbne butikker og afkastet på S&P 500 er 0,34,
risikopræmien på markedsafkastet sættes som tidligere til 5,5%, og standardafvigelsen på S&P 500
er estimeret til 17%. Herved fås λ = 0, 34 · 5, 5%/17, 0% = 10, 9%.
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(a) Simulerede stier for O(t) (b) Simulerede stier for G(t)

Figur 7.2 Eksempler på simulerede stier

hvor ω(t), som før, er en deterministisk funktion, ω(t) = ω̄ − (ω0 − ω̄) exp(−ϕO · t).
Den langsigtede omsætningsvækst ω̄ er estimeret til 6,2%. Som estimationsgrund-
lag er her brugt nøgletallet »Comparable Stores Sales«, som er den gennemsnitlige
salgsvækst for butikker, der har eksisteret i mere end 13 måneder. Startvæksten ω0
er sat til -7% og tilbagevendelseshastigheden ϕO er 0,7 som før. Processens startvær-
di er sat til 0,64, hvilket er langt mindre end de $1,06 og $1,09 mio., der var anvendt
tidligere. Dette skyldes, at der anvendes en talserie over antallet af butikker, som
inkluderer licensdrevne butikker. Disse har typisk en mindre omsætning, hvorved
gennemsnittet bliver mindre. Volatiliteten σO er estimeret til 14,5%. Markedsprisen
for risiko λO er estimeret til 4,2%6. I figur 7.2(a) ses 20 simulerede stier for gennem-
snitsomsætningen pr. butik, der ligger i intervallet $0,5-1,5 mio. Dette synes heller
ikke at virke urealistisk.

Omsætningen for cafédriften er R(t) = B(t)O(t). For at bestemme driftsover-
skuddet skal overskudsgraden modelleres. Herved skal der gøres nogle antagelser
omkring udviklingen i omkostningerne. Principielt kunne hver enkelt omkostnings-
type modelleres for sig. For nemhedens skyld modelleres overskudsgraden samlet
som en enkelt proces. Da overskudsgraden må være et resultat af markedskræfter
og konkurrence på de enkelte faktormarkeder (arbejdskraft, råvarer, lokaler, osv.),
er det nærliggende at anvende en mean reversion process, som søger mod en lige-
vægsttilstand. Følgende aritmetiske Ornstein-Uhlenbeck proces er valgt

dG(t) = ϕG
{

[Ḡ− λGσG/ϕG]−G(t)
}
dt+ σGdW̄G(t), G(0) = 4%,

Den langsigtede overskudsgrad Ḡ er sat lig det historiske ti-års gennemsnit på 6,1%-
point. Tilbagevendingshastigheden ϕG er sat til 0,35, hvilket svarer til en halverings-

6 På samme måde som før benyttes relationen λ = ρλm til at finde prisen for risiko. Korrelationen
mellem den procentvise ændring i gennemsnitsomsætningen og afkastet på S&P 500 er 0,13.
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tid på 2 år. Volatilitetet σG er estimeret til 4,5%-point7. Markedsprisen for risiko
λG er estimeret til 8,9%-point8. Det ses, at martingal-justeringen af driftsleddet
sker ved at den langsigtede middelværdi fratrækkes λGσG/ϕG = 1,1%-point. I figur
7.2(b) ses, at under simulation svinger overskudsgraden relativt meget. Nogle stier
er endda negative, men det lader til at stierne forbliver omkring den langsigtede
middelværdi, som de skal.

Residualindkomsten RI kan nu bestemmes ud fra de tre ovenstående stokastiske
processer, som

RI(t) = DO(t)− r · NDA(t) = B(t)O(t)
{
G(t)− rAOH−1

}
, (7.1)

idet DO(t) = R(t)G(t) = B(t)O(t)G(t) og NDA(t) = R(t) · AOH−1. Hvis r og
AOH−1 er konstante, sættes til henholdsvis 2,7% og 0,33, kan værdien af cafédriften
på tidspunkt τ ∈ [0;T ] med T = 10 umiddelbart udtrykkes som

V (τ) = NDA(τ) +
∫ T

τ
RI(t)e−rt dt+ TVe−r(T−τ)

−NRG(τ) + skatteværdien af gæld, (7.2)

Udtryk (7.2) kan omformuleres yderligere, da skatteværdien af de enkelte perio-
ders renteomkostninger kan indsættes i RI og TV9. Yderligere kan det forudsættes,
at virksomhedens kapitalstruktur holdes konstant over tid. Herved fås

V (τ) = ÊK(τ) +
∫ T

τ
R̂I(t)e−rt dt+ T̂Ve−r(T−τ). (7.3)

hvor ÊK(τ) er bestemt af soliditeten Ψ, som Ψ · NDA(t) = 0, 65 · R(t) · AOH−1 og
R̂I(t) = B(t)O(t)

{
G(t)− AOH−1[r − rd(1−Ψ)tc]

}
10. De faktiske forventede ren-

teomkostninger (før skat) bestemmes med den konstante rate rd, her sat til 3%,
7 Estimater som disse kunne principielt underbygges yderligere ved at bruge peer group analyser.
Hvis konkurrenternes overskudsgrader er signifikant forskellige, hvad er så forklaringen herpå og
er effekten vedvarende?

8 Korrelationen mellem den procentvise ændring i overskudsgraden og afkastet på S&P 500 er
0,27, hvorved λG bliver 8,9%.

9 Bemærk her, at indkomstskat behandles symmetrisk. Med andre ord skattemæssige underskud
giver fuld kompensation i samme år. I de fleste skattesystemer vil der i denne henseende være visse
begrænsninger. Skattemæssige underskud kan typisk føres frem og udnyttes i eventuelle fremti-
dige overskud. Hvis virksomheden imidlertid er en koncern, vil der typisk være sambeskatning
af koncernens selskaber. Dette betyder, at eventuelle underskud kan modregnes i øvrige overskud.
Dermed opnås symmetri. I Schwartz and Moon (2001) præsenteres en model med asymmetrisk ind-
komstskat. Denne komplicerer dog modellen temmelig meget. Derfor kan det anbefales at vurdere,
hvorvidt en eventuel asymmetrisk skattebehandling vil have indflydelse på værdiestimaterne.
10 Soliditetsgraden 0,65 er beregnet som EK/NDA ultimo 2008. Andre kapitalstrukturforløb kan
forholdsvis nemt modelleres i denne model, da rentefordelen beregnes eksplicit og ikke gennem en
skattemæssig korrektion af afkastkravet (WACC).
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som typisk vil afvige fra diskonteringsrenten r11. Den marginale selskabsskatterate
tc sættes til 35%.

Nu mangler kun terminalværdileddet at blive defineret. Paradoksalt har dette
led oftest den største indflydelse på den samlede værdi, men samtidigt den laveste
evidens. I praksis benyttes som regel enten en multibel eller en forudsætning om en
»normaliseret« vækst i terminalperioden. I modsætning til i forrige kapitel benyttes
her en forudsætning om nulvækst i en tiårs periode. Hermed kan terminalværdifunk-
tionen T̂V defineres som

T̂V = R̂I(T )
r

[
1− e−10r

]
.

For at gøre modellen mere realistisk vil man ofte forudsætte, at der er korrelation
mellem processernes uforudsigelige udsving, hvorved dW̄1dW̄2 = ρ12dt. Som estimat
herfor bruges den empiriske korrelation mellem de procentvise ændringer i de tre
stokastiske variable på kvartalsniveau. Herved fås

dW̄BdW̄O = 0,07 dt, (7.4)
dW̄BdW̄G = 0,28 dt, (7.5)
dW̄OdW̄G = 0,16 dt (7.6)

7.1.2 Instant coffee
Værdiansættelse af nye produkter og forretningsområder er behæftet med stor usik-
kerhed. Årsagen er usikkerhed ved forventningerne til den fremtidige afsætning. Hvis
produktet er nyt og differentieret fra alternative produkter, kan der ikke benyttes
historik som evidens. Yderligere vil usikkerheden i afsætningen forøge sandsynlig-
heden for, at virksomhedens kommer til at benytte sine iboende realoptioner. Den
interne analytiker har ofte flere ressourcer til rådighed såsom tid, intern informa-
tion, osv., end den eksterne analytiker og kan foretage langt mere præcise prognoser.
Monte Carlo har sammenlignet med kaptialværdibaseret værdiansættelse den for-
del, at usikkerheden i afsætningen kan modelleres konsistent. Monte Carlo kan dog
stadig ikke »fange« værdien af realoptionerne, da modellen er statisk. Realoptio-
nerne gør det f.eks. muligt at begrænse tab i dårlige scenarier. I en ordinær Monte
Carlo model vil de dårlige scenarier forblive dårlige, fordi det ikke er muligt at væl-
ge eller fravælge alternative handlingsmuligheder. Teknisk set er det, fordi ordinær
Monte Carlo ikke tillader dynamisk programmering til rekursivt at vælge mellem
handlingsmuligheder, som eksempelvis om et forretningsområdet bør afstås eller ej.

Da der forudsættes strategisk uafhængighed mellem forretningsområderne kan
instant coffee forretningen anksues som en selvstændig mini-virksomhed12. En mo-
11 Kun renteomkostninger som har skattemæssig værdi bør inkluderes. Renter fra statslån, subsi-
dier og lignende, der ikke kan trækkes fra i det skattemæssige regnskab, skal derfor ikke medregnes.
12 Bemærk her, at strategisk uafhængighed ikke udelukker at der er stokastisk afhængighed mellem
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dels abstraktionsniveau bør i høj grad vælges ud fra omfanget af tilgængelighed viden
og evidens. En intern analytiker kunne sandsynligvis drage fordel af en mere kom-
pliceret model, som er konstrueret ud fra markedsanalyser og lignende. I mangel af
information bør en ekstern analytiker konstruere en model så simpel som muligt, da
fordelen ved øget kompliksitet ikke kan udnyttes pga. informationsmangel. I forbin-
delse med casevirksomheden er den eneste information, som har en rimelig evidens,
det samlede markedspotentiale. Resten af modellens parametrer anslås enten helt
uden eller med begrænset belæg.

Modellen, der præsenteres her, er relativ simpel, men er (i forskellige determi-
nistiske versioner) anerkendt i marketinglitteraturen, se f.eks. Lilien et al. (1992).
Udviklingen i det samlede marked M(t) for instant coffee (på verdensplan) styres af
GBM’en i (7.7)

dM(t)
M(t) = (µM − λMσM) dt+ σM dW̄M(t), M(0) = $21.343 mio., (7.7)

hvor driftsraten µM og volatiliteten σM er anslået/estimeret til henholdsvis 3% og
6,1%13. Fordi instant coffee markedet er aggregeret og udsat for mange af de samme
økonomiske påvirkninger som S&P 500, antages prisen for risiko λM at være den
samme, dvs. 32%. Figur 7.3(a) viser en simulering af udvikligen i instant coffee
markedet M(t).

Starbucks’ relative markedsandel A(t) modelleres med processen

dA(t)
A(t) = (1− A(t))

{[
µA
M(t) −

η · A(t)
1− A(t)

]
dt+ σA

M(t) dW̄A(t)
}
, (7.8)

Processen i (7.8) har nogle helt specielle karateristika. Parameteren µA repræsente-
rer omsætningsraten (i absolutte tal), som skabes ved at der investeres i markeds-
føring, der øger produktets eksponering i markedet M(t)14. Imidlertid er markedet
begrænset til M(t), og efterhånden som virksomhedens markedsandel stiger, vil der
forekomme dobbelteksponering, hvilket vil sige, at der investeres penge i at over-
vinde forbrugere, der allerede er overvundet. Denne effekt modelleres med leddet
(1− A(t)), som medfører at virkningsgraden af markedsføringsinvesteringerne for-
mindskes i takt med at andelen A nærmer sig én. Faktoren η, sat til 25%, sørger for,
de to forretningsområder, hvilket der typisk er. Hvis afsætningen er lav det ene sted, vil der
typisk være tendens til, at den også er det det andet sted, fordi begge områder er eksponeret
overfor de generelle økonomiske konjunkturer. Derfor bør der også være en vis grad af korrelation
forretningsområder imellem.
13 Datagrundlaget er Euromonitors årsstatistik for salgsværdien af instant coffee for perioden 1997-
2008. Middelværdi og standardafvigelse af de procentvise ændringer er estimeret til henholdsvis
5,2% og 6,1%. Den statistiske usikkerhed ved beregning af middelværdier og standardafvigelser på
baggrund af års- og kvartalsstatistiker er generelt høj. Særligt middelværdier er svære at skabe
signifikans for. For at forøge prognoseværdien bør modelkonstruktøren derfor forbedre estimater
med kvalitative vurderinger. Middelværdi er således formindsket til 3%, hvilket nogenlunde svarer
til den generelle økonomiske vækst.
14 I mere avancerede modeller kan der i driften nemt indsættes andre komponenter, såsom udbre-
delse gennem forskellige typer medier, »word og mouth« og netværkseffekter.
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(a) Simulerede stier for M(t) (b) Simulerede stier for A(t)

Figur 7.3 Eksempler på simulerede stier

at der er en naturligt »frafald« af kunder. Omsætningsraten µA er sat til $700 mio.
pr. år, hvilket koster $292 mio.15. Bemærk, at der ikke er nogen martingale-justering,
fordi denne allerede er indsat i (7.7). Volatiliteten σA er sat til $700 mio., hvilket
afspejler den store usikkerhed i prognosen.

Figur 7.3(b) viser en simulation af Starbucks’ andel A(t) af det samlede marked.
Det lader til, at processens naturlige leje er mellem 5% og 15%.

Omsætningen for instant coffee forretningen kan nu bestemmes som R(t) =
M(t)A(t). Næste skridt består af at udlede driftsoverskuddet DO med en passende
omkostningsfunktion. Det vil ikke være realistisk at anvende overskudsgraden som
tidligere, da der er meget stor usikkerhed på omsætningen, og omkostningerne ikke
vil være proportionale. I stedet vil det være mere korrekt at bruge en proportional
bruttoavanceprocent samt en fast omkostning, som er uafhængig af omsætningen.
For at gøre modellen enkel bruges en simpel deterministisk omkostningsfunktion

C(t) = R(t) · VC + FC

hvor VC er variable omkostninger og FC er faste omkostninger. VC og FC er anslået
til henholdsvis 0,6 og $482 mio.16. Det antages, at M(t) og A(t) ikke er korrelerede
15 Prisen på $0,42 pr. forbruger er beregnet på følgende måde. På hjemmesiden
http://www.gaebler.com/ er der estimater over priser og forventet eksponering vedrørende tv-
reklame kampagner. Konservativt sat koster det ca. $0,14 at ramme en forbruger ca. 10-50 gange.
Hvis sandsynligheden for at en »ramt« forbruger overvindes er 0,1%, er prisen pr. overvundet for-
bruger $143. En overvundet forbruger anslås at aftage én portion pr. dag til en salgspris på $0,95.
Dette giver en omsætningsrate på $342 pr. forbruger.
16 For at styrke evidensen bør nøgletal fra eventuelle konkurrenters regnskaber bruges som sam-
menligningsgrundlag. I dette tilfælde er det ikke muligt, da instant coffee segmentet ikke er ud-
specificeret fra konkurrenternes (Nestlé, Kraft Foods Inc., Folgers & Co., Proctor & Gamble, Sara
Lee Corp. m.fl.) øvrige forretningsområder. Af denne årsag er tallene anslået på baggrund af Star-
bucks’ øvrige regnskabstal samt »common sense«. VC antages derfor at bestå af 40% råvarer-,
emballage- samt øvrige variable forarbejdningsomkostninger og 20% distributions- og administra-
tionsomkostninger. FC antages at bestå af $342 mio. i markedsføringsomkostninger, herunder $292
mio. i tv-reklamer, $100 mio. i omkostninger til anlæg og produktion samt $40 mio. i faste øvrige
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med andre variable.
Som i forrige afsnit kan R̂I bestemmes som en funktion af ovenstående proces-

ser og under forudsætning af konstant r, AOH−1 samt kapitalstruktur (i bogførte
værdier)17

R̂I =
[
M(t)A(t)

{
(1− VC)− AOH−1

[
r − rd(1−Ψ) tc

(1− tc)

]}
− FC

]
(1− tc)

(7.9)

I (7.9) kan Ψ, rd og tc, uden tab af realisme, antage de samme værdier som
for cafd́riften, men AOH−1 bør tildeles en ny værdi. Aktivernes udnyttelsesgrad
AOH−1 angiver forholdet mellen aktiver og omsætning og medfører, at der kræves
investeringer i aktiver for at skabe omsætning. Disse aktiver indbefatter produk-
tions-, salgs- og administrationsfaciliteter. AOH−1 er sat til 0,3, fordi der vil være
færre investeringer i f.eks. lokaler og indretning. De tungeste anlægsinvesteringer vil
nok være lager- og produktionsfaciliteter.

Værdien af instant coffee forretningsområdet på tidspunkt τ ∈ [0;T ] defineres
som før

V (τ) = ÊK(τ) +
∫ T

τ
R̂I(t)e−rt dt+

[
R̂I
r

] [
1− e−10r

]
e−r(T−τ). (7.10)

hvor ÊK(τ) er defineret som tidligere.

7.2 Beregning
De kontinuerte modeller er diskretiseret og simuleret i det numeriske beregningspro-
gram MatLab. Koden er vist i appendiks C.1 på side 98. Alle processerne, undtagen
A(t), er diskretiseret med henholdsvis (3.4) og (3.7). A(t) er diskretiseret med en
såkaldt Euler-approksimation. Dette medfører, at markedsandelen i nogle tilfælde
kan blive negativ, hvilket ikke giver mening i denne applikation. Af denne årsag er
der sat en »snydelinie« ind, som nulstiller eventuelle negative stier.

Der er simuleret 10.000 stier for hver af de fem variabler over en simulationsperi-
ode på 10 år med 10 skridt pr. år. Korrelationer er indført med Cholesky-metoden,
som er både praktisk og nem at bruge, se f.eks. Jorion (2000).
administrationsomkostninger.
17 Der kan muligvis argumenterer for at kapitalstrukturen og NDA (via den konstante AOH−1)
ikke bør være direkte proportionale med omsætningen, når forretningsområdet er nystartet og
usikkkert. Dette skyldes den føromtalte »hysterese«-effekten, der opstår fordi irreversible investe-
ringer forsøges at blive udskudt ved at eksisterende anlæg (over)udnyttes mest muligt, hvis nu
omsætningsfremgangen ikke er vedvarende. Det er derfor, at realoptioner er bedre til at modellere
denne type investeringsadfærd.
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(a) Cafédrift og instant coffee (b) Instant coffee

Figur 7.4 Fordeling af værdiestimater

Figur 7.5 Værdi over tid (gennemsnit)

7.2.1 Værdiestimater
Værdien af Starbucks Corp. aktien er i denne model $39,5, hvoraf cafedrift udgør
34,8% og instant coffee udgør 4,7%. Histogrammet i figur 7.4(a) viser fordelingen
af de simulerede værdier for både cafédrift og instant coffee. Bemærk at fordelingen
er asymmetrisk med en tykkere hale i højre side. Bemærk også den relativt store
spredning. Beregninger viser, at de 5% største og mindste værdier er over/under
henholdsvis $110 og $-7.

Histogrammet i figur 7.4(b) viser værdien af instant coffee forretningsområdet
alene. Bemærk at fordelingen er symmetrisk og at 6,6% af værdierne er negative.
Som beskrevet tidligere medfører realoptioner, at værdifordelingen ville se anderledes
ud i virkelighedens verden. Konkurs- og afståelsesrettigheder gør, at værdien af en
virksomhed som hovedregel ikke vil blive negativ. Ligeledes kan udvidelsesoptioner
være værdifulde i de scenarier, hvor værdien er høj. Samlet set ville dette bevirke,
at fordelingen bliver mere »højredrejet« udelukkende bestående af positive værdier,
og som resultat heraf vil den forventede værdi være højere.
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7.2.2 Værdi over tid
En af fordelene med denne model er muligheden for at beregne værdien på fremtidige
tidspunkter. Dette er gjort i figur 7.5. Figuren viser den forventede værdi på hvert
tidspunkt i simulationsperioden. Bemærk hvordan værdien først stiger og derefter
falder. Grunden hertil er, at der i starten af perioden er flere år med negativ residu-
alindkomst, som trækker værdien ned. Henimod slutningen af simulationsperioden
får terminalværdien større og større indflydelse, men da denne er begrænset til 10
år uden vækst, falder den samlede værdi.



8 Værdiansættelse med
beslutningstræ

Tidligere blev beslutningstræer vurderet til at være blandt de mest valide modeller til
at værdiansætte realoptioner og andre ikke-lineære funktioner. I dette afsnit benyttes
Monte Carlo simuleringen fra forrige kapitel til at skabe et beslutningstræ, som
værdiansættes med dynamisk programmering. Modellen, der præsenteres her, er
på flere måder en forsimpling. Dette skyldes, at ikke alle iboende realoptioner er
medtaget. En komplet model vil være langt mere omfangsrig. På grund af opgavens
begrænsede omfang rettes fokus på en enkelt realoption. Alternative konstruktioner
samt deres muligheder og begrænsninger kommenteres undervejs.

8.1 Modelopbygning
Formålet med et beslutningstræ er i denne kontekst, at finde en optimal løsning
ved at identificere de optimale valg1. Et valg vil være afhængigt af tidligere fore-
tagne valg samt verdens nuværende tilstand. Inden Starbucks Corp. valgte, at der
skulle investeres i det nye forretningsområde, havde ledelsen mulighed for at vente
på mere information omkring profitabiliteten. Den foretagne investeringsbeslutning
medfører, at vente-optionen ombyttes til de to nye realoptioner: udvidelse eller af-
ståelse. I dette kapital er kun afståelsesoptionen modelleret, da implementeringen
her hovedsageligt har et illustrativt formål. Udvidelsesoptionen ville kræve en mere
kompleks modelopbygning, hvor der først investeres i ét marked, og derefter i et
andet, såfremt der er succes med den første investering. Dette ville derfor kræve, at
der laves tilstandsvariabler for flere markeder (omsætning, variable omkostninger,
irreversible omkostninger, driftaktiver mv.). På grund af kompleksiteten herved er
denne option undladt, selvom den sandsynligvis har betydelig værdi.

Et beslutningstræ kan opbygges på mange forskellige måder. Beslutningstræet
løses som tidligere beskrevet ved at gå baglæns gennem træet, indtil den optimale
værdi på starttidspunktet er fundet. Her vil der blive draget fordel af, at der dels alle-
rede er opbygget en hensigtsmæssig model i forrige kapitel, og dels er uafhængighed
mellem de to forretningsområder. To meget pladsbesparende simplificeringer.

1 Der kan være også være andre formål med beslutningstræer, såsom anskueliggørelse af processer,
strategier og beregning af betingede sandsynligheder.
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8.1.1 Genbrug fra forrige kapitel
Som det ses i figur 7.4 har både cafédrift og instant coffee negative scenarier, som
påvirker den forventede værdi negativt. Værdien af at kunne afstå virksomheden i
disse scenarier vil blive forsøgt modelleret2.

Denne optionsmodel er meget simpel. En ideel model ville også inddrage udvi-
delsesoptioner. Dette vil dog komplicere modellen en del, idet der skulle laves en
ny simulationsmodel, som dels adskiller indtægterne af projektet fra de irreversible
omkostninger, og dels opdeler projektet i investeringsfaser. Første investeringsfase
kunne f.eks. være et geografisk afgrænset område. Hvis projektet har succes, kan
der investeres i mere kapacitet, og markedet kan udvides. I denne model er der
kun én investeringsfase, og den irreversible investeringspræmie indgår som en fast
omkostning, der ikke kan fravælges.

For hvert af de to forretningsområder, er der skabt et træ over udviklingen af
forretningsområdets værdi på grundlag af de allerede simulerede scenarier. Træerne
har fem tidspunkter, t = t0, t1, t2, t3, t4 = 0, 2, 5, 8, 10). Ved tidspunkt (t = 2) sorte-
res de 10.000 stier og inddeles i to grupper, en gruppe med henholdsvis de højeste
og laveste værdier. Middelværdien for hver af disse grupper indsættes i træet. Ved
tidspunkt t = 2 kan værdien altså antage en af de to værdien med 50% sandsyn-
lighed. For hver af de to nye grupper fortsættes processen indtil t = 10. Træet for
cafédriften ses i figur 8.1(a). Paradoksalt har det vist sig, at de største negative
værdier er forbundet med cafédriften og ikke instant coffee. Dette er umiddelbart
overraskende.

8.1.2 Cafédrift
Værdien af virksomheden med realoptioner benævnes F (t, V (t),A(t)). Værdien af
virksomheden svarer til optionens gevinst eller »payoff«, som findes ved at sam-
menligne værdien af cafédriften V (t) med alternativet A(t) for t = t0, t1, t2, t3, t4.
Alternativet A(t) kunne f.eks. være andre anvendelser af eksisterende anlæg, af-
ståelse eller likvidation af virksomheden til kapitalværdi. For Starbucks Corp. vil
eksisterende anlæg sandsynligvis ikke kunne anvendes til andre formål, ligesom af-
ståelse til anden part vil være usandsynlig, da virksomheden forventes at give et
negativt afkast. Eneste alternativ er en substansbaseret likvidation. For overskue-
lighedens skyld er A(t) sat til nul, selvom der sagtens kunne laves en funktion af
f.eks. EK(t), som angiver likvidationsprovenuet3.

Ved hvert t, startende med t4, skal optionens gevinst

Π(ti, V (ti),A(ti)) = max {V (t);A(t)} ,
2 I lyset af den igangværende finanskrise lader disse scenarier i øvrigt til at have fået mere liv.
Realoptionsmodellerne vil givetvis kunne bidrage mere i denne henseende.

3 Her bør der tages hensyn til, at egenkapitalens realisationsværdi som hovedregel vil være for-
skellig fra den bogførte værdi. Omkostningerne ved likvidationen til f.eks. advokat, revisor, admi-
nistration mv. bør også være en del af funktionen.
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(a) Processen for Vcafe (b) Optionsgevinst/forventet værdi

Figur 8.1 Beslutningstræer for cafédriften

beregnes for alle knudepunkter. Optionsgevinsterne er vist i figur 8.1(b) som det
første tal (før skråstregen). På samme måde som i binomialtræet skal nutidsværdien
af den forventede fremtidige værdi ved t3, t2 og t1 for hvert knudepunkt sammenlignes
med den nuværende gevinst. Den forventede fremtidige værdi er vist i figur 8.1(b),
som det andet tal (efter skråstregen). Beregningen kan formuleres som

F (ti, V (ti),A(ti)) = max
{

Π(ti, V (ti),A(ti)); e−r(ti+1−ti)E [F (ti+1, V (ti+1),A(ti+1))]
}
,

Den forventede værdi E [F (ti+1, V (ti+1),A(ti+1))] kan beregnes som

50% · Πhøj(ti+1, V (ti+1),A(ti+1)) + 50% · Πlav(ti+1, V (ti+1),A(ti+1)),
da den (risikoneutrale) sandsynlighed er 50% for både en høj og lav værdi.

Knudepunktet opdateres med den største af de to værdier, og algoritmen for-
sættes indtil t = 0, hvorved værdien af virsomheden med realoption fremkommer.
Værdien af realoptionen findes som forskellen på virksomheden med og uden real-
option.

8.1.3 Instant coffee
På samme måde som i forrige afsnit kan optionsværdien beregnes for instant coffee
området. Imidlertid viser det sig, at afståelsesoptionen for dette forretningsområde
ingen værdi har. Dette kan skyldes flere forhold. Værdien på t = 10 er både højere og
mindre usikker end værdien på t = 0, idet der er færre negative stier. Dette betyder,
at den forventede fremtidige værdi vil blive valgt over den nuværende værdi, og
afståelsesoptionen vil blive fravalgt.
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Det kunne også meget vel tænkes, at simulationsmodellens input er fastsat alt
for optimistisk. Modelusikkerheden kan som nævnt ikke valideres objektivt, men må
vurderes af modelbrugeren.

8.2 Beregning
Værdien af cafédriften henholdsvis med og uden værdien af optionen er $35,70 og
34,58. Hermed er optionsværdien $1,12 pr. aktie. Aktiens samlede værdi øges med
knap 3% fra $39,25 til $40,38. Optionsværdien er relativt set ikke særlig værdifuld
og overskygges af modellens øvrige usikkerheder. Det er på det tilgængelige infor-
mationsgrundlag ikke muligt at konkludere, hvorvidt den estimerede optionsværdi
er korrekt fastsat. Modellen giver derimod et indblik i nogle økonomiske mekanis-
mer, som meget vel kan tænkes at optræde i virkelighedens verden, men den er ikke
velegnet til at fremstille præcise punktestimater for aktiens værdi.

Modelimplementeringen viser her, hvor svært det er at modellere realoptioner i
praksis. Når der skal modelleres mere end én option, og hvis optionerne er afhængige
af hinanden (f.eks. sammensatte eller indbyrdes uforenelige optioner), bliver options-
modellen langt mere kompleks. Typisk vil et beslutningstræ ikke være tilstrækkeligt,
og den implementeringstunge Extended LSM-model må tages i brug.

Den præsenterede model har været nem at konstruere, fordi det har været muligt
at genanvende Monte Carlo modellens resultater, og fordi der er lavet en del sim-
plificeringer. Hvis ikke dette havde været muligt, ville udførelsen have været langt
mere omfattende.



9 Vurdering af casestudie

Formålet med casestudiet var at skabe et grundlag for en vurdering af udvalgte mo-
dellers implementeringsmæssige muligheder og udfordringer. Hvis modellerne ude-
lukkende vurderes på et teoretisk grundlag, vil de stokastiske modeller utvivlsomt
fremstå meget attraktive. Men når de skal implementeres med gennemarbejdede
input, viser det sig, at de er langt mere komplekse og uhåndterbare end de kapital-
værdibaserede modeller.

For begge modelregimer skal der udføres en grundig fundamentalanalyse. Alle-
rede her falder brugervenligheden betragteligt. Efter færdiggørelsen af fundamenta-
lanalysen kan værdianættelsesmodellerne konstrueres. De stokastiske modeller kan
konstrueres på mange forskellige måder. Her blev det f.eks. valgt at videreføre prin-
cipperne i RI-modellen. Dette er ud fra denne forfatters kendskab ikke gjort før. RI-
modelopbygningen gav mulighed for en del simplificerende antagelser omkring frem-
tidige kapitalinvesteringer og kapitalstruktur, som gjorde implementeringen mindre
omfattende. Alligevel blev modellen relativ kompleks. Dette understøtter blot på-
standen om, at simplificeringer generelt er nødvendige i de stokastiske modeller,
fordi implementeringen er mere krævende. Ulempen ved simplificeringerne er øget
støj og modelusikkerhed.

Et karakteristika ved den stokastiske model, som både har fordele og ulemper,
var, at man ved modellens konstruktion ikke kun skulle fastlægge et budget, men blev
tvunget til at vurdere de styrende økonomiske mekanismer via valg af procestyper,
driftsled og volatilitet. I stokastiske modeller bliver det en naturlig del af værdiansæt-
telsen at udforske dynamikker og samvariation, hvilket for en kapitalværdibaseret
model kan være sværere at fremdrive gennem udarbejdelse af statiske budgetter.
Prisen er selvfølgelig, at det er langt mere tidskrævende at fremstille/programmere
modellen.

En betydelig udfordring for alle modellerne gjaldt det nye forretningsområde.
Som det var tilfældet i kapitel 7, kræver et højt abstraktionsniveau et stort in-
formationsgrundlag. Modellen for cafédriften kunne sandsynligvis detaljeres endnu
mere, fordi der stadig var uudnyttet information til rådighed, hvorimod modellen
for instant coffee ikke kunne gøres bedre eller mere detaljeret, fordi der simpelthen
ikke fandtes mere information. En tydelig fordel ved den stokastiske model, som især
gjaldt instant coffee, var, at der eksplicit kunne indsættes en stor portion usikkerhed
i modellen. Selvom værdiestimatet (som punktestimat) ikke blev mere præcist i den
stokastiske model, gav den bedre mulighed for at vurdere usikkerhedens påvirkning
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på den samlede risiko og værdifordelingens form.
Risikoaversion blev behandlet meget forskelligt. I de stokastiske modeller skulle

der estimeres flere »priser for risiko« end i den kapitalværdibaserede, men i begge
modeller var estimeringen underlagt betydelig usikkerhed. Terminalværdien var i
begge modellen også årsag til betydelig usikkerhed. Usikkerheden øges i takt med
budgetteringshorisonten, fordi det er sværere at forudsige på lang end kort sigt.
Hvis terminalværdien beregnes som nutidsværdien af en uendelig voksende sum,
kan den være yderst følsom over for selv meget små ændringer i vækstraten eller
diskonteringsrenten. Udgør terminalværdien en væsentlig del af den samlede værdi,
er dette problematisk, fordi der vil være stor usikkerhed for dens berettigelse.

Usikkerhed opstår, fordi der kontinuerligt fremkommer nye informationer og op-
står nye begivenheder i verden, som vil påvirke virksomhedens økonomiske fremtid.
Jo længere tid virksomheden er eksponeret over for informationer og begivenheder,
jo mere vil den blive påvirket og det vil være sværere at forudsige den tilstand, den
vil befinde sig i. Solid information fra årsrapporten og andre eksterne kilder kan
give et glimrende billede af virksomhedens forventede fremtid på kort sigt, men på
længere sigt falder prognoseværdien kraftigt. I alle modeller blev brugt en antagelse
om, at virksomheden kommer ind i en form for »normaltilstand«, hvor væksten føl-
ger væksten i omverdenen eller falder over noget tid. Dette er en praktisk løsning,
som ikke nødvendigvis er den mest korrekte.

Realoptionsmodellen var langt mere abstrakt og teoretisk end de to øvrige mo-
deller, selvom dens input rent faktisk var genbrug fra disse. Denne optionsmodel var
endda meget simpel med kun én tilstandsvariabel og én option.

Den kapitalværdibaserede model og realoptionsmodellen (beslutningstræet) stod
i stærk kontrast til hinanden. De havde begge fordele og ulemper. Den kapitalværdi-
baserede model (og til dels Monte Carlo modellen) var praktisk og ligetil at anvende,
men var ikke i stand til at »fange« værdien af ledelsens handlingsmulighder. Options-
modellen var teoretisk abstrakt og meget sværere at operationalisere. I casestudiet
blev kun afståelsesoptionen forsøgt modelleret. og det viste sig desværre, at dens
værdi var uden pratisk betydning. Dette betyder ikke, at Starbucks Corp. ikke har
realoptioner af værdi, eller at realoptionsteori ikke kan være betydningsfuld. Mo-
dellering af vækstoptioner kræver en anderledes modelopbygning, som er sværere at
illustrere på et meget begrænset sideantal.



Del IV

Konklusion og appendikser



10 Konklusion

Revisorer, praktikere og ligemænd vil, som nævnt i indledningen i stigende grad
skulle involvere sig i moderne værdiansættelsesteori. Dels gennem revision og regn-
skabsudarbejdelse fordi regnskabslovgivningen søger mod formueorienterede målin-
ger, og dels som virksomhedens naturlige sparringspartner ved andre forhold, der
kræver anvendelse af værdiansættelsesmodeller. Revisor skal som minimum kunne
vurdere forudsætninger og gennemskue forskellige værdiansættelsesmodellers styr-
ker og svagheder. Selve konstruktionen og implementeringen af modellerne vil typisk
blive udført af specialister1.

10.1 Valg af model
I afhandlingen blev en række forskelligartede værdiansættelsesmodeller klassificeret,
analyseret og vurderet ud fra forskellige vurderingskriterier. Motivationen hertil var
bl.a. at tilbyde en praktisk guide, som gør modelvurdering og konstruktion nemmere
og mere overskueligt.

En modelbruger, som står overfor at skulle udvælge en egnet værdiansættelses-
model, kan benytte fremgangsmåden skitseret i figur 10.1 til valg af model. Først må
modelbrugeren vurdere, om virksomhedens realoptioner er væsentlige for værdian-
sættelsen. Til vurdering heraf kan de opremsede karakteristika i afsnit 2.3 anvendes.
Hvis virksomheden vurderes at have realoptioner af værdi, må brugeren undersøge
muligheden for simplificering, fordi en simplere model er mindre omfangsrig og nem-
mere at håndtere. Graden af tilladt simplificering vil komme an på formålet med
værdiansættelsen og den ønskede præcision.

Hvis virksomheden ikke har realoptioner af værdi, må modelbrugeren afgøre,
om et punktestimat for værdien af virksomheden er tilstrækkeligt, eller der ønskes
information om forskellige økonomiske risici.

En modelbruger, som skal vurdere en allerede implementeret model, har ikke
behov for at gennemgå figur 10.1, men kan benytte afhandlingens argumenter og
vurderingskriterer ved at sammenholde disse med den faktiske model, som vurderes.
Herudover kan ER-modellen bruges til at vurdere de bagvedliggende forudsætninger.

1 Større revisionsvirksomheder har normalt specialister som varetager disse opgaver.
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Figur 10.1 Fremgangsmåde til valg af model

10.2 Klassifikation
Alle de kapitalværdibaserede modeller har i princippet samme teoretiske fundament
og giver også ens resultater, såfremt de implementeres korrekt. Disse modeller har
nogle helt klare fordele, som ingen af de andre modeltyper tilbyder: De er forholdsvis
nemme at implementere, og de er nemme at viderekommunikere til både fagperso-
ner og lægmænd2. Modellerne har også nogle ulemper. De kan ikke værdiansætte
ledelsens handlingsmuligheder, de såkaldte realoptioner, hvilke for nogle virksom-
hedstyper udgør en stor del af den samlede værdi. En kapitalværdibaseret model
kan heller ikke give modelbrugeren informationer om værdiestimatets risiko (f.eks.
varians, skævhed og kurtosis).

De stokastiske modeller er funderet i statistiske begreber og har en anderledes
og mere stringent opbygning. Der findes mange forskellige modeller, men det viser
sig at de fleste er defineret under den betingelse, at de skal kunne estimeres ved
brug af en kvantitativ estimationsmetode. Af denne årsag har det været mest hen-
sigtsmæssigt at klassificere de stokastiske modeller ud fra estimationsmetoden. De
analytiske modeller samt træmodellerne vil typisk være for simple til benyttelse i
praksis. Monte Carlo metoden er derimod nem at implementere og tillader en rea-
listisk modelopbygning. Ulempen er desværre, at realoptioner ikke kan modelleres

2 At modellerne er »nemme« at implementere må ikke misfortolkes med at kravene til forudsæt-
ningerne og fundamentalanlyse er mindre. Modellerne kræver stadig et grundigt analysearbejde
for at være valide. Implementeringen er nemmere, fordi der kun skal laves ét budget og ikke en
stokastisk model for hver variabel.
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med denne modeltype. Beslutningstræer kan i mange tilfælde være fordelagtige, for-
di de både kan håndtere realoptioner og realistiske forudsætninger samtidigt med,
at de kan implementeres i et regneark. LSM og Extended LSM er meget avancerede
modeltyper, som ikke kan anbefales, medmindre modelbrugeren har den nødvendige
tid og den tekniske baggrund, som disse modeller kræver.

10.3 Væsentlige forskelle
De to modelregimer har nogle fælles træk, men adskiller sig også fra hinanden på
mange områder. Begge modelregimer anvender tilbagediskontering af fremtidige for-
dele som basis for den forventede nutidsværdi af virksomheden. Analysen viste dog,
at der er nogle helt grundlæggende forskelle på måden, hvorpå (1) nutidsværdien
udregnes, samt (2) hvordan risikoaversion inddrages.

I statistisk teori er en forventet værdi den mest sandsynlige værdi baseret på den
nuværende tilgængelige viden. Et estimat herfor vil derfor typisk være et sandsyn-
lighedsvejet gennemsnit. I en kapitalværdibaseret model beregnes dette gennemsnit
implicit under fastlæggelsen af budgettet. Analysen viste yderligere, at dette som ho-
vedregel kun giver anledning til problemer, såfremt ledelsen besidder realoptioner af
væsentlig værdi. I de stokastiske modeller beregnes gennemsnittet derimod eksplicit
som en del af selve modellen, hvorved eventuelle realoptioner modelleres mere na-
turligt her. Ulempen er, at modelleringen bliver mere kompliceret. Casestudiet viste,
at det implementeringsmæssigt er nødvendigt at simplificere en stokastisk model.
Resultatet var, at kravene til forudsætninger blev slækket med forøget modelusik-
kerheden til følge. Man kan sige, at værdiansættelsen først bliver forbedret (ved at
inkludere realoptioner), hvorefter den bliver forringet igen (gennem simplificeringer).

Risikoaversion inddrages også forskelligt i de to modelregimer. Diskonterings-
renten i de kapitalværdibaserede modeller skal risikojusteres for at tage højde for
markedets risikoaversion. Uden denne risikojustering ville et sikkert og et usikkert
cashflow have ens værdier, hvilket ikke ville kunne lade sig gøre i et rationelt mar-
ked. I de stokastiske modeller, som blev gennemgået her, riskojusteres renten ikke.
I stedet justeres det såkaldte »sandsynlighedsmål«, hvilket vil sige at man justere
forventningen til udviklingen i cashflowet. I analysen blev der vist et eksempel på,
at begge metoder giver det samme estimat. I praksis er ingen af de to metoder me-
re fordelagtig end den anden. Estimeringen er i begge tilfælde behæftet med stor
usikkerhed.

10.4 Implementeringsmæssige udfordringer
Den største »hurdle« for en modelbruger, som ikke har erfaring med stokastisk mo-
dellering, er nok erhvervelsen af den fornødne kendskab til disse teorier. Modellerne
bygger på statistiske teorier, der for nogle kan være tidskrævende at skulle genop-
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friske eller tilegne sig3. For at benytte de anbefalede stokastiske modeller kræves
som minimum kendskab til de introducerede stokastiske differentialligninger samt
regneregler for matricer, middelværdier, varians og korrelationer. Herudover kræves
i nogle tilfælde kendskab til et numerisk programeringssprog4. Egentlig kendskab til
de underliggende teorier, herunder martingale- og arbitrageteorier, er rent faktisk
ikke nødvendigt, hvis blot modelbrugeren følger fremgangsmåden beskrevet i afhand-
lingen. Når først de basale kundskaberne besiddes, er arbejdet med de stokastiske
modeller relativt enkelt. Først opstilles en model (på papir) ved brug af stokasti-
ske differentialligninger. Herefter estimeres/anslås modellens parametrer, hvorefter
den programmeres/indtastes i et regneark eller et decideret numerisk regneprogram.
Herefter foretages beregning og resultaterne vurderes. Tidsforbruget afhænger na-
turligvis af modellens kompleksitet. Til forskel fra implementeringen af en kapital-
værdibaseret model ligger der mere arbejde i at opstille og afstemme en stokastisk
model på papir. Dels skal modellen være underlagt nogle tekniske krav såsom proces-
type og regularitet. Dels skal modellen understøtte de økonomisk forudsætninger,
som identificeres i fundamentalanalysen, på en realistisk, men simplificeret måde.
Kunsten består dermed i at finde en tilstrækkelig balance mellem kompleksitet og
brugervenlighed.

3 Casestudiet viste også at en model rent faktisk kan implementeres, uden at det er nødvendigt at
kende til de underliggende PDE’er, når blot man bruger nogle veldefinerede processer og behandler
risikoaversion konsistent.

4 I denne afhandling anvendes MatLab, hvilket er både nemt at bruge og meget kraftfuldt.



A Regnskabsanalyse

A.1 Officielle tal

$ million 2008 2007 2006

Company-operated retail 8.771,9 7.998,3 6.583,1
Specialty: Licensing 1.171,6 1.026,3 860,6
Specialty: Foodservice and other 439,5 386,9 343,2
Total net revenues 10.383,0 9.411,5 7.786,9

Cost of sales including occupancy costs -4.645,3 -3.999,1 -3.178,8
Store operating expenses -3.745,1 -3.215,9 -2.687,8
Other operating expenses -330,1 -294,2 -253,7
Depreciation and amortization expenses -549,3 -467,2 -387,2
General and administrative expenses -456,0 -489,2 -479,4
Restructuring charges -266,9 0,0 0,0
Total operating expenses -9.992,7 -8.465,6 -6.986,9

Income from equity investees 113,6 108,0 94,0
Operating income 503,9 1.053,9 894,0

Interest income and other, net 9,0 40,4 20,7
Interest expense -53,4 -38,0 -8,4
Earnings before income taxes 459,5 1.056,3 906,3

Income taxes -144,0 -383,7 -324,8
Earnings before cumulative effect
of change in accounting principle 315,5 672,6 581,5

Cumulative effect of accounting change 0,0 0,0 -17,2

Net earnings 315,5 672,6 564,3

Kilde: SEC Form 10-K Starbucks Corp. Annual Report 2008

Figur A.1 Resultatopgørelse for årene 2006-2008

86



APPENDIKS A. REGNSKABSANALYSE 87

$ million 2008 2007 2006 2005

ASSETS
Current assets
Cash and cash equivalents 269,8 281,3 312,6 173,8
Short-term investments – available-for-sale securities 3,0 83,8 87,5 95,4
Short-term investments – trading securities 49,5 73,6 53,5 37,8
Accounts receivable, net 329,5 287,9 224,3 190,8
Inventories 692,8 691,7 636,2 546,3
Prepaid expenses and other current assets 169,2 148,8 126,9 94,4
Deferred income taxes, net 234,2 129,4 88,8 70,8
Total current assets 1.748,0 1.696,5 1.529,8 1.209,3
Long-term investments – available-for-sale securities 71,4 21,0 5,8 60,5
Equity and cost investments 302,6 258,9 219,1 201,1
Property, plant and equipment, net 2.956,4 2.890,4 2.287,9 1.842,0
Other assets 261,1 219,4 187,0 72,9
Other intangible assets 66,6 42,1 38,0 35,4
Goodwill 266,5 215,6 161,5 92,5

TOTAL ASSETS 5.672,6 5.343,9 4.429,1 3.513,7

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
Current liabilities
Commercial paper and short-term borrowings 713,0 710,3 700,0 277,0
Accounts payable 324,9 390,8 340,9 221,0
Accrued compensation and related costs 253,6 292,4 289,0 232,5
Accrued occupancy costs 136,1 74,6 54,9 44,5
Accrued taxes 76,1 92,5 94,0 78,3
Insurance reserves 152,5 137,0 0,0 0,0
Other accrued expenses 164,4 160,3 224,2 198,0
Deferred revenue 368,4 296,9 231,9 175,0
Current portion of long-term debt 0,7 0,8 0,8 0,7
Total current liabilities 2.189,7 2.155,6 1.935,7 1.227,0
Long-term debt 549,6 550,1 2,0 2,9
Other long-term liabilities 442,4 354,1 262,9 193,6

Total liabilities 3.181,7 3.059,8 2.200,6 1.423,5

Shareholders’ equity
Common stock ($0,001 par value) 0,7 0,7 0,7 0,7
Additional paid-in-capital 39,4 39,4 39,4 129,6
Retained earnings 2.402,4 2.189,4 2.151,1 1.939,0
Accumulated other comprehensive income 48,4 54,6 37,3 20,9

Total shareholders’ equity 2.490,9 2.284,1 2.228,5 2.090,2

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 5.672,6 5.343,9 4.429,1 3.513,7

Kilde: SEC Form 10-K Starbucks Corp. Annual Report 2008

Figur A.2 Balance ultimo regnskabsåret for årene 2005-2008
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$ million 2008 2007 2006

OPERATING ACTIVITIES
Net earnings 315,5 672,6 564,3
Cumulative effect of accounting change for FIN 47, net of taxes 0,0 0,0 17,2
Depreciation and amortization 604,5 491,2 412,6
Provision for impairments and asset disposals 325,0 26,0 19,6
Deferred income taxes, net -117,1 -37,3 -84,3
Equity in income of investees -61,3 -65,7 -60,6
Distributions of income from equity investees 52,6 65,9 49,2
Stock-based compensation 75,0 103,9 105,7
Tax benefit from exercise of stock options 3,8 7,7 1,3
Excess tax benefit from exercise of stock options -14,7 -93,1 -117,4
Other -0,1 0,7 2,0
Cash provided/(used) by changes in operating assets and liabilities
Inventories -0,6 -48,6 -85,5
Accounts payable -63,9 36,1 105,0
Accrued taxes 7,3 86,4 132,7
Deferred revenue 72,4 63,2 56,6
Other operating assets and liabilities 60,3 22,2 13,2

Net cash provided by operating activities 1.258,7 1.331,2 1.131,6

INVESTING ACTIVITIES
Purchase of available-for-sale securities -71,8 -237,4 -639,2
Maturity of available-for-sale securities 20,0 178,2 269,1
Sale of available-for-sale securities 75,9 47,5 431,2
Acquisitions, net of cash acquired -74,2 -53,3 -91,7
Net purchases of equity, other investments and other assets -52,0 -56,6 -39,2
Net additions to property, plant and equipment -984,5 -1.080,3 -771,2

Net cash used by investing activities -1.086,6 -1.201,9 -841,0

FINANCING ACTIVITIES
Repayments of commercial paper -66.068,0 -16.600,9 0,0
Proceeds from issuance of commercial paper 65.770,8 17.311,1 0,0
Repayments of short-term borrowings -228,8 -1.470,0 -993,1
Proceeds from short-term borrowings 528,2 770,0 1.416,1
Proceeds from issuance of common stock 112,3 176,9 159,2
Excess tax benefit from exercise of stock options 14,7 93,1 117,4
Principal payments on long-term debt -0,6 -0,8 -0,9
Proceeds from issuance of long-term debt 0,0 549,0 0,0
Repurchase of common stock -311,4 -996,8 -854,0
Other -1,7 -3,5 0,0

Net cash used by financing activities -184,5 -171,9 -155,3

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 0,9 11,3 3,5

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents -11,5 -31,3 138,8

Kilde: SEC Form 10-K Starbucks Corp. Annual Report 2008

Figur A.3 Pengestrømsopgørelse for årene 2006-2008
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$ million 2008 2007 2006

Balance, bgn 2.284,1 2.228,5 2.090,2
Cumulative impact for adoption of FIN 48 -3,3 0,0 0,0
Net earnings 315,5 672,6 564,3
Unrealized holding gain, net 0,8 -20,4 1,8
Translation adjustment, net of tax -7,0 37,7 14,6
Stock-based compensation expense 76,8 106,4 107,7
Exercise of stock options 77,4 225,2 235,3
Sale of common stock 41,9 46,8 42,7
Repurchase of common stock -295,3 -1.012,7 -828,1
Balance, end 2.490,9 2.284,1 2.228,5

Kilde: SEC Form 10-K Starbucks Corp. Annual Report 2008

Figur A.4 Egenkapitalforklaring for årene 2006-2008

A.2 Analyser og reformuleringer

RESULTATOPGØRELSE 2008 2007 2006

Nettoomsætning 10.383,0 9.411,5 7.786,9
Driftsomkostninger -9.992,7 -8.465,6 -6.986,9
Skat -98,7 -303,1 -251,2
Driftsoverskud fra salg 291,6 642,8 548,8

Andre driftsposter 122,6 148,4 97,5
Anden totalindkomst 66,5 144,1 122,3
Skat -66,2 -102,4 -76,9
Driftsoverskud fra andre poster 122,9 190,1 142,9

Driftsoverskud i alt 414,5 832,9 691,7

Renteomkostninger -60,6 -41,9 -11,1
Anden totalindkomst 0,8 -20,4 1,8
Skat 20,9 21,8 3,3
Finansielle omkostninger -38,9 -40,5 -6,0

Totalindkomst 375,6 792,4 685,7

Figur A.5 Reformulerede regnskabstal for årene 2006-2008
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BALANCE 2008 2007 2006

Driftsaktiver 5.265,1 4.877,6 3.967,0
Driftsgæld -1.476,0 -1.444,5 -1.234,9
Netto driftsaktiver 3.789,1 3.433,1 2.732,1

Rentebærende gæld 1.705,7 1.615,3 965,7
Finansielle aktiver -393,7 -459,7 -459,4
Netto rentebærende gæld 1.312,0 1.155,6 506,3

Egenkapital 2.477,1 2.277,5 2.225,8

EGENKAPITALFORKLARING 2008 2007 2006

Egenkapital primo 2.277,5 2.225,8 2.090,2
Kapitalindskud 119,3 272,0 278,0
Aktietilbagekøb -295,3 -1.012,7 -828,1
Nettodividende -176,0 -740,7 -550,1

Totalindkomst 375,6 792,4 685,7

Egenkapital ultimo 2.477,1 2.277,5 2.225,8

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET 2008 2007 2006

Driftsoverskud i alt 414,5 832,9 691,7
Ændring i netto driftsaktiver -356,0 -701,0 -535,2
Frit cash flow 58.5 131,9 156,5

Figur A.6 Reformulerede regnskabstal for årene 2006-2008
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Udnyttelsesgrader 2008 2007 2006

Accounts receivable, net 0,03 0,03 0,03
Inventories 0,07 0,07 0,08
Prepaid expenses and other current assets 0,02 0,01 0,01
Deferred income taxes, net 0,02 0,01 0,01
Equity and cost investments 0,03 0,03 0,03
Property, plant and equipment, net 0,28 0,27 0,27
Other assets 0,02 0,02 0,02
Other intangible assets 0,01 0,00 0,00
Goodwill 0,02 0,02 0,02

0,51 0,52 0,51
Accounts payable -0,03 -0,04 -0,04
Accrued compensation and related costs -0,03 -0,03 -0,03
Accrued occupancy costs -0,01 -0,01 -0,01
Accrued taxes -0,01 -0,01 -0,01
Insurance reserves -0,01 -0,01 0,00
Other accrued expenses -0,02 -0,02 -0,03
Deferred revenue -0,03 -0,03 -0,03

1/AOH 0,35 0,33 0,32

Figur A.7 Dekomponering af 1/AOH

Overskudsgrader 2008 2007 2006

Operating margin incl. Occupancy costs 55,3% 57,5% 59,2%
Store operating expenses -36,1% -34,2% -34,5%
Other operating expenses -3,2% -3,1% -3,3%
Depreciation and amortization expenses -5,3% -5,0% -5,0%
General and administrative expenses -4,4% -5,2% -6,2%
Restructuring charges -2,6% 0,0% 0,0%
Skat -1,0% -3,2% -3,2%

OGsalg 2,8% 6,8% 7,0%

Andre driftsposter 1,2% 1,6% 1,3%
Anden totalindkomst 0,6% 1,5% 1,6%
Skat -0,6% -1,1% -1,0%

OGandre poster 1,2% 2,0% 1,8%

OGDO i alt 4,0% 8,8% 8,9%

Finansielle omkostninger -0,4% -0,4% -0,1%

OGtotalindkomst 3,6% 8,4% 8,8%

Figur A.8 Dekomponering af overskudsgrader
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Afkastningsgrader for: 2008 2007 2006

Core driftsoverskud fra salg 11,5% 18,8% 19,8%
Core driftsoverskud fra andre poster 2,2% 3,1% 3,0%
Resultat af transitoriske poster -2,2% 5,1% 5,2%

AGNDA 11,5% 27,0% 28,1%

Core driftsoverskud fra salg 414,3 578,9 489,2
Core nettoomsætning 10383,0 9411,5 7786,9

Core OGsalg 4,0% 6,2% 6,3%

Figur A.9 Dekomponering af nøgletal

Dekomponering af ændringer 2008 2007

Effekt af ændring i EKF -436,7 73,7
Effekt af ændring i EK 8,9 24,8

Ændring i RI (8,7%) -427,7 98,6

Effekt af ændring i core OGsalg -6,6% -0,4%
Effekt af ændring i AOH -0,7% -0,7%
Effekt af ændring i core AGandre -0,9% 0,1%
Effekt af ændring i AGtransitoriske -7,3% -0,1%

Ændring i AGNDA -15,5% -1,0%
Effekt af ændring i SPREAD -5,1% -0,6%
Effekt af ændring i FGEAR 1,2% 5,0%

Ændring i EKF -19,4% 3,4%

Effekt af ændring i salget 318,2 514,2
Effekt af ændring i 1/AOH 210,3 103,9
Effekt af ændring i NRG -402,9 -524,5

Ændring i EK 125,7 93,7

Figur A.10 Dekomponering af ændringer i hoved- og nøgletal



APPENDIKS A. REGNSKABSANALYSE 93

Revenue 2008 2007 2006

United States 128% 119% 6178,5
International 161% 130% 1302,9
CPG 129% 120% 305,5
Total 133% 121% 7786,9

United states 2008 2007 2006

Cost of sales including occupancy costs 142% 124% 2374,5
Store operating expenses 135% 118% 2280,0
Other operating expenses 115% 107% 190,6
Depreciation and amortization expenses 141% 122% 284,6
General and administrative expenses 78% 92% 93,8
Total operating expenses 141% 120% 5223,5

International 2008 2007 2006

Cost of sales including occupancy costs 169% 132% 625,0
Store operating expenses 163% 130% 407,8
Other operating expenses 174% 137% 50,9
Depreciation and amortization expenses 163% 126% 66,8
General and administrative expenses 144% 120% 78,3
Total operating expenses 167% 131% 1228,8

Figur A.11 Trendanalyse af udvalgte resultatposter
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Trends 2008 2007 2006

Accounts receivable, net 147% 128% 224,3
Inventories 109% 109% 636,2
Prepaid expenses and other current assets 133% 117% 126,9
Equity and cost investments 138% 118% 219,1
Property, plant and equipment, net 129% 126% 2285,2
Other assets 140% 117% 187,0
Goodwill 165% 133% 161,5
Driftsaktiver 133% 123% 3967,0
Accounts payable 95% 115% 340,9
Accrued compensation and related costs 88% 101% 289,0
Accrued occupancy costs 248% 136% 54,9
Other accrued expenses 73% 71% 224,2
Deferred revenue 159% 128% 231,9
Driftsgæld 120% 117% 1234,9

Netto driftsaktiver 139% 126% 2732,1

Commercial paper and short-term borrowings 102% 101% 700,0
Other long-term liabilities 168% 135% 262,9
Rentebærende gæld 177% 167% 965,7
Cash and cash equivalents 86% 90% 312,6
Available-for-sale securities 80% 112% 93,3
Trading securities 93% 138% 53,5
Finansielle aktiver 86% 100% 459,4

Netto rentebærende gæld 259% 228% 506,3

Egenkapital 111% 102% 2225,8

Figur A.12 Trendanalyse af udvalgte balanceposter
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Resultatopgørelse 2008 2007 2006

United States 7887,0 7349,0 6178,5
International 2103,4 1696,2 1302,9
CPG 392,6 366,3 305,5
Core nettoomsætning 10.383,0 9.411,5 7.786,9
Cost of sales including occupancy costs -4645,3 -3999,1 -3178,8
Store operating expenses -3745,1 -3215,9 -2687,8
Other operating expenses -330,1 -294,2 -253,7
Depreciation and amortization expenses -549,3 -467,2 -387,2
General and administrative expenses -456,0 -489,2 -479,4
Core driftsomkostninger -9.725,8 -8.465,6 -6.986,9
Core driftsoverskud fra salg (før skat) 657,2 945,9 800,0
Skat (35%) -230,0 -331,1 -280,0
State income taxes (Core) -12,9 -35,9 -30,8

Core driftsoverskud fra salg 414,3 578,9 489,2

Andre driftsposter 122,6 148,4 114,7
Skat (35%) -42,9 -51,9 -40,1

Core driftsoverskud fra andre poster 79,7 96,5 74,6

Restructuring charges -266,9 0,0 0,0
Cumulative effect of accounting change 0,0 0,0 -17,2
Anden totalindkomst 66,5 144,1 122,3
Transitoriske poster (før skat) -200,4 144,1 105,1
Rapporteret skatteomkostning -144,0 -383,7 -324,8
Skat allokeret fra øvrige poster 264,9 397,1 347,7

Transitoriske poster i alt -79,5 157,5 128,0

Totalindkomst fra drift i alt 414,5 832,9 691,7

Renteomkostninger -60,6 -41,9 -11,1
Anden totalindkomst 0,8 -20,4 1,8
Skat (35%) 20,9 21,8 3,3

Finansielle omkostninger -38,9 -40,5 -6,0

Totalindkomst i alt 375,6 792,4 685,7

Figur A.13 Dekomponering af resultatopgørelse

Skattekomponenter 2008 2007 2006

Statutory rate (35%) 161,0 370,0 317,5
State income taxes (Core) 12,9 35,9 30,8
Foreign earnings taxed at lower rates (TP) -16,6 -11,6 -10,0
Domestic production activity deduction (TP) -12,0 -5,3 -5,4
Other, net (TP) -1,4 -5,3 -8,2

Effective tax rate 144,0 383,7 324,8

Figur A.14 Dekomponering af skattenote



B Værdiansættelse med
RI-modellen

B.1 Værdiberegning

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RI 181 238 279 522 669 842 1.065 1.349
PV(RI) 167 204 220 382 452 527 616

SUM(PV(RI)) 2.569
Terminalværdi 9.599
EK 2.477
Værdi af egenkapital 14.645

Værdi pr. aktie (734,6 mio. aktier) 19,94

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FCF 910 258 -30 -119 -337 -527 -736 -980
PV(FCF) 841 221 -24 -87 -228 -330 -426

SUM(PV(FCF)) -33
Terminalværdi 15.990
NRG -1.312
Værdi af egenkapital 14.645

Værdi pr. aktie (734,6 mio.aktier) 19,94

Figur B.1 Værdiberegning

B.2 Forecast
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Butiksåbninger, netto
United States -400 -150 100 350 600 850 1.100 1.350
International 200 300 400 500 600 700 800 900
I alt -200 150 500 850 1.200 1.550 1.900 2.250

Åbne butikker
United States 6.838 6.688 6.788 7.138 7.738 8.588 9.688 11.038
International 2.179 2.479 2.879 3.379 3.979 4.679 5.479 6.379
I alt 9.017 9.167 9.667 10.517 11.717 13.267 15.167 17.417

Comparable store sales
United States -5% -2% 1% 4% 7% 8% 9% 10%
International -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13%

Omsætning pr. butik
United States 1,04 1,01 1,02 1,07 1,14 1,23 1,34 1,48
International 1,05 1,06 1,09 1,15 1,23 1,34 1,49 1,68

Instant coffee marked
United States 780 811 844 877 912 949 987 1.026
International 21.623 22.704 23.839 25.031 26.282 27.597 28.976 30.425

Markedsandel
United States 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%
International 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00%

Nettoomsætning
United States 7.079 6.785 6.955 7.606 8.823 10.575 13.004 16.297
International 2.293 2.635 3.151 3.884 4.893 6.272 8.153 10.726
CPG (herunder VIA) 509 752 1.135 1.670 2.373 3.258 4.341 5.640
Nettoomsætning i alt 9.880 10.171 11.241 13.160 16.089 20.106 25.497 32.663

AOH 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
NDA 3.293 3.390 3.747 4.387 5.363 6.702 8.499 10.888

Cost of sales -45,0% -45,2% -45,5% -45,7% -45,7% -45,7% -45,7% -45,7%
Store operating exp. -36,1% -36,1% -36,1% -34,2% -34,2% -34,2% -34,2% -34,2%
Other operating exp. -3,2% -3,2% -3,2% -3,2% -3,2% -3,2% -3,2% -3,2%
Depreciation -5,3% -5,3% -5,3% -5,3% -5,3% -5,3% -5,3% -5,3%
G&A -4,3% -4,2% -4,1% -4,1% -4,0% -4,0% -4,0% -4,0%
Skat -2,2% -2,1% -2,0% -2,6% -2,7% -2,7% -2,7% -2,7%
Core OG salg 4,0% 3,9% 3,8% 4,9% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Core DO salg 396 397 427 648 800 1.000 1.268 1.624
Core DO andet 84 88 92 97 102 107 112 118

DO i alt 480 485 519 744 902 1.107 1.380 1.742

Figur B.2 Budgettal



C Værdiansættelse med Monte
Carlo

C.1 MatLabkode
clc; close all; clear all;

%%% Simulationsinput
NumPaths = 1e4;
T = 10;
N = T *10;
dt = T / N;
Aktier = 734.6;
Seed = 150;
randn(’seed’, Seed);

%%% Øvrige input
AOH_cafe = 1/0.33;
AOH_instant = 1/0.30;
r = 0.027;
r_d = 0.03;
t_c = 0.35;
g = 0.00;
Phi = 0.65;
VC = 0.6;
FC = 482;

%%% Input proces B(t)
B_0 = 16680;
Zeta_bar = 0.1;
Zeta_0 = -0.03;
Varphi_B = 0.7;
lambda_B = 0.0109;
Sigma_B = 0.042;

%%% Input proces O(t)
O_0 = 0.64;
Omega_bar = 0.062;
Omega_0 = -0.07;
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Varphi_O = 0.7;
lambda_O = 0.042;
Sigma_O = 0.145;

%%% Input proces G(t)
G_0 = 0.04;
G_bar = 0.061;
Varphi_G = 0.35;
lambda_G = 0.089;
Sigma_G = 0.045;

%%% Input proces M(t)
M_0 = 21343;
Mu_M = 0.03;
lambda_M = 0.32;
Sigma_M = 0.061;

%%% Input proces A(t)
A_0 = 0.01;
Mu_A = 700;
Nu = 0.25;
Sigma_A = 700;

Korrelationer = [1.00 0.07 0.28 0.00 0.00
0.07 1.00 0.16 0.00 0.00
0.28 0.16 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 ];

Cholesky = chol(Korrelationer)’;
W = randn(5, N, NumPaths);

for i = 1:NumPaths
W(:, :, i) = Cholesky * W(:, :, i);

end
W = permute(W, [3, 2, 1]);

B = B_0 * cumprod(exp((repmat(Zeta_bar - (Zeta_bar + Zeta_0) * ...
exp(-Varphi_B * [dt:dt:T]), NumPaths, 1) - Sigma_B^2/2 - ...
lambda_B * Sigma_B) * dt + Sigma_B * sqrt(dt) * W(:,:,1)), 2);

O = O_0 * cumprod(exp((repmat(Omega_bar - (Omega_bar + Omega_0) ...
* exp (-Varphi_O * [dt:dt:T]), NumPaths, 1) - Sigma_O^2/2 ...
- lambda_O * Sigma_O) * dt + Sigma_O * sqrt(dt) * W(:,:,2)), 2);

G = zeros(NumPaths, N);
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G(:, 1) = G_0 * exp(-Varphi_G * dt) + (G_bar - (lambda_G * ...
Sigma_G) / Varphi_G) * (1 - exp(-Varphi_G * dt)) + Sigma_G * ...
sqrt((1 - exp(-2 * Varphi_G * dt))/ (2 * Varphi_G)).* W(:,1,3);

for i = 2:N
G(:, i) = G(:, i - 1) * exp(-Varphi_G * dt) + (G_bar - ...
(lambda_G * Sigma_G) / Varphi_G) * (1 - exp(-Varphi_G * ...
dt)) + Sigma_G * sqrt((1 - exp(-2 * Varphi_G * dt))/ ...
(2 * Varphi_G)).* W(:,i,3);

end

RI_cafe = B.* O .* (G - AOH_cafe^-1.*(r - r_d * (1 - Phi) * t_c));
EK_cafe = Phi * B.* O * AOH_cafe^-1;
SUMRI_cafe = fliplr(cumsum(fliplr(RI_cafe * dt).* repmat(exp(-r * ...
[T:-dt:dt]), NumPaths, 1), 2) ./ repmat(exp(-r * ...
[T - dt:-dt:0]), NumPaths, 1));

PVTV_cafe = repmat((RI_cafe(:, end) * (1 - exp(-r * 10)) / r), ...
1, N).* repmat(exp(-r * [T:-dt:dt]), NumPaths, 1);

V_cafe = (EK_cafe + SUMRI_cafe + PVTV_cafe) / Aktier;

%%%%%%%%%%%%%%

M = M_0 * cumprod(exp((Mu_M - Sigma_M^2/2 - lambda_M * Sigma_M) ...
* dt + Sigma_M * sqrt(dt) * W(:,:,4)), 2);

A = zeros(NumPaths, N);

A(:, 1) = A_0 + (1 - A_0).* ( ((Mu_A./ M_0) - (A_0.* Nu./ (1 - ...
A_0))) * dt + (Sigma_A./ M_0)* sqrt(dt).* W(:,1,5) );

A(find(A(:, 1) < 0), :) = 0;

for i = 2:N
A(:, i) = A(:, i - 1) + (1 - A(:, i - 1)).* ( ((Mu_A./ ...
M(:, i - 1)) - (A(:, i - 1).* Nu./ (1 - A(:, i - 1)))) ...
* dt + (Sigma_A./ M(:, i - 1))* sqrt(dt).* W(:,i,5) );
A(find(A(:, i) < 0), i) = 0;

end

RI_instant = (M.* A .* ((1 - VC) - AOH_instant^-1.* (r - r_d ...
* (1 - Phi) * t_c./ (1 - t_c))) - FC).* (1 - t_c);

EK_instant = Phi * M.* A * AOH_cafe^-1;
SUMRI_instant = fliplr(cumsum(fliplr(RI_instant * dt).* ...
repmat(exp(-r * [T:-dt:dt]), NumPaths, 1), 2) ./ ...
repmat(exp(-r * [T - dt:-dt:0]), NumPaths, 1));

PVTV_instant = repmat((RI_instant(:, end) * (1 - exp(-r * 10)) ...
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/ r), 1, N).* repmat(exp(-r * [T:-dt:dt]), NumPaths, 1);
V_instant = (EK_instant + SUMRI_instant + PVTV_instant) / Aktier;
V = V_cafe + V_instant;

number = 20;
mean_cafe = mean(V_cafe(:,1))
mean_instant = mean(V_instant(:,1))
mean_total = mean(V(:,1))
fraktil_neg = sum(sort(V_instant(:,1))<0)/NumPaths
VV = sort(V(:,1));
fraktil_fem = [VV(500) VV(9500)]

steps = [2*N/T 5*N/T 8*N/T N];
DTV = V_cafe(:, steps);
DT = repmat(0, 16, 4);

for i = 1:4
for j = 1:2^(i - 1)

Block = [1 + (j - 1)*NumPaths/(2^(i - 1)):j...
*NumPaths/(2^(i - 1))];

DTV(Block, i:4) = sortrows(DTV(Block, i:4));
end

end

DTV = flipud(DTV);

for i = 1:4
for j = 1:2^i

Block = [1 + (j - 1)*NumPaths/(2^i):j*NumPaths/(2^i)];
DT(j, i) = mean(DTV(Block, i));

end
end

DT
DTO = [DT >= 0].* DT

for i = 4:-1:2
for j = 1:2^(i - 1)

DTO(j, i) = exp(-r * dt * (steps(:, i) - ...
steps(:, i - 1)))* mean(DTO(1 + (j - 1)*2:j*2, i));

end
DTO(1 + 2^(i - 1):2^i, i) = 0;
DTO(find([DTO(:, i) > DTO(:, i - 1)]), i - 1) = ...
DTO(find([DTO(:, i) > DTO(:,i - 1)]), i);

end
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for i = 4:-1:2
for j = 1:2^(i - 1)

DT(j, i) = exp(-r * dt * (steps(:, i) - steps(:, i - 1)))...
* mean(DT(1 + (j - 1)*2:j*2, i));

end
DT(1 + 2^(i - 1):2^i, i) = 0;
DT(find([DT(:, i) > DT(:, i - 1)]), i - 1) = DT(find([DT(:, i)...
> DT(:,i - 1)]), i);

end

OptionWith = exp(-r * dt * (steps(:, 1))).* mean(DTO(1:2,1))
OptionWithout = exp(-r * dt * (steps(:, 1))).* mean(DT(1:2,1))
OptionValue = OptionWith - OptionWithout
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