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Abstract 

This thesis covers an analysis of nineteen stock related structured bonds registered on Nasdaq 

OMX Copenhagen in 2009. The object of the thesis is to determine if structured bonds is to be 

considered as attractive investment objects by private investors. 

Structured bonds was introduced on the Danish market in the late 90’s, and have since then 

gained a reputation of being too complex and too expensive in relation to their true value. 

Aggressive marketing strategies towards private investors have been carried out by financial 

institutions. 

Structured bonds is constructed as a combination of two elements - a bond element which 

secures the minimum payoff at maturity and an option element which is being used to hedge 

the issuers risk related to the obligation to pay an additional payoff at maturity if the 

underlying asset has had a favorable performance during the life of the bond. 

With this thesis, I have produced a valuation of nineteen stock related structured bonds, 

aiming to discover their true value. The valuation of the products has been carried out using 

Monte Carlo simulation due to the complex structure of the exotic options used to hedge the 

risk of the products. 

The results show, that all of the nineteen products covered, is too expensive related to their 

true value to a private investor. The issue prices of the structured bonds spans from being 5.1 

% to being 16.1 % higher than their true values. Furthermore, the ratio of the fair participation 

rate compared to the actual participation rate spans from 1.78 to 5.43 showing that all 

nineteen products have a participation rate that is too low. 

With these findings the conclusion is that the structured bonds are too expensive, and that 

none of the nineteen products covered in the analysis can be considered as an attractive 

investment objective by a private investor. 
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1 Indledning 

Sidst i halvfemserne begyndte de såkaldte strukturerede produkter at dukke op på det danske 

marked. I flere andre lande
1
 havde man allerede kendt til disse produkter i nogle år. 

Strukturerede produkter er finansielle produkter, der er kendetegnet ved, at de er sammensat 

af et antal andre finansielle produkter. De mest almindelige strukturerede produkter er 

indekserede obligationer, der består af en obligation og en option. Disse kaldes også for 

garantiobligationer – en navngivning, der henviser til, at ejeren af obligationerne som oftest 

ved udløb er garanteret en minimumstilbagebetaling, med mulighed for at få et eventuelt 

merafkast, hvis et givent aktiv, som obligationen er knyttet til, har udviklet sig gunstigt i 

obligationens løbetid. 

Da der er tale om ret komplekse produkter, er de dog ofte blevet kritiseret for at være 

uigennemskuelige og svære at værdiansætte
2
, hvilket er en væsentlig ulempe, især for private 

investorer, der ikke besidder den nødvendige faglige viden til at vurdere, om produkterne vil 

være attraktive investeringsobjekter. I mange tilfælde falder kritikken på alt for aggressiv 

markedsføring
3
, eller endda på at de rådgivere, som anbefaler private investorer at købe 

produkterne, heller ikke selv er i stand til at gennemskue produkterne og foretage en fornuftig 

vurdering
4
. 

Alligevel er markedet for strukturerede produkter vokset eksplosivt; stadig flere investerer i 

disse. Ifølge Danmarks Nationalbank er den nominelle udestående mængde strukturerede 

obligationer således vokset støt fra under 1 mia. kr. i 1999 til 55 mia. kr. i 2007
5
. Det er på 

denne baggrund, at jeg vil analysere det danske marked for strukturerede produkter med 

henblik på at vurdere, om priserne på produkterne er korrekte, og kunderne således får, hvad 

de betaler for, eller om kompleksiteten og uigennemskueligheden af produkterne fordrer 

udbyderne til at levere et produkt, hvis værdi ikke matcher den pris, kunden betaler for det. 

1.1 Problemformulering 

Grundet kompleksiteten af de strukturerede produkter, ønskes en analyse af det danske 

marked for strukturerede produkter, set fra en investors synspunkt. Analysen omfatter de 

                                                 
1
 Jakobsen, Svend: ”Aktie-, valuta- og råvareindekserede obligationer”, FINANS-INVEST, 2000 nr. 08 

2
 ”Investorer kritiserer komplekse obligationer”, Børsen, 18. december 2003 

3
 ”Private kaster milliarder i eksotisk valutalotteri”, Børsen, 23. marts 2007 

4
 ”Bankrådgivere sælger produkter de ikke forstår”, http://epn.dk/investor/article1747004.ece, 06. juli 2009 

5
 Anne-Sofie Reng Rasmussen: ”Indekserede obligationer”, Danmarks Nationalbank - Kvartalsoversigt 2. kvartal 

2007 

http://epn.dk/investor/article1747004.ece
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strukturerede produkter, der har 1. noteringsdag i løbet af 2009
1
. Følgende spørgsmål ønskes 

besvaret: 

 Kan de aktieindekserede strukturerede obligationer, der er noteret på Nasdaq 

OMX Copenhagen, betragtes som værende attraktive investeringsobjekter for en 

privat investor? 

 Hvordan er de strukturerede obligationer prissat i forhold til hinanden? 

For at kunne besvare ovenstående, er det hensigtsmæssigt først at få afdækket følgende: 

 Hvad er en struktureret obligation? 

 Hvordan er strukturerede obligationer konstrueret? 

 Hvordan kan man foretage en værdiansættelse af en struktureret obligation? 

1.2 Disposition 

Rapporten er i sin helhed opbygget i en tredelt struktur – en beskrivende, analyserende og 

konkluderende del. 

Den beskrivende del indeholder først en gennemgang af produkterne og disses bestanddele og 

karakteristika for at give et overblik over hvilke produkter, der er tale om, kompleksiteten af 

disse samt danner grundlaget for den efterfølgende analyse af produkterne. Dernæst beskrives 

den teoretiske baggrund for de anvendte metoder. Der vil ligeledes blive opstillet modeller til 

de beregninger, der er nødvendige for at kunne foretage en analyse af de enkelte produkter 

med henblik på en fornuftig prisfastsættelse. 

I den analyserende del foretages selve analysen ved hjælp af de teoretiske metoder, der er 

gennemgået i den beskrivende del. 

Endelig sluttes der af med den konkluderende del, hvor resultaterne af beregningerne 

præsenteres og produkterne vurderes både individuelt og sammenlignes indbyrdes for at 

fastslå attraktiviteten af en investering i såvel enkeltprodukter som strukturerede produkter 

generelt. 

                                                 
1
 2009 er valgt, da dette er det seneste fulde år, hvor alle udstedelser var kendte, på tidspunktet for 

påbegyndelsen af den i denne afhandling foretagne analyse. 
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1.3 Datagrundlag 

Informationer og data om de belyste indekserede obligationer er hentet fra prospekter, 

børsmeddelelser, Nasdaq OMX Copenhagens hjemmeside samt de respektive 

obligationsudstederes og arrangørers hjemmesider. Kursdata på indeks og enkeltaktier til 

statistiske udregninger er hentet gennem diverse fondsbørser, Yahoo Finance, Reuters 3000 

Xtra samt på de respektive virksomheders hjemmesider. 

1.4 Afgrænsning 

Der er taget udgangspunkt i produkter noteret på Nasdaq OMX Copenhagen
1
, og analysen 

begrænser sig således til at omfatte strukturerede obligationer på det danske marked. 

Endvidere vil analysen kun omfatte aktieindekserede strukturerede obligationer, da en analyse 

af samtlige typer af strukturerede obligationer vil antage et omfang, der er for stort i forhold 

til de officielle begrænsninger for en kandidatafhandling vedrørende tidsforbrug og 

tekstlængde. De aktieindekserede strukturerede obligationer er valgt, da de underliggende 

aktiver, i form af aktier, er kendte for de fleste private investorer, og derfor vil udgøre et 

investeringsområde, hvor mange private investorer vil føle sig relativt tryggere, end det er 

tilfældet for andre investeringsområder som f.eks. valuta, råvarer, renter m.m. 

Da værdiansættelsen af optionselementet af produktet vil ske ud fra data, der tager 

udgangspunkt i kurser på noteringstidspunktet samt den samlede løbetid på produktet, vil 

eventuelle udsving i kursen på produktet i dets løbetid kun blive behandlet perifert. Det 

antages desuden, at man befinder sig i et effektivt marked, hvor følgende er gældende: 

 Ens handelsomkostninger for alle deltagere i markedet. I dette tilfælde karakteriseret 

ved, at handelsomkostninger er ikke-eksisterende. 

 Alle aktiver kan deles op i uendeligt små dele. 

 Kurspåvirkende information af enhver art – såvel historisk som aktuel – er indlejret i 

gældende kurser på samtlige aktiver i markedet. 

 Renter er konstante i investeringens løbetid. 

Endvidere ses der bort fra de skattemæssige aspekter, da beskatning ikke vil være ens mellem 

de forskellige markedsdeltagere. Analysen og værdiansættelsen af produkterne vil således ske 

ud fra en fuldkommen før skat-betragtning. 

                                                 
1
 Hed tidligere Københavns Fondsbørs, men skiftede navn da man først fusionerede med OMX i 2005 og senere 

blev hele OMX-gruppen opkøbt af Nasdaq i 2007. 
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Selve værdiansættelsen af de respektive produkter vil udelukkende knytte sig til 

obligationselementet og optionselementet og vil således ikke tage hensyn til, om de 

omkostninger, obligationsudstederen og arrangøren måtte have ved udstedelsen, er rimelige 

eller ej. 

Det antages, at investeringer i de strukturerede obligationer foretages ud fra en ”køb og hold”-

strategi, hvor produkterne holdes til udløb. 

Værdiansættelsen af optionerne er foretaget ved hjælp af Monte Carlo-simulation i Palisade 

@RISK, som er et plugin til Microsoft Excel. Der vil ikke blive foretaget tests af validiteten 

af de beregningsalgoritmer, dette plugin benytter sig af. Det antages således, at Palisade 

@RISK er i stand til at generere pålidelige outputs, hvorfor usikkerheden om, hvorvidt det 

endelige resultat er retvisende eller ej, alene skal knyttes til den respektive model og de 

inputdata, der bruges i modellen. 

Ovenstående er de overordnede afgrænsninger. Yderligere afgrænsninger og antagelser vil i 

det omfang det skønnes nødvendigt, blive defineret direkte i forbindelse med de afsnit i 

opgaven, de knytter sig til. 
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2 Strukturerede produkter 

Strukturerede produkter noteres i Danmark på Nasdaq OMX Copenhagen, og handles på lige 

fod med alle andre noterede værdipapirer. Betegnelsen strukturerede produkter dækker over 

to subtyper i form af strukturerede obligationer og strukturerede indlån. I begge tilfælde er 

der tale om et produkt, hvor afkastet er afhængig af udviklingen i et eller flere underliggende 

aktiver. De strukturerede obligationer handles som værdipapirer og er således også omfattet af 

reglerne for værdipapirer, mens de strukturerede indlån til gengæld er omfattet af de samme 

regler, som gælder for andre indlån. Almindeligvis henvises der dog til de strukturerede 

obligationer, når talen falder på strukturerede produkter, og det er således også, jf. 

afgrænsningen, de strukturerede obligationer, der er behandlet og henvises til i denne 

afhandling. Terminologien udvides yderligere ved, at de strukturerede obligationer også ofte 

omtales som indekserede obligationer og tillige ses yderligere udspecificeret ved at blive 

benævnt aktie-, valuta- og råvareindekserede obligationer. Andre termer såsom 

garantiobligationer og garanterede obligationer benyttes også ofte i 

markedsføringssammenhæng. Disse termer må antages at være opstået på baggrund af den 

meget udbredte egenskab for produkterne, nemlig at disse ved udløb garanterer en 

minimumstilbagebetaling, som typisk svarer til produktets nominelle værdi. Den garanterede 

minimumstilbagebetaling er dog ikke en egenskab, der gør sig gældende for alle strukturerede 

produkter. 

Strukturerede produkters karakteristika – hvor køberen minimerer risikoen for tab, hvis 

markedet skulle udvikle sig ugunstigt, men samtidig opnår chancen for et afkast – tyder 

umiddelbart på, at de henvender sig til risikoaverse investorer. Det er således også netop den 

indbyggede mulighed for at generere et potentielt større afkast, der basalt set adskiller 

strukturerede produkter fra traditionelle obligationer. For en traditionel obligation er 

betalingsstrukturen kendt på forhånd i hele obligationens løbetid. Dette resulterer i 

forudsigelige og faste betalingsstrømme (under forudsætning af, at obligationen holdes til 

udløb). Dermed reduceres risikoen som udgangspunkt til at omfatte modpartens evne til at 

overholde sine betalingsforpligtelser. På de strukturerede produkter er størrelsen på en eller 

flere af de enkelte betalingsstrømme derimod ukendte på forhånd. Størrelsen på 

betalingsstrømmene vil i stedet afhænge af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver. 

Strukturerede produkter forsøger således at give investor det bedste fra to verdener. De 

traditionelle investeringsprodukter er kendetegnet ved, at aktiver med mulighed for at genere 
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et højt afkast, som fx aktier, samtidig er behæftet med en høj risiko, mens afkastet på aktiver 

med en lav risiko, som fx obligationer, vil være relativt lavere end afkastet på aktiver med høj 

risiko. Strukturerede produkter giver, i hvert fald i teorien, muligheden for at få et relativt højt 

afkast samtidig med, at risikoen for tab er lav. I figur 1 ses et afkastdiagram for indekserede 

obligationer set i forhold til en investering i enten obligationer eller aktier, valuta, råvarer og 

tilsvarende volatile aktiver ud fra en ”køb og hold”-strategi. Som det ses, vil traditionelle 

obligationer generere et forudsigeligt og stabilt, men lavt, afkast uanset, hvordan 

markedskonjunkturerne udvikler sig. De volatile aktiver vil have muligheden for både et 

markant negativt og positivt afkast, mens indekserede obligationer både vil have fordelen af at 

følge en stigning i det underliggende aktiv i et stigende marked og samtidig have en 

indbygget sikkerhed ved at minimere tabet i et marked, hvor det underliggende aktiv falder i 

kraft af den garanterede indfrielseskurs ved udløb. 

Figur 1 – Eksempel på afkastdiagram for en ”køb og hold”-strategi for forskellige aktivtyper i stigende 
hhv. faldende marked. 

 

Tid

Afkast

Tid

Afkast

Aktier, valuta, råvarer m.m. Indekserede obligationerObligationer

Stigende marked Faldende marked

 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 

2.1 Hvorfor udstedes strukturerede produkter? 

Selve hovedformålet ved udstedelsen af strukturerede produkter er fremskaffelse af kapital. 

Alt efter hvilken type virksomhed, det drejer sig om, har enhver virksomhed et antal 

forskellige muligheder for kapitalfremskaffelse, fx optagelse af lån, udstedelse af obligationer, 

udstedelse af aktier osv. De forskellige former for kapitalfremskaffelse har hver især sine 

fordele og ulemper i forhold til såvel omfanget af tilknyttede forpligtigelser som tilhørende 

omkostninger og skattemæssige konsekvenser. 
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Det er i enhver virksomheds interesse, at omkostningerne ved kapitalfremskaffelsen bliver så 

små som muligt – og her tænkes der ikke blot på de økonomiske omkostninger, men også på 

fordeling af bl.a. ejerskab og indflydelse. Prisen på kapital afhænger af den risiko, der knytter 

sig til en investering i virksomheden, uanset hvilken investeringsform der så end måtte være 

gældende. I et aktieselskab vil kursen på nyudstedte aktier afhænge af investorernes 

forventninger til virksomhedens indtjeningsevne og dermed værdiskabelse. Jo større risikoen 

er, jo lavere en pris vil investorerne være villige til at betale for nye aktier, hvilket vil presse 

kursen nedad og føre til et behov for udstedelse af en større mængde nye aktier, såfremt et 

absolut beløb ønskes fremskaffet. Dermed vil de eksisterende ejeres andel af aktiekapitalen 

blive relativt mindre. På samme måde vil en bank eller anden långiver kræve en udlånsrente, 

der er afstemt i forhold til risikoen over for låntagers evne til at overholde sine forpligtelser. 

Strukturerede produkter kan som udgangspunkt grupperes med de såkaldte 

erhvervsobligationer. Virksomhedens samlede omkostninger i forbindelse med udstedelse og 

løbende rentebetalinger af erhvervsobligationer vil typisk være mindre, end hvis man skulle 

optage et banklån af tilsvarende størrelse. Tilsvarende får investorerne ikke ejerskab over 

virksomheden – som det fx sker ved udstedelse af aktier – hvorved virksomhedens 

magtbalance holdes uændret. 

Det må således antages, at en virksomhed, der udsteder strukturerede produkter, gør det på 

baggrund af, at man har vurderet, at det netop vil være udstedelsen af et struktureret produkt, 

som sikrer de laveste samlede omkostninger for virksomheden. 

Udover obligationsudstederens interesse i strukturerede produkter som et middel til 

fremskaffelse af kapital, har arrangøren ligeledes en interesse i udstedelsen, da arrangøren kan 

tjene penge på udstedelsen. Arrangøren lader sig betale for det arbejde, der måtte være ved 

udstedelsen, og kan beholde differencen mellem summen af de samlede omkostninger – inkl. 

kursværdien af selve obligationselementet og optionspræmien – og udstedelseskursen på det 

strukturerede produkt. 

2.2 Konstruktion 

Indekserede obligationer er et sammensat produkt, der basalt set består af to dele: et 

obligationselement og et optionselement. Obligationselementet sikrer den garanterede 

tilbagebetaling af hovedstolen, mens optionselementet sikrer en chance for et yderligere 

afkast. Dette yderligere afkast kaldes tillægget og udregnes som værdien af den/de tilknyttede 
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option(er) ved udløb ganget med deltagelsesgraden (se afsnit 2.2.2). Købet af optionerne 

finansieres ved, at produktet udstedes til en kurs, der er højere end kursværdien på den 

tilhørende obligation. Udstedelseskursen er oftest også højere end den kurs, indehaveren af 

produktet er sikret som indfrielseskurs ved udløb (som typisk vil være den nominelle værdi af 

den indekserede obligation). Forskellen mellem obligationskursen og udstedelseskursen 

fratrukket omkostninger til emissionen bruges så til køb af optioner. Derved er forholdet 

mellem obligationselementet og optionselementet tæt koblet til det aktuelle renteniveau, da et 

lavt renteniveau vil betyde en høj kurs på obligationselementet og dermed færre penge til køb 

af optioner og vice versa
1
. 

Det underliggende aktiv på optionerne kan være aktier, markedsindeks, obligationer, råvarer, 

valutakryds, renter, derivater, prisindeks, økonomiske nøgletal m.m. Faktisk kan alle 

tænkelige finansielle og non-finansielle aktiver, produkter, fordringer og indeks benyttes, så 

længe det er muligt at måle værdiudviklingen i det pågældende aktiv eller indeks. 

Sammensætningen kan være alt fra enkeltaktiver til såkaldte kurve af aktiver, hvor flere 

enkeltaktiver sammensættes i oftest komplekse konstruktioner med indbyggede forbehold for 

udviklingen i den samlede kurv eller for hvert enkelt aktiv i kurven i forhold til indbyrdes 

bevægelser, maksimalt afkast m.m., hvilket er med til at komplicere gennemskueligheden og 

værdiansættelsen af produktet. Langt oftest udstedes indekserede obligationer til en overkurs
2
, 

der ligger 2 % - 10 % over obligationens nominelle værdi. Denne overkurs, eller provision, 

bruges bl.a. til at dække arrangørens omkostninger i forbindelse med emissionen – også 

kaldet stiftelsesomkostninger
3
. 

                                                 
1
 Obligationskurser vil typisk udvikle sig omvendt proportionalt med renteniveauet på det marked, hvorpå 

obligationerne handles, da der ellers hurtigt ville opstå arbitragemuligheder i markedet. I praksis vil der til 

stadighed være minimale arbitragemuligheder i markedet, men da markedet hele tiden søger disse 

arbitragemuligheder, vil de hurtigt blive så godt som eliminerede, da markedet handler mod disse. For en 

yderligere gennemgang af forholdet mellem obligationskurser og renteniveau henvises til Christensen (2005) 

og Jensen (2005). 
2
 Se evt. Tabel 4. 

3
 Stiftelsesomkostningerne udgør bl.a. emissionsomkostninger samt ekstra omkostninger ifm. markedsføring 

m.m. I praksis tager udbyder sig således direkte betalt for alle omkostninger, der har været ved udstedelsen. 
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Figur 2 - Strukturerede produkters grundlæggende konstruktion. 
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Kilde: Egen tilvirkning. 

Som det er illustreret i figur 2, er det obligationselementet, der sikrer hovedstolsgarantien ved 

udløb, og optionselementet, der sikrer muligheden for udbetalingen af et tillæg, mens den 

overkurs, der betales for produktet går direkte til arrangøren, og derved under alle 

omstændigheder er tabt for investor. 

Det er vigtigt at understrege, at investor ikke køber selve den ”fiktive” obligation, der indgår i 

obligationselementet, og de tilhørende optioner, der udgør optionselementet, som to 

selvstændige produkter, men udelukkende køber et helt selvstændigt struktureret produkt. 

Investor kan således ikke ”splitte” det strukturerede produkt og sælge obligationselementet 

eller optionselementet videre, men udelukkende sælge hele produktet samlet. Investor køber 

dermed kun indirekte de to delelementer. Denne konstruktion gør, at udstederen i realiteten 

kan undlade at købe optioner, og derved påtage sig risikoen for at skulle tilbagebetale et stort 

beløb, såfremt udviklingen på det underliggende aktiv er til gunst for investor. Dette vil dog 

udsætte udstederen for en markant risiko, hvorfor udstederen altid i praksis vil købe optioner 

til at afdække risikoen for at skulle betale investor et eventuelt afkast på det strukturerede 

produkt. Det betyder imidlertid også, at udstederen har mulighed for at få en forøget 

fortjeneste på produktet, hvis udstedelseskursen fratrukket stiftelsesomkostninger og 
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obligationskursen er større end det beløb, udstederen skal bruge på at købe det antal optioner, 

der giver en 100 % afdækning af risikoen for at skulle betale et afkast til investor, såfremt 

udviklingen i det underliggende aktiv danner baggrund for et afkast. 

2.2.1 Obligationselement 

Størstedelen af den samlede værdi af et struktureret produkt udgøres, som vist i figur 2, af 

obligationselementet. En gennemgang af diverse prospekter vil vise, at det for langt de fleste 

strukturerede produkter er tilfældet, at der er tale om et stående lån, hvor hele hovedstolen 

først tilbagebetales ved udløb. Der er i de fleste tilfælde også tale om nulkuponobligationer, 

men der findes dog visse produkter med en tilknyttet kuponrente. Da der er tale om 

obligationer, som direkte kan sammenlignes med traditionelle obligationer, kan en 

værdiansættelse af selve obligationselementet foretages på samme måde, som man ville 

værdiansætte en traditionel obligation. 

Værdiansættelse af obligationer behandles nærmere i afsnit 4.4. 

2.2.2 Optionselement 

Det er som før nævnt muligheden for et potentielt afkast, og dermed optionselementet, der 

karakteriserer og adskiller de strukturerede obligationer fra traditionelle obligationer. En mere 

omfattende beskrivelse og gennemgang af optioner foretages i afsnit 3. Når der skal købes 

optioner til at afdække udsteders risiko, er traditionelle plain vanilla europæiske optioner ofte 

for dyre i forhold til det rådighedsbeløb, der pr. obligation er afsat til køb af optioner. Derfor 

er de optioner, der bruges til afdækning af risikoen på strukturerede produkter, i de fleste 

tilfælde specielle optioner, der oftest er konstrueret til netop det pågældende strukturerede 

produkt, hvorfor de udelukkende handles på OTC-markedet
1
. Dermed kendes 

optionspræmien, kun af køber og sælger, som hver især ikke oplyser denne i forbindelse med 

udstedelse af strukturerede produkter. Dette stiller naturligvis investor i en situation, hvor han 

som udgangspunkt ikke har mulighed for at kontrollere, hvorvidt det produkt, han køber, er 

korrekt prissat. Det er dog muligt at beregne en fair pris på de tilknyttede optioner, enten 

analytisk eller ved hjælp af simulationsmodeller. Disse metoder er beskrevet i afsnit 4.4. 

Ved alle udstedelser af strukturerede obligationer er der et eller flere variable elementer, der 

beregnes på baggrund af markedsforholdene den dag, den endelige værdiansættelse af 

                                                 
1
 OTC: Over The Counter – betegnelse for kontrakter, der indgås direkte mellem to parter og således handles 

uden om de officielle børser og finansielle markedspladser. 
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produktet finder sted. Det rådighedsbeløb, man har til køb af optioner, udgøres af 

udstedelseskursen fratrukket obligationskursen og emissionsomkostningerne. Af disse 

elementer ligger obligationskursen fast, da den er bestemt af det generelle rente- og prisniveau 

på obligationsmarkedet. Omkostningerne er oftest også aftalt på forhånd mellem de parter, der 

optræder på salgssiden i udstedelsen. Der er således tre mulige variable, man kan justere for at 

få balance i regnestykket: 

1) Optionspræmien 

2) Antallet af optioner pr. obligation 

3) Udstedelseskursen 

Sammenlignes karakteristika for en række produkter fra de først kom på markedet og til i dag, 

ses det, at optionspræmien i næsten alle udstedelser tilpasses ved, at der benyttes eksotiske 

optioner. Historisk set har det været meget anvendt tillige at justere på antallet af optioner pr. 

obligation ved at tilknytte en såkaldt deltagelsesgrad til den strukturerede obligation. Det er 

knap så udbredt at justere udstedelseskursen, og denne metode bruges oftest i udstedelser, 

hvori der indgår mere end et enkelt produkt. 

2.2.2.1 Deltagelsesgrad 

Deltagelsesgraden angives i procent og angiver, hvor stor en andel af en eventuel gunstig 

udvikling i det underliggende aktiv, investor får del i, når det endelige afkast på det 

strukturerede produkt beregnes ved udløb. Størrelsen på produktets tillæg er derfor delvist 

bestemt af deltagelsesgraden. Er deltagelsesgraden 100 %, vil afkastet på det strukturerede 

produkt svare til afkastet på det underliggende aktiv i forholdet 1:1. Er deltagelsesgraden 

derimod 150 %, vil afkastet på det strukturerede produkt være i forholdet 1,5:1 til afkastet på 

det underliggende aktiv. Deltagelsesgraden vil således svare til hældningskoefficienten på den 

funktion, der beskriver afkastprofilen på et struktureret produkt. 

Hvis deltagelsesgraden således er på 90 %, og det underliggende aktiv ved udløb er steget 

med 50 %, vil investor modtage et tillæg til hovedstolen på 90 % x 50 % = 45 % i afkast af 

hovedstolen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om 45 % af afkastet på den 

strukturerede obligations nominelle værdi og ikke 45 % af afkastet på udstedelseskursen. Hvis 

udstedelseskursen var 105 og hovedstolen er 100, vil investors samlede afkast på sin initiale 

investering således blive 
   

   
         . 
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Deltagelsesgraden er en direkte indikation på gearingsgraden af de optioner, der bruges til 

afdækning af risikoen på det strukturerede produkt. En deltagelsesgrad på 150 % angiver 

således, at der er købt 1,5 optioner for hver obligation. 

I tabel 1 ses et eksempel på beregning af deltagelsesgraden på tre fiktive produkter. Som det 

ses, er udstedelseskurs, stiftelsesomkostninger, obligationskursen og dermed det beløb, der er 

til rådighed for køb af optioner, ens for alle tre produkter. Produkterne adskiller sig således fra 

hinanden, ved at præmien på de tilhørende optioner, er forskellig på de respektive produkter, 

hvilket fører til, at de tre produkter har forskellige deltagelsesgrader. 

Tabel 1 – Eksempel på udregning af deltagelsesgraden ved forskellige optionspræmier. 

produkt A produkt B produkt C

Hovedstol 100 100 100

Udstedelseskurs 105 105 105

- Stiftelsesomkostninger 5 5 5

- Obligationskurs 85 85 85

= Købesum, optioner 15 15 15

Strike på option 100 100 100

Kontraktstørrelse, option* 100 100 100

Optionspræmie 20 15 10

Deltagelsesgrad = købesum/præmie 75 % 100 % 150 %

*) Kontraktstørrelse = Hovedstol  100 % afdækning af udsteders risiko

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

2.2.2.2 Udstedelseskurs 

Det er dog ikke blot optionspræmien, der kan være bestemmende for størrelsen af 

deltagelsesgraden. Det sker, at visse udstedelser bliver gennemført med flere produkter, der 

alle baserer sig på de samme underliggende aktiver, og hvor forskellen udgøres af 

differentierende udstedelseskurser. 

Et eksempel herpå ses i tabel 2, hvor produkt A fra tabel 1 har fået tilgang af to 

søsterprodukter, således at de alle baserer sig på det samme underliggende aktiv og 

risikoafdækkes gennem de samme optioner. Stiftelsesomkostninger og kursen på den 

tilhørende obligation er stadig den samme for disse tre produkter, men udstedelseskursen er 

forskellig. Derved bliver der et større beløb til køb af optioner på produkt A2 i forhold til 

produkt A1 og yderligere et endnu større beløb på produkt A3. Dette betyder, at 
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deltagelsesgraden bliver højere, hvis udstedelseskursen bliver højere. Sandsynligheden for at 

opnå et tillæg er helt og aldeles ens på de tre produkter i kraft af, at de alle følger det samme 

underliggende aktiv, men størrelsen af det potentielle tillæg er til gengæld forskellig i kraft af, 

at deltagelsesgraden er forskellig. Dermed betyder differentierende udstedelseskurser samtidig 

differentierende risiko, da risikoen for tab forøges, jo større differencen bliver mellem 

hovedstolen og udstedelseskursen. 

Tabel 2 – Eksempel på udregning af deltagelsesgraden ved forskellig udstedelseskurs. 

produkt A1 produkt A2 produkt A3

Hovedstol 100 100 100

Udstedelseskurs 105 110 115

- Stiftelsesomkostninger 5 5 5

- Obligationskurs 85 85 85

= Købesum, optioner 15 20 25

Strike på option 100 100 100

Kontraktstørrelse, option* 100 100 100

Optionspræmie 20 20 20

Deltagelsesgrad = købesum/præmie 75 % 100 % 125 %

*) Kontraktstørrelse = Hovedstol  100 % afdækning af udsteders risiko

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

I figur 3 ses en grafisk afbildning af tillæg hhv. afkast for de tre produkter i tabel 2 udregnet 

som en funktion af den procentvise værdistigning, der måtte være forekommet i det 

underliggende aktiv. 

Hvis man udelukkende betragter grafen til venstre, der angiver tillægget, ser produkt A3 

umiddelbart mest attraktiv ud, idet produkt A3 vil generere det største tillæg af de tre 

produkter, uanset hvor stor en eventuel stigning i det underliggende aktiv måtte være. 
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Figur 3 – Grafisk afbildning af tillæg og investeringsafkast for produkterne fra tabel 2 ved forskellige 
stigninger i det underliggende aktiv. 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Hvis man derimod også sammenligner det samlede afkast for de tre produkter, tegner der sig 

et andet billede. Da produkt A3 er det produkt, der har den højeste udstedelseskurs, skal den 

relative stigning i det underliggende aktiv altså tilsvarende være større, før der genereres et 

positivt afkast af den samlede investering i produktet, end det er tilfældet med de to andre 

produkter. Det underliggende aktiv skal således stige 

 mere end 12 % før A3 giver et positivt afkast, 

 mere end 10 % før A2 giver et positivt afkast og 

 mere end 6,67 % før A1 giver et positivt afkast. 

Det ses yderligere, at de tre afkastgrafer skærer hinanden i et punkt, der ligger ved et afkast på 

22,2 % på det underliggende aktiv hhv. 11,1 % for de tre produkter. Ved alle afkast af det 

underliggende aktiv på under 22,2 % ved udløb, er det således produkt A1, der giver det 

største afkast/mindste tab. Ud fra dette kan det udledes, at: 

1) Forventningen til en stigning i det underliggende aktiv skal være på minimum 6,67 %, 

før produkt A1 vil være en attraktiv investering, der generer et positivt afkast. 

2) Forventningen til en stigning i det underliggende aktiv skal være på minimum 22,2 %, 

før produkt A3 bliver det mest attraktive af de tre produkter, da såvel produkt A1 som 

A2 begge vil generere et større afkast hhv. mindre tab end produkt A3 for alle afkast 

på det underliggende aktiv, der ligger under 22,2 %. 
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3) Produkt A2 vil på intet tidspunkt være det mest attraktive af de tre produkter, da enten 

produkt A1 eller produkt A3 vil generere et afkast, der er lig med eller større end 

afkastet på produkt A2, uanset hvordan udviklingen måtte være i det underliggende 

aktiv. 

I praksis vil man således næppe, som i dette fiktive eksempel, se en udstedelse af et produkt 

med tre forskellige udstedelseskurser. Dette skyldes bl.a. at produkt A2 altid ville kunne 

replikeres ved at investere i en vægtet toproduktersportefølje sammensat af produkt A1 og 

A3. Produkt A2 er således i praksis et overflødigt produkt, der kun vil forårsage øgede 

omkostninger for arrangøren og dermed også for investoren. 

Et eksempel på et produkt, der har været udstedt i to udgaver med forskellig udstedelseskurs, 

er KommuneKredit Norden Top 30 Basis/Super
1
, som begge havde en hovedstol på 100. 

Basis blev dog udstedt til kurs 105 og en deltagelsesgrad på 83 %, mens Super blev udstedt til 

kurs 110 og en deltagelsesgrad på 112 %. 

2.2.2.3 Grænseværdier 

I de seneste år er det blevet stadig mere udbredt at undlade at knytte en deltagelsesgrad til de 

strukturerede obligationer
2
, hvilket i praksis er det samme som at benytte en deltagelsesgrad 

på 100 %. I stedet benytter man sig af at tilpasse optionspræmien til rådighedsbeløbet ved at 

indføre grænseværdier for et eller flere af de parametre, der er bestemmende for optionens 

værdi. Den mest udbredte grænseværdi er den såkaldte barriere, også kaldet loft, hvor det 

underliggende aktiv maksimalt kan bidrage med et på forhånd fastsat afkast. 

Stiger hhv. falder udviklingen i det underliggende aktiv over eller under denne grænseværdi, 

vil den del af stigningen eller faldet, som ligger over hhv. under grænseværdien ikke indgå i 

beregningen af optionens værdi. På denne måde kan man mindske hhv. forøge 

optionspræmien, ved at mindske hhv. forøge intervallet mellem optionens strikekurs og 

barrieren. I tabel 3 er vist et eksempel, hvor der tages udgangspunkt i tre grundlæggende ens 

produkter med samme underliggende aktiver, løbetid, omkostninger og nulkuponobligationer. 

                                                 
1
 Fondskoder: Basis = DK0003450674, Super = DK0003450757 

2
 Dette kan observeres ved en historisk gennemgang af diverse prospekter. 
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Tabel 3 – Eksempel på produkter med forskellig barriere. 

produkt B1 produkt B2 produkt B3

Hovedstol 100 100 100

Udstedelseskurs 105 108 111

- Stiftelsesomkostninger 5 5 5

- Obligationskurs 85 85 85

= Købesum, optioner 15 18 21

Deltagelsesgrad 100 % 100 % 100 %

Kontraktstørrelse, option* 100 100 100

Barriere = maks. afkastbidrag på underliggende aktiv 120 % 130 % 140 %

*) Kontraktstørrelse = Hovedstol  100 % afdækning af udsteders risiko

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Forskellen er i dette tilfælde, at man har valgt tre forskellige udstedelseskurser, hvorfor man 

har forskellige beløb at købe optioner for. Forskellen på de tre optioner er størrelsen på 

barrieren – jo større maksimalværdi optionen kan antage, jo større bliver optionspræmien, og 

jo dyrere vil produktet derfor være. 

Figur 4 – Grafisk afbildning af tillæg og afkast for produkterne fra tabel 3 ved forskellige stigninger i det 
underliggende aktiv. 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Som vist i figur 4, vil der til gengæld også være mulighed for at få et større tillæg ved en 

højere barriere. Imidlertid vil der samtidig forekomme en lodret parallelforskydning af 

afkastniveauet for de tre produkter i eksemplet, da udstedelseskurserne er forskellige, og det 

underliggende aktiv derfor skal stige relativt mere for de dyrere produkter for at generere et 

afkast, der har samme størrelse som de billigere produkter. 
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Det er således yderst vigtigt, at man som investor lægger sine forventninger til graden af 

udviklingen i det underliggende aktiv til grund for porteføljevægtningen af produkter fra 

samme produktserie, hvor forskellen blot udgøres af en enkelt parameter såsom niveauet for 

grænseværdierne eller udstedelseskursen. 

2.2.2.4 Prisfastsættelse 

Den endelige fastsættelse af de variable parametre sker som regel først på 

prisfastsættelsesdagen. Grunden til dette er, at der er en direkte kobling mellem størrelsen af 

de variable parametre og præmien på den tilknyttede option. Da optionspræmien først kan 

bestemmes endeligt på købstidspunktet for optionen på grund af, at det altid vil være de 

aktuelle markedsdata, der ligger til grund for prisfastsættelsen, vil det ikke være muligt at 

bestemme den endelige optionspræmie på forhånd. Der er dog oftest angivet et forventet 

niveau eller et interval for de variable parametre i prospektet eller informationsmaterialet, så 

investor kan få en nogenlunde retvisende indikation på, hvad den endelige værdi af de 

variable parametre bliver. Visse udstedelser er direkte betinget af, at man kan opnå et niveau 

for de variable parametre, der ligger over en vis minimumsgrænse, og såfremt dette ikke er 

muligt, annulleres hele udstedelsen. Prisfastsættelsesdagen ligger oftest mellem 0 og 14 dage 

før udstedelsesdagen. 

2.3 Afkastmuligheder 

Hvis obligationen har en tilknyttet kuponrente, vil der være et løbende afkast på obligationen 

svarende til kuponrenten. Det er dog de færreste indekserede obligationer, der har tilknyttet en 

kuponrente. Hvis der er tale om et produkt med en kuponrente, vil investor i løbet af den tid, 

han holder produktet, modtage de periodevise kuponudbetalinger. Udover de eventuelle 

periodevise kuponudbetalinger, er der således to tilfælde, som gælder for alle de strukturerede 

produkter, hvor investor har mulighed for at modtage et afkast på sin investering. Såfremt den 

aktuelle kurs på produktet på et tidspunkt i løbet af dets løbetid er højere end købskursen, kan 

han afhænde produktet før udløb. Afkastet vil i dette tilfælde udgøre differencen mellem 

købskursen og salgskursen. Eller han kan vente til obligationen udløber, hvorefter et evt. 

tillæg vil blive udregnet og lagt til hovedstolen på obligationen, og dette samlede beløb vil 

blive udbetalt til investor. Udbetaling af et tillæg er dog ikke nødvendigvis ensbetydende 

med, at investor opnår et afkast, idet den indekserede obligation kan være udstedt til overkurs. 

Hvis den nominelle værdi eksempelvis er 100, og udstedelseskursen er 105, skal tillægget 

være højere end 5, for at investor vil opnå et positivt afkast af sin investering. 
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2.4 Deltagere 

Set fra investors perspektiv er der grundlæggende tre deltagere involveret i en udstedelse af 

indekserede obligationer, nemlig obligationsudstederen, arrangøren (også benævnt 

udbyderen eller formidleren) samt investoren, der køber det samlede produkt. Herudover kan 

udstederen af selve optionen dog også betragtes som værende en indirekte deltager ligesom de 

enkelte afdelinger i distributionsnettet af det færdige produkt. Desuden vil der være en såkaldt 

beregningsagent, der er ansvarlig for at foretage prisfastsættelse, afkastberegning m.m. I en 

transaktion med så mange involverede deltagere, er der selvfølgelig en risiko over for de 

resterende deltagere set fra hver enkelt af de deltagende parters side. Den enkelte deltager skal 

således tænke over kreditvurderingen/kreditrisikoen over for alle modparter. Bindeleddet 

mellem parterne er arrangøren, der står for alt det praktiske i forbindelse med emissionen. 

Arrangøren modtager betaling fra investoren. Denne betaling overføres til 

obligationsudstederen, der således får et lån med en løbetid, der svarer til produktets. En del 

af betalingen bruges til at købe optioner for, og endelig bruges en del til dækning af 

omkostninger i forbindelse med selve emissionen. I de følgende afsnit gives en kort 

beskrivelse af de tre direkte involverede deltageres roller. 

2.4.1 Obligationsudstederen 

Som tidligere nævnt vil obligationsudstederens formål med udstedelsen være 

kapitalfremskaffelse. I enkelte prospekter er dette nævnt direkte. Det kan antages, at 

motivationen for at vælge strukturerede produkter som middel til fremskaffelse af kapital vil 

være at ramme et markedssegment/en kundegruppe, man ikke vil kunne nå gennem 

alternative/traditionelle produkter. Alternativet vil i mange tilfælde være rene og mere 

gennemskuelige erhvervsobligationer, som vil have en effektiv rente, som er højere end den 

effektive rente på obligationen i det strukturerede produkt. 

Obligationsudstederens risiko er minimal, da denne modtager penge allerede i forbindelse 

med med selve emissionen. Da obligationsudstederen er garant for hovedstolsgarantien, er det 

over for obligationsudstederen, at investors største risiko ligger, da obligationen typisk vil 

udgøre den største værdi af det samlede produkt. 

2.4.2 Arrangøren 

Arrangørens rolle i forbindelse med udstedelsen er essentiel, forstået på den måde, at det er 

arrangøren, der er ansvarlig for hele processen og foretager alt det praktiske arbejde ved 

udstedelsen samt oftest står for salg og administration af produkterne. Det er således 
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arrangørens opgave at udarbejde prospektet, stå for markedsføring samt forestå 

tegningsprocessen i forbindelse med emissionen. Det er ligeledes oftest arrangøren, der står 

for valg og køb af optioner på det underliggende aktiv samt optræder som beregningsagent. 

Dermed foretager arrangøren (som beregningsagent) såvel indledende prisfastsættelse som 

den endelige afkastberegning ved produkternes udløb. Arrangøren vil typisk enten være en 

større bank eller et selskab, der har specialiseret sig i at være udbyder af strukturerede 

produkter, da mindre banker typisk ikke besidder den nødvendige ekspertise til at kunne agere 

som udbyder. Arrangørens motivation for at deltage i udstedelsen vil være den indtjening, der 

ligger i form af betaling fra udstederen for at forestå det praktiske ved udstedelsen samt 

indtægter i form af eventuelle gebyrer og kurtager ved salg af produkterne. 

2.4.2.1 Distributører 

I visse tilfælde vil arrangøren have et distributionsnet i form af eksempelvis lokalbanker og 

sparekasser. Disse distributører står typisk udelukkende for salg og markedsføring af 

produkterne, hvilket dog stiller krav til deres viden om de enkelte produkter, for at de kan 

tilvejebringe en tilfredsstillende mængde af information og rådgivning til specielt private 

investorer, der i langt de fleste tilfælde ikke har tilstrækkelige kompetencer til at gennemskue 

de komplekse produkter. De enkelte medlemmer af distributionsnettet bliver typisk betalt i 

form af provision for de produkter, de sælger. 

2.4.3 Investor 

Investor vil i langt de fleste tilfælde være en almindelig privatkunde
1
, der enten handler for 

frie midler eller pensionsmidler. Der vil således være tale om folk, som ikke umiddelbart 

antages at have særlige kompetencer inden for vurdering og prisfastsættelse af finansielle 

produkter. Investors motivation for at købe de strukturerede produkter vil oftest være 

muligheden for at få et ekstraordinært afkast i forhold til investering i traditionelle 

obligationer kombineret med den sikkerhed, der ligger i hovedstolsgarantien. 

Det er vigtigt, at investor er opmærksom på, at han køber to produkter, som bør vurderes 

særskilt, nemlig en obligation samt en option. Obligationselementet er oftest relativt nemt at 

gennemskue og værdiansætte, og investor vil til hver en tid kunne købe en tilsvarende 

obligation direkte i markedet, og oftest til langt bedre forrentning end obligationselementet på 

                                                 
1
 Elena Kabatchenko og Ulrik Eltang Høgh: ”Statistik for strukturerede produkter i Danmark”, Danmarks 

Nationalbank 
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det strukturerede produkt
1
. Hvis investor vælger at afhænde produktet inden udløb, vil der 

være en vis usikkerhed forbundet med kursudviklingen på produktet, der yderligere 

kompliceres af, at der i langt de fleste tilfælde er tale om yderst illikvide produkter, der kun 

handles ganske sjældent. Der vil derfor ofte være store kursspreads på obligationerne, hvilket 

vil være til ulempe for en investor, der ønsker at lukke sin position. Analysen vil derfor, jf. 

afgrænsningen (se afsnit 1.4), tage udgangspunkt i, at investor ønsker at holde sin position i 

produktet til udløb. 

2.5 Omkostninger 

Omkostningerne ved udstedelsen er afholdt af obligationsudstederen og arrangøren, som dog 

tager sig betalt for disse – bl.a. gennem en overkurs på udstedelsen. Det er således investor, 

der indirekte betaler for alle markedsføringsomkostninger, emissionsomkostninger mv. I de 

fleste prospekter er omfanget af omkostningerne angivet relativt til fx udstedelseskursen eller 

det samlede nominelle tegningsbeløb, men dette er ikke tilfældet i alle, hvorfor man som 

investor i visse tilfælde vil have meget svært ved at gennemskue de faktiske omkostninger. I 

øvrigt vil disse omkostninger være bemærkelsesværdigt ligegyldige for investor, set ud fra et 

sammenligningsperspektiv over for alternative investeringer, hvor det logiske 

sammenligningsgrundlag vil være den reelle værdi af det købte produkt. 

Da formålet med denne afhandling er at analysere markedet for strukturerede produkter set fra 

en investors synspunkt, vil der derfor som udgangspunkt ikke blive taget højde for, eller 

modregnet, omkostningernes andel af den samlede pris på den indekserede obligation, men 

udelukkende blive foretaget en værdiansættelse af de strukturerede produkter ud fra den reelle 

værdi, de antager over for investor, nemlig værdien på de to aktiver – obligationen og 

optionen. Man kan naturligvis argumentere for, at dette ikke er en rimelig præmis for 

værdiansættelsen set fra arrangørens synsvinkel, men set fra investors synsvinkel, er det det 

potentielle afkast af den samlede investering, der er interessant. Dermed må investor 

nødvendigvis udelukkende vurdere det strukturerede produkt ud fra den reelle værdi, 

obligationselementet og optionselementet repræsenterer. Den reelle værdi af de to 

delelementer tilsammen, kan så sammenlignes med udstedelseskursen for at vurdere, om 

udstedelseskursen er rimelig. 

                                                 
1
 I Tabel 7 ses den reelle obligationsrente for hvert af de produkter, der analyseres i denne afhandling. 
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2.6 Risiko 

Den primære risiko, der knytter sig til indekserede obligationer, beløber sig til 

sandsynligheden for, at en af modparterne ikke vil være i stand til at opfylde sine 

forpligtelser. 

Arrangøren forpligter sig til at betale hovedstolen plus et tillæg svarende til en evt. stigning i 

det underliggende aktiv tilbage til investor ved udløb. Arrangøren kan afdække risikoen på 

tillægget fuldstændig gennem køb af optioner på det underliggende indeks. Den endelige 

deltagelsesgrad bliver således også først oplyst ved tegningsperiodens udløb, hvor udbyder 

kan få kendskab til den gældende pris på optionerne. Arrangørens risiko er herefter begrænset 

til, at optionsudstederen ikke formår at opfylde sine eventuelle forpligtelser ved optionens 

udløb. 

Obligationsudstederen vil i realiteten være uden risiko i forhold til de resterende parter, da 

obligationsudstederen modtager betaling for den solgte obligation allerede i forbindelse med 

med udstedelsen af produktet. 

2.6.1 Kreditrisiko 

Set fra investors synspunkt er det ikke uvæsentligt at bedømme kreditrisikoen for 

obligationsudstederen. Obligationselementet af den indekserede obligation svarer til at yde et 

lån til obligationsudsteder med samme løbetid som den indekserede obligation. Der skal altså 

her tages samme forbehold som ved alle andre låneforretninger. Som investor bør man derfor 

undersøge obligationsudstederens kreditværdighed. Hvis obligationsudstederen eksempelvis 

har en dårlig kreditrating hos Moody’s eller Standard & Poors
1
, bør investor nøje overveje, 

om det er en god ide at investere i produktet. Ligeledes kan investor, i tilfælde af 

obligationsudstederens insolvens, gå glip af et evt. tillæg. De fleste af obligationsudstederne 

har dog kreditratingen Aaa (AAA), hvilket er det højst opnåelige hos Moody’s (Standard & 

Poors), og det samme som den danske stat, hvorfor man fra investors synspunkt kan antage en 

investering i AAA-ratede produkter som værende med lav kreditrisiko. Finanskrisen har dog 

sat sine spor på kreditratingen af mange finansielle institutioner
2
, og i løbet af de seneste par 

år har flere og flere af disse oplevet, at få en dårligere kreditrating end de har haft tidligere. 

                                                 
1
 Moody’s (www.moodys.com) og Standard & Poors (www.standardandpoors.com) er verdens to førende 

kreditratingbureauer. 
2
 ”International mistillid til de danske banker”, Børsen, 17. februar 2011 

http://www.moodys.com/
http://www.standardandpoors.com/
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2.6.2 Likviditetsrisiko 

Et andet væsentligt risikoaspekt for investorerne er likviditetsrisikoen. Hvis investor ønsker at 

afhænde obligationerne før udløb, sker det til den aktuelle kurs på obligationen. Disse kurser 

antager oftest en væsentlig lavere værdi end udstedelseskursen, med mindre at den tilknyttede 

option er langt ITM
1
, hvilket må ses som værende en markant negativ egenskab ved denne 

type produkter. Da produkterne handles meget sjældent, er likviditeten lav, hvilket skaber 

store kursspreads, og ofte er det udelukkende marketmakere, der stiller kurser. I visse tilfælde 

ses det desuden, at der slet ikke kan stilles kurser på produkterne
2
. Som nævnt i 

afgrænsningen (se afsnit 1.4), antages det dog i denne afhandling, at investor holder 

obligationen til udløb, hvorfor likviditetsaspektet og kursrisikoen på obligationen ikke vil 

indgå i vurderingen af de udvalgte obligationer. 

2.6.3 Tabsrisiko 

For produkter med hovedstolsgaranti gælder det, at et eventuelt tab maksimalt kan udgøres af 

differencen mellem udstedelseskursen og hovedstolen, hvis produktet holdes til udløb. Som 

det ses i figur 1, vil kursen på den strukturerede obligation dog have tendens til at følge 

kursudviklingen på det underliggende aktiv, hvilket vil betyde, at en struktureret obligation 

meget vel i løbet af dens levetid kan handles til en kurs, der ligger under den nominelle værdi. 

Dermed er der risiko for, at man må indkassere et kurstab, hvis man sælger produktet inden 

udløb, og udviklingen i kursen på det underliggende aktiv samtidig har været negativ. Jo 

tættere man kommer på udløb, jo mere vil kursen på produktet dog konvergere mod 

hovedstolen (se figur 1). Dermed vil det relative tab i forhold til den faktiske negative 

udvikling i det underliggende aktiv indsnævres, jo tættere man kommer på udløb. 

For produkter uden hovedstolsgaranti gælder det, at tabet i værste fald kan udgøre et beløb 

svarende til hele den samlede investering, såfremt udviklingen i det underliggende aktiv viser 

sig at være særdeles ugunstig i forhold til afkastprofilen på den strukturerede obligation. 

Kursen på den strukturerede obligation vil i dette tilfælde have tendens til tilnærmelsesvist at 

følge udviklingen på det underliggende aktiv i hele produktets løbetid. Tabsrisikoen for 

produkter uden hovedstolsgaranti er således markant højere end for produkter med 

hovedstolsgaranti, uanset om produktet sælges før eller holdes til udløb. 

                                                 
1
 In The Money, behandles nærmere i afsnit 4 om optioner 

2
 ”Små banker fastlåser kunder til investeringer”, Børsen, 07. maj 2007 
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For både produkter med og uden hovedstolsgaranti gælder det, at de relativt store kursspreads 

vil have forstærkende effekt på tabsrisikoen, hvis produktet sælges før udløb, hvilket taler for, 

at strukturerede produkter passer bedst ind i en ”køb og hold”-investeringsstrategi. 
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3 Obligationer 

En obligation er basalt set at betragte som et lån med en fast løbetid. Långiver tager sig betalt 

for den risiko, han pådrager sig for, at låntager ikke kan overholde sine forpligtelser, ved i 

tillæg til lånets nominelle værdi at kræve et risikotillæg. Risikotillægget kan enten falde på én 

gang ved lånets udløb eller løbende gennem lånets løbetid i form af kuponrentebetalinger, 

som typisk betales med et fast interval (Christensen, 2005). En obligation er altså konstrueret 

på en sådan måde, at den genererer minimum to, men op til uendelig mange, transaktioner. 

Ved den initiale transaktion modtager låntager et beløb fra långiver, og for de resterende 

transaktioner gælder det, at det er långiver, der modtager betalinger fra låntager. 

De obligationer, der udgør obligationselementet i strukturerede obligationer, er af typen 

stående lån
1
. Det er således udelukkende denne type obligationer, der behandles i dette afsnit. 

En obligation uden faste rentebetalinger kaldes en nulkuponobligation, og er en obligation, 

hvor der kun er én betaling tilbage. Nulkuponobligationer handles til en kurs, der svarer til 

nutidsværdien af den ene tilbageværende betaling. Dermed svarer nulkuponrenten til den 

effektive rente på nulkuponobligationen. 

3.1 Prisfastsættelse af obligationer 

Kursen på en obligation (nutidsværdien) beregnes ved at tilbagediskontere og summere alle 

resterende betalinger. Hver resterende betaling tilbagediskonteres med nulkuponrenten for en 

løbetid, der svarer til differencen mellem    og tidspunktet for den pågældende betaling. Da 

nulkuponobligationer er kendetegnet ved, at der kun er en resterende betaling tilbage, 

beregnes kursen, B, for en nulkuponobligation dermed som følgende (på kontinuert form): 

           (3.1) 

hvor P er hovedstolen (den nominelle værdi), T er løbetiden og r er diskonteringsrenten. 

      kaldes også for diskonteringsfaktoren, og kursen for en nulkuponobligation kan således 

udregnes som hovedstolen ganget med diskonteringsfaktoren. 

For en kuponrentebærende obligation kan kursen beregnes som følgende
1
: 

                                                 
1
 Stående lån er karakteriseret ved, at hele lånet afdrages på én gang ved udløb. De betalinger, der måtte 

forekomme i løbet af obligationens løbetid, er således udelukkende rentebetalinger. Se Jensen (2005) og 

Christensen (2005) for yderligere uddybning af de forskellige lånetyper. 
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            ∑          

 

   

 (3.2) 

hvor i er kuponrenten. 

Det ses således, at kursen på en kuponrentebærende obligation kan beregnes ved at gange 

hovedstolen med diskonteringsfaktoren og addere hver enkelt rentebetaling ganget med 

diskonteringsfaktoren for den pågældende rentebetaling. 

Af ovenstående kan det udledes, at for to obligationer, hvor forskellen udelukkende består i, 

at den ene er en nulkuponobligation og den anden er kuponrentebærende, vil kursen på 

nulkuponobligationen altid være lavere end kursen på den kuponrentebærende obligation. 

Dette skyldes, at nutidsværdien af afdraget, der betales ved udløb, er ens på de to obligationer, 

men at nutidsværdien af rentebetalingerne tillige vil tilgå nutidsværdien af den 

kuponrentebærende obligation. Forskellen i kursen på de to obligationer udgøres således af 

nutidsværdien af rentebetalingerne. 

Som diskonteringsrente bruges nulkuponrenten, der er karakteriseret ved at være ens for alle 

betalinger, der forfalder på den samme termin, uanset hvilken obligation der er tale om 

(Christensen, 2005). For at kunne observere en nulkuponrente i markedet, vil det således være 

et krav, at der findes en obligation med forfaldsdato på præcis den dato, nulkuponrenten 

ønskes udledt. I praksis er dette dog ganske sjældent muligt, idet der fx ikke handles 

nulkuponobligationer på det danske marked med undtagelse af skatkammerbeviser, der dog 

kun har løbetider på maksimalt et år. 

                                                                                                                                                         
1
 En kuponrentebærende obligation, der kun har én betaling tilbage, kan sidestilles med en nulkuponobligation, 

da hele andet led i formlen bliver nul og udgår. Dermed bliver formlen identisk med formlen for beregning af 

kursen på en nulkuponobligation. 
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I stedet udledes det, man kalder for nulkuponrentestrukturen ud fra almindelige 

kuponbærende obligationer eller andre renteprodukter som fx interbankrenter, renteswaps, 

reporenter m.m. Metoden, der bruges til dette, kaldes bootstrapping (Jensen, 2005), og går i 

sin enkelthed ud på, at der genereres en portefølje af ”syntetiske” nulkuponobligationer, hvor 

de forskellige renteprodukter hver især opsplittes i et antal nulkuponobligationer med 

forskellige løbetider. Herved kan man finde nulkuponrenterne på en række tidspunkter i 

fremtiden. Endelig kan man udlede en rentekurve mellem disse punkter ved hjælp af 

interpolationsteknikker eller uden for de yderste punkter ved hjælp af 

ekstrapolationsteknikker. 

I denne afhandling er nulkuponrenterne udledt ved hjælp af en model, der er indbygget i 

Reuters 3000 Xtra, som vist i afsnit 5.2.4. 
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4 Optioner 

I dette afsnit gennemgås de karakteristika, der knytter sig til optioner. Indledningsvist 

beskrives optionsproduktet, og herefter gennemgås de variable, der gør sig gældende i 

forbindelse med prisfastsættelse og vurdering af optioner, herunder eksotiske optioner, som er 

den type optioner, der knytter sig til de fleste indekserede obligationer. 

4.1 Definition og karakteristika 

En option er en kontrakt mellem to parter, hvor køberen af optionen har ret, men ikke pligt, til 

på et givent fremtidigt tidspunkt at udnytte optionen ved enten at købe eller sælge en given 

mængde af et underliggende aktiv til en på forhånd aftalt pris. Sælgeren af optionen forpligter 

sig til at opfylde køberens ret, såfremt køberen bestemmer sig for at gøre brug af denne (Hull, 

2005). 

Der findes to grundlæggende typer optioner: 

 Calloptioner, der giver køberen ret til at købe det underliggende aktiv. 

 Putoptioner, der giver køberen ret til at sælge det underliggende aktiv. 

Den pris, optionen handles til, kaldes for optionens præmie. Den pris, køberen får ret til at 

handle det underliggende aktiv til, kaldes strikekursen (også benævnt exercisekursen). 

Værdien af optionen vil ændre sig kontinuert over hele dens løbetid i takt med ændringer i 

spotkursen på det underliggende aktiv. 

For en calloption gælder det, at såvel sandsynligheden for, at optionen er noget værd ved 

udløb som den forventede værdi ved udløb stiger, i takt med at prisen på det underliggende 

aktiv stiger. Jo mere det underliggende aktiv stiger i værdi, jo mere vil værdien af optionen 

dermed også stige, da værdien af optionen til hver en tid er et produkt af den forventede værdi 

ved udløb og sandsynligheden for det forventede afkast. For putoptioner gælder det omvendte 

billede, hvor værdien af optionen stiger i takt med, at spotkursen på det underliggende aktiv 

falder. 

Optioner kan i løbet af hele deres løbetid antage tre tilstande for afkast, nemlig 

1. In the money (ITM), hvorom gælder, at en calloption har en strikekurs, der er mindre 

end spotkursen og en putoption har en strikekurs, der er højere end spotkursen. 
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2. At the money (ATM), hvorom gælder, at såvel en calloption som en putoption har en 

strikekurs, der er lig spotkursen 

3. Out of the money (OTM), hvorom gælder, at en calloption har en strikekurs, der er 

større end spotkursen og en putoption har en strikekurs, der er mindre end spotkursen. 

Det vil kun give mening for indehaveren af optionen at benytte sig af sin ret til at udnytte den, 

såfremt optionen er ITM, da det er den eneste tilstand, hvor optionen potentielt vil kunne 

generere et afkast til indehaveren. 

Figur 5 – Profitdiagram for en købt calloption. 

Kurs/Underliggende aktiv

Profit

Strikekurs

Optionspræmie

ATMOTM ITM

Breakeven

Købt call

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

4.2 Prispåvirkende faktorer 

Prisen på en option er afhængig af optionens indre værdi samt sandsynligheden for, at 

optionen vil ende ITM. Hvis K er strikekursen og ST er prisen på det underliggende aktiv ved 

udløb, kan optionens indre værdi udregnes som: 

For call: 

    [          ] (4.1) 

For put: 

    [        ] (4.2) 

 

Den indre værdi angiver således afkastet for optionen ved øjeblikkelig indløsning. Derfor vil 

prisen på optionen, i tiden, der ligger før udløb, ud over den indre værdi, også indeholde en 
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tillægspræmie, kaldet tidsværdien, der er afhængig af sandsynligheden for at optionen ender 

ITM. Tidsværdien af optionen vil således være størst, når optionen er ATM, da der her er 

størst usikkerhed om, hvorvidt optionen vil ende ITM eller OTM. Jo mere ITM hhv. OTM 

optionen er, jo mindre vil tidsværdien således blive, da sandsynligheden for at optionen ender 

i den modsatte tilstand formindskes i takt med bevægelsen væk fra ATM-tilstanden i begge 

retninger. 

Figur 6 – Værdikurve for en købt calloption. 

Kurs

Indre værdi
Total værdi

Værdi

Tidsværdi

Tid

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Tidsværdien vil, som betegnelsen antyder, ligeledes være afhængig af tiden til udløb. 

Efterhånden som tiden til udløb formindskes, vil tidsværdien blive mindre, da udfaldsrummet 

som følge af volatiliteten på det underliggende aktiv formindskes. Der er med andre ord større 

sandsynlighed for, at det underliggende aktiv på en option med 6 måneder til udløb bevæger 

sig væsentlig væk fra strikekursen end på en option med 1 måned til udløb. Værdikurven for 

en købt calloption er illustreret i figur 6. 

4.3 Typer af optioner 

Der findes mange forskellige typer af optioner. Hver enkelt type har sine egne karakteristika, 

som dog ikke nødvendigvis behøver at være unikke i forhold til andre typer optioner. 

Optioner, der kun kan udnyttes på udløbstidspunktet, kaldes for europæiske optioner, mens 

optioner, der kan udnyttes på et hvilket som helst tidspunkt gennem optionens løbetid, kaldes 

for amerikanske optioner (Hull 2008). Amerikanske og europæiske optioner i sin simpleste og 
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oprindelige form, kaldes også for plain vanilla, mens tilpassede optioner, der på den ene eller 

anden måde adskiller sig – ved fx som den asiatiske option at tage gennemsnitsobservationer 

af kursen på det underliggende aktiv i betragtning ved bestemmelse af optionens værdi – 

kaldes for eksotiske optioner. Navngivning af de forskellige typer optioner tager i mange 

tilfælde udgangspunkt i geografiske forhold, og således kaldes en af de mest simple typer af 

eksotiske optioner, som er en hybrid mellem en europæisk og en amerikansk option, for 

Bermuda-optioner
1
, idet Bermuda er en øgruppe, som er geografisk placeret i Atlanterhavet 

mellem Europa og USA. Desuden benyttes altimetriske henvisninger til bjergtinder og 

bjergkæder ofte analogt som navngivning til optioner, der har indbyggede barrierer for 

diverse grænseværdier af kursstigninger og kursfald på det underliggende aktiv, som, hvis de 

nås, udløser bestemte indbyggede påvirkninger af værdien af den pågældende option. 

Mange typer af optioner er en sammenblanding af egenskaber hos andre simplere typer af 

optioner, og det er da også kun fantasien, der sætter grænser for konstruktionen og 

kompleksiteten af den enkelte option, hvorfor den følgende beskrivelse af karakteristika på de 

forskellige typer af optioner, der findes på markedet, ikke er udtømmende. 

4.3.1 Plain vanilla-optioner 

Plain vanilla-optioner, som er de enkleste, er optioner med et enkelt underliggende aktiv, og 

som enten kun kan udnyttes ved udløb eller løbende gennem optionens løbetid. Europæiske 

optioner er den mest simple form for optioner. De er kendetegnet ved, at de kun kan udnyttes 

ved udløb. Amerikanske optioner er kendetegnet ved, at de kan udnyttes på et hvilket som 

helst tidspunkt i løbet af optionens løbetid. Plain vanilla-optionerne er den type optioner, der 

typisk handles på regulerede børser, bl.a. The Chicago Board Options Exchange (CBOE)
2
, 

som er verdens største handelsplads for optioner. 

4.3.2 Eksotiske optioner 

Eksotiske optioner er en samlet betegnelse for stort set alle optioner, som har flere 

indbyggede afkastbestemmende parametre, og dermed er mere komplekse end plain vanilla-

optionerne (James, 2003). Der er mange forskellige grunde til, at der udstedes eksotiske 

optioner, for eksempel ønsket om skræddersyede optioner – som det er tilfældet med optioner 

til afdækning af strukturerede obligationer – ønsket om en lavere optionspræmie eller ønsket 

om at købe optioner, der kan afdække risikoen over for en portefølje af aktiver på én gang. Da 

                                                 
1
 Bermuda-optioner er kendetegnet ved, at de kan udnyttes på forudbestemte dage i løbet af hele optionens 

løbetid, altså en hybrid mellem en europæisk og en amerikansk option. 
2
 CBOE’s hjemmeside: www.cboe.com 

http://www.cboe.com/
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eksotiske optioner langt hen ad vejen ofte er optioner, som skræddersys til den enkelte 

investor, handles de typisk på OTC-markedet, hvilket betyder at små investorer, som fx 

private investorer eller mindre virksomheder, ikke har særligt gode muligheder for at handle 

dem direkte i markedet. Små investorer, som ønsker at investere i eksotiske optioner, er 

således ofte tvunget til at investere i dem indirekte via andre produkter, som fx strukturerede 

produkter, hvilket øger omkostningerne i forbindelse med investeringen, da man køber 

gennem en tredjepart, som tager sig betalt for konstruktion og videresalg af produkterne. 

Fælles for næsten alle eksotiske optioner er, at deres præmie er lavere end en tilsvarende plain 

vanilla-option. Grunden til dette er, at eksotiske optioner har indbyggede 

volatilitetsdæmpende egenskaber, og da netop volatiliteten på de underliggende aktiver har en 

betydelig indvirkning på optionspræmien (se afsnit 4.4 om værdiansættelse af optioner), 

bliver præmien på de eksotiske optioner lavere. 

I det følgende beskrives de mest brugte og udbredte typer af eksotiske optioner. For 

strukturerede obligationer vil man meget ofte opleve, at optionselementet er baseret på enten 

rene varianter eller hybrider af disse typer optioner. 

Basketoptioner 

Basketoptioner er optioner, der, i modsætning til plain vanilla-optionerne, har to eller flere 

underliggende aktiver (Hull, 2008). Aktiverne kan enten være af samme eller forskellige 

aktivtyper, og det ses således, at der fx både indgår råvarer, valutakryds og aktier som 

underliggende aktiver i en basketoption. De mest simple basketoptioner er konstrueret, så 

værdien ved udløb bestemmes ud fra et ligevægtet gennemsnit af udviklingen i de enkelte 

aktiver i kurven. De mere komplekse basketoptioner kan være konstrueret, så værdien ved 

udløb bestemmes ud fra de underliggende aktivers indbyrdes udvikling i forhold til hinanden, 

eller ud fra betingelser, der bliver opfyldt, såfremt kursen på et eller flere af de underliggende 

aktiver bryder bestemte barrierer eller grænseværdier i løbet af optionens løbetid. Adskillige 

af de forskellige typer af eksotiske optioner er basketoptioner med forskellige betingelser for 

beregning af det endelige afkast. 
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Figur 7 – Basketoption med tre ligevægtede underliggende aktiver. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 

I figur 7 ses et eksempel på en basketoption med tre ligevægtede underliggende aktiver. 

Udviklingen i hvert aktiv indgår således i beregningen af optionens værdi med en tredjedel. 

Asiatiske optioner 

Der findes flere udgaver af asiatiske optioner. Den mest anvendte type er dog en option, hvor 

præmien betales straks, og hvor optionen kun kan udnyttes ved udløb (Hull, 2008). Asiatiske 

optioner minder altså på mange måder om europæiske optioner. Forskellen består i måden, 

hvorpå den endelige værdi bestemmes. Asiatiske optioner er kendetegnet ved, at afkastet 

beregnes ud fra det aritmetiske gennemsnit af spotkursen på det underliggende aktiv på et 

antal forudbestemte observationsdage i løbet af optionens løbetid. Asiatiske optioners afkast 

er således stiafhængigt, og afkastet kan være såvel højere som lavere end afkastet på en 

tilsvarende europæisk option med samme variable, alt efter hvordan udviklingen i kursen har 

været gennem optionens løbetid. 

Antallet, hyppigheden og strukturen af disse samplinger
1
 kan variere fra option til option, men 

de fleste har en nogenlunde konsistent samplingsfrekvens. En afart af den almindelige 

asiatiske option er en option med en såkaldt ”hale”, som således kaldes for asian tail. Ved en 

asian tail forstås, at samplingstidspunkterne ikke er fordelt ud over hele løbetiden, men blot på 

den sidste del af optionens løbetid – dog stadig med et vilkårligt antal observationer som 

grundlag for gennemsnittet. 

                                                 
1
 Betegnelse for målepunkter for beregning af gennemsnitskursen – også kaldet fixings. 
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Der findes to basistyper af asiatiske optioner, nemlig average-rate og average-strike (James, 

2003). Average-rate kendetegnes ved, at strikekursen er aftalt på forhånd, og ved udløb 

bestemmes referencekursen som den gennemsnitskurs, der er beregnet ud fra samplingerne. 

Ved en average-strike er det derimod strikekursen, der bliver bestemt på baggrund af 

samplingerne, og referencekursen sættes således lig med spotkursen på det underliggende 

aktiv ved udløb. Desuden ses yderligere også en kombination, hvor både strikekursen og 

referencekursen bestemmes som en gennemsnitskurs af flere forskellige samplinger i starten 

hhv. slutningen af optionens løbetid. 

Hvis vi kalder gennemsnitskursen ved udløb baseret på samplingerne for Savg, strikekursen for 

K, og slutkursen på det underliggende aktiv for ST, er optionens afkast ved udløb givet ved: 

For average-rate-option: 

         [  (      )] (4.3) 

         [  (      )] (4.4) 

For average-strike-option: 

         [  (       )] (4.5) 

         [  (       )] (4.6) 

For kombineret average-rate-og -strike-option: 

         [  (        
          

)] (4.7) 

         [            
         

 ] (4.8) 

 

Den asiatiske type af optioner har en lavere volatilitet end en tilsvarende europæisk. Grunden 

til dette er, at brugen af gennemsnitskurser er med til at absorbere eventuelle kraftige udsving 

i kursen på måletidspunkterne. Udsvingene vil begrænses af, at de enkelte måleværdier kun 

vil bidrage med en vægt, der er omvendt proportional med antallet af samplinger. Desuden vil 

store udsving blive udjævnet af eventuelle senere modsatrettede bevægelser i kursen med 

efterfølgende sampling på det nye niveau. Dette kan bl.a. ses i eksemplet i figur 8, hvor 

standardafvigelsen på optionens udvikling tydeligt bliver mindre i forhold til 

standardafvigelsen på udviklingen i det underliggende aktiv, efterhånden som 

samplingsværdierne får vægt i beregningen af optionens værdi. Dette vil alt andet lige betyde, 
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at en asiatisk option er billigere end en tilsvarende europæisk, da risikoen/chancen for 

markante udsving i den samplede kurs på optionens underliggende aktiv formindskes. 

Figur 8 – Option af typen Asian Average-rate med fire samplingstidspunkter. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 

En anden effekt ved brugen af gennemsnitskurser er, at optionens værdi bliver stiafhængig. 

Hvis kursen eksempelvis har en stigende tendens op til udløb, vil gennemsnitskursen kunne 

være lavere end spotkursen, når udløbsdagen oprinder. Tilsvarende vil spotkursen kunne blive 

lavere end gennemsnitskursen, hvis kursudviklingen er faldende mod udløb. 

Stiafhængigheden belyses yderligere i afsnit 4.4, der omhandler værdiansættelse af optioner. 

Optioner med kursloft 

Visse optioner har indbygget et kursloft, der angiver den maksimale grænse for hvor meget af 

en stigning hhv. et fald i det underliggende aktiv, der kan påvirke optionens værdi. 

Et eksempel på en option med kursloft ses i figur 9, der viser udviklingen for en option med et 

kursloft på 20 %. Kursen på det underliggende aktiv stiger i optionens løbetid med mere end 

20 %, hvorfor optionens værdi ved udløb ikke vil afspejle hele afkastet, men kun de 20 %, der 

udgør kursloftet. 
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Figur 9 – Option med kursloft på 20 %. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Barriereoptioner 

En barierreoption er typisk en simpel option, hvor der er en ekstra indbygget egenskab, så 

optionen enten bliver gyldig eller ugyldig, når eller hvis det underliggende aktiv når et vist 

niveau (også kaldet loft eller cap) (James, 2003). Barriereoptioner er delt op i fire subtyper: 

 Up-and-out, hvor optionen bliver ugyldig, såfremt kursen på det underliggende aktiv 

bryder igennem en øvre grænse nedefra. 

 Down-and-out, hvor optionen bliver ugyldig, såfremt kursen på det underliggende 

aktiv bryder igennem en nedre grænse oppefra. 

 Up-and-in, hvor optionen først bliver gyldig, når og såfremt kursen på det 

underliggende aktiv bryder igennem en øvre grænse nedefra. 

 Down-and-in, hvor optionen først bliver gyldig, når og såfremt kursen på det 

underliggende aktiv bryder igennem en nedre grænse oppefra. 

Lookbackoptioner 

En lookbackoption er en option, der giver køberen ret til at se tilbage på kursudviklingen på 

det underliggende aktiv i løbet af optionens løbetid og vælge den kurs, der giver det største 

afkast. Disse optioner er blandt de mindst udbredte optioner (James, 2003). Lookbackoptioner 

findes i to subtyper: 
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 Floating Strike, hvor referencekursen udgøres af spotkursen på det underliggende 

aktiv ved udløb, mens strikekursen fastsættes til den laveste hhv. højeste værdi af 

kursen i løbet af løbetiden for en call hhv. put. 

 Fixed Strike, hvor strikekursen er forudbestemt, mens referencekursen udgøres af den 

højeste hhv. laveste værdi af kursen på det underliggende aktiv i løbet af optionens 

løbetid. 

Mountain range-optioner 

En mountain range-option er en basketoption, hvor afkastet er bestemt af forskellige scenarier 

for hændelser i kursudviklingen blandt de underliggende aktiver
1
. Mountain range-optioner er 

inddelt i følgende subtyper: 

 Altiplano, som er en option, hvor en kompensatorisk kuponudbetaling finder sted, 

såfremt en given hændelse blandt en eller flere af de underliggende aktiver ikke finder 

sted i løbetiden. Indtræffer hændelsen udbetales ingen kupon, men optionen overgår til 

at være en calloption.  

 Himalaya, hvor slutværdien beregnes ud fra udviklingen af det eller de aktiv(er), der 

har den bedste performance i løbetiden. Kaldes også for en outperformanceoption eller 

Margrabe-option. 

 Everest, hvor slutværdien beregnes ud fra udviklingen af det eller de aktiv(er), der har 

den værste performance i løbetiden. 

 Atlas, der kendetegnes ved, at på et eller flere tidspunkter i løbet af løbetiden, fjernes 

de aktiver, der har den bedste og/eller værste performance fra kurven. 

 Annapurna, der er en binær basketoption, hvor en forudbestemt udbetaling finder sted, 

såfremt det værst performende aktiv ikke falder under et forudbestemt niveau. 

Binære optioner 

Binære optioner udbetaler enten et fast og på forhånd aftalt beløb eller ingenting (Hull, 2008). 

Optionernes navn er således inspireret af det binære talsystem, som udelukkende arbejder 

med tallene 0 og 1. Beløbet udbetales, såfremt spotkursen på det underliggende aktiv er over 

hhv. under et bestemt niveau ved udløb. Mødes dette kriterium ikke, er optionen værdiløs.  

                                                 
1
 www.global-derivatives.com og www.investopedia.com 

http://www.global-derivatives.com/
http://www.investopedia.com/
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En subtype til de binære optioner er den såkaldte One Toch-option, som er en option uden 

strikekurs, der udbetaler et på forhånd aftalt beløb, når og såfremt spotkursen på det 

underliggende aktiv når et bestemt niveau. Udbetalingen vil således ske i det øjeblik, 

hændelsen indtræder og ikke først ved udløb. 

Binære optioner kaldes også for digitale optioner og ”all-or-nothing”-optioner. 

Trappeoptioner 

En trappeoption sikrer, at en opnået stigning i kursen på det underliggende aktiv fastholdes på 

fortløbende stigende niveauer, såfremt kursen efterfølgende igen falder under det sidst 

opnåede niveau (James, 2003). Der findes to subtyper: 

1) Afkastet udbetales løbende hver gang et nyt niveau er nået, og strikekursen forskydes 

straks op til dette niveau. 

2) Strikekursen fastlåses løbende på (minimum) det sidst opnåede niveau, hvorefter det 

samlede afkast udbetales ved udløb. 

Værdien af optionen stiger således i trin, heraf navnet. Trappeoptioner kaldes også for 

cliquetoptioner og ratchetoptioner. 

Figur 10 – Trappeoption med fastlåsningsniveauer på 5 %, 15 % og 25 %. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 

I figur 10 er vist et eksempel på en glidende og en låst trappeoption med fastlåsningsniveauer 

på 5 %, 15 % og 25 %, hvor værdien af den glidende trappeoption følger kursen på det 

underliggende, så længe denne enten endnu ikke har ramt et fastlåsningsniveau eller holder 

sig over det gældende fastlåsningsniveau. Når kursen på det underliggende aktiuv falder 
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under det gældende fastlåsningsniveau, vil værdien af optionen ikke følge med, men være 

konstant på dette fastlåsningsniveau indtil kursen igen bryder igennem det. Den låste 

trappeoption bliver låst helt fast på de respektive niveauer, når og hvis kursen på det 

underliggende aktiv rammer disse. Såfremt kursen på det underliggende ikke rammer det 

laveste fastlåsningsniveau, vil den låste trappeoption være værdiløs ved udløb. 

4.3.3 Andre typer optioner 

Chooseroptioner 

En Chooseroption er en option, som er kendetegnet ved, at køber har en begrænset tidsperiode 

i løbet af optionens løbetid til at vælge, hvorvidt optionen skal være en putoption eller en 

calloption (James, 2003). 

Spreadoptioner 

Spreadoptioner er, som navnet indikerer, optioner, hvor værdien afhænger af udviklingen i 

spreadet mellem to underliggende aktiver (Carmona og Durrleman, 2003). Værdien af en 

spreadoption er således stærkt afhængig af graden af korrelation mellem de underliggende 

aktiver. Spreadoptioner er oftest baseret på underliggende aktiver af samme klasse, som fx 

råolie mod fyringsolie, guld mod sølv, korte renter mod lange renter, et europæisk aktieindeks 

mod et amerikansk aktieindeks osv. 

Compoundoptioner 

En compoundoption er en option, hvor det underliggende aktiv udgøres af en anden option 

(James, 2003). Såvel compoundoptionen som den underliggende option kan være enten en 

putoption eller en calloption. Derved fås compoundoptioner i fire subtyper: 

 Call on Call (CoC) 

 Call on Put (CoP) 

 Put on Put (PoP) 

 Put on Call (PoC) 

Quantooptioner 

En quantooption er en option, der handles i en valuta, der er forskellig fra den valuta, det 

underliggende aktiv er noteret i (James, 2003). Det er en option, som har en indbygget 

forwardkontrakt på de to valutaer med variabel mængde. Optionen beskytter således investor 

mod udsving i valutakursen. Mange strukturerede obligationer benytter sig af quantooptioner, 
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da selve den strukturerede obligation udstedes i en lokal valuta, mens de underliggende 

aktiver er noteret i fremmede valutaer. Værdiansættelse af optioner med quantoeffekt 

behandles nærmere i afsnit 4.4.6. 

4.4 Værdiansættelse af optioner 

Da optionselementet i en struktureret obligation udgør en væsentlig del af det samlede 

produkt, er det vigtigt at kunne estimere prisen på optionselementet så præcist som muligt, 

hvis man ønsker en korrekt prisfastsættelse af det samlede produkt. Prisen på en option 

afhænger direkte af udviklingen i det underliggende aktiv. Da det er umuligt at forudsige den 

nøjagtige pris på et aktiv i fremtiden, må man benytte sig af statistiske metoder til at foretage 

sandsynlighedsberegninger af den fremtidige pris. 

Et grundelement i værdiansættelse af optioner er, at prisen på en option skal afspejle 

nutidsværdien af fordelingen af det forventede afkast på det underliggende aktiv. Dermed er 

beregningen af det forventede afkast helt centralt for værdiansættelse af optioner. 

Værdiansættelsen kan foretages på forskellige måder. Den enkleste, mest præcise og hurtigste 

måde er den analytiske metode, hvor der benyttes en formel med et antal inputparametre. 

Denne metode har dog sine begrænsninger i forhold til hvilke typer af optioner, det er muligt 

at prisfastsætte, da den stiller krav til bl.a. stiuafhængighed og konstante parametre. En anden 

metode er at opstille en model, der kan benyttes til stiafhængige optionstyper samt 

optionstyper, hvor et eller flere parametre kan ændre sig i løbet af løbetiden, enten som 

resultat af den hidtidige udvikling i kursen på det underliggende aktiv, eller i form af 

ændringer, der er givet på forhånd. Inputtet vil igen være baseret på kvantitative data og 

stokastiske processer. Men da outputtet genereres ud fra en række stokastiske udfald, vil 

outputtet, i modsætning til de analytiske metoder, ikke være fuldstændig homogent ved flere 

kørsler/beregninger, der alle benytter de samme inputdata, da de stokastiske udfald vil være 

forskellige i hver enkelt gennemkørsel af modellen. 

I dette afsnit gennemgås først de stokastiske processer og efterfølgende værdiansættelser ved 

hjælp af såvel den analytiske metode i form af Black-Scholes-modellen som modeller baseret 

på Monte Carlo-simulation. 

4.4.1 Stokastiske processer 

Stokastiske processer er den matematiske betegnelse for et miljø, hvor værdien af en variabel 

ændrer sig uforudsigeligt over tid. Da det antages, at aktiemarkederne er svagt efficiente, 



Optioner 

42 

 

hvilket indikerer, at al historisk information allerede er indlejret i prisen på ethvert aktiv, vil 

den fremtidige udvikling i kursen altid afspejle ny information, der endnu ikke er kendt. Den 

fremtidige aktiekurs er således uafhængig af den nuværende kurs, hvilket betyder, at den 

historiske information ingen indflydelse har på den fremtidige og uforudsigelige udvikling i 

kursen
1
. Ifølge Hull (2008) må en aktiekurs derfor følge en Markov-proces, som er en bestemt 

type stokastisk proces, hvor kun den nuværende værdi af en variabel er relevant for en 

matematisk beregning af værdien i fremtiden. Udviklingen i aktiekursen må således for 

enhver periode (uanset, hvor uendelig lille eller stor denne måtte være) være uafhængig af en 

hvilken som helst periode, der ligger forud for den respektive periode. Dette er også tilfældet 

jf. antagelsen om, at al historisk information allerede er indlejret i kursen, og al information, 

der har indflydelse på den fremtidige kursudvikling, er ukendt. 

4.4.1.1 Wiener- og Itô-processer 

Wiener-processen er en subtype af Markov-processen og bruges som den matematiske 

beskrivelse af en såkaldt Brownsk bevægelse
2
. Det siges (Hull, 2008), at værdiudviklingen for 

en variabel,  , følger den standardiserede Wiener-proces, såfremt (diskret form): 

1) Ændringen,   , målt over en tidsperiode på    er 

       √  , hvor          (4.9) 

2) Værdierne af    for to vilkårlige og forskellige tidsintervaller,   , er uafhængige. 

 

Som det ses i (4.9), har den standardiserede Wiener-proces en gennemsnitlig ændring pr. 

tidsenhed på 0 og en varians pr. tidsenhed på 1. I dette tilfælde vil den forventede fremtidige 

værdi af variablen således altid være det samme som den initiale værdi af variablen. Dette er 

imidlertid ikke hensigtsmæssigt i et miljø, hvor man ønsker at simulere en kursudvikling på 

en aktie, da aktiekurser antages at være stigende over tid (Hull, 2005). Dette tages der højde 

for i den generaliserede Wiener-proces, hvor der er tilføjet et såkaldt driftled, som angiver den 

forventede stigning pr. tidsenhed. Den generaliserede Wiener-proces for variablen   kan på 

kontinuert form beskrives som: 

                                                 
1
 Stokastiske processer kan både beskrives ved kontinuerte variabler og diskrete variabler. Selvom aktiekurser i 

virkeligheden bevæger sig som diskrete variabler grundet faste kursintervaller og bestemte åbningstider på de 

respektive markeder, benyttes langt oftest modeller med kontinuerte variabler til beskrivelse af 

aktiemarkederne (Hull, 2008). 
2
 Ifølge Myersons ”Financial Asset Pricing and Decision Analysis”, er Brownske bevægelser opkaldt efter den 

skotske botanist Robert Brown, som opdagede, at støvpartiklers bevægelser i vand er fuldstændig tilfældige og 

uforudsigelige. 
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               (4.10) 

hvor   og   er konstanter, og    er den standardiserede Wiener-proces. 

I (4.12) udgør [    ] således driftleddet, som er en fast konstant pr. tidsenhed, og det 

stokastiske led udgøres af [    ]. Mens den standardiserede Wiener-proces over tid vil 

bevæge sig omkring sin initiale værdi, vil den generaliserede Wiener-proces over tid bevæge 

sig omkring sin drift. I forhold til den standardiserede Wiener-proces, hvor den forventede 

fremtidige værdi af den underliggende variabel vil være den initiale værdi, vil den forventede 

fremtidige værdi for den generaliserede Wiener-proces i stedet være driften pr. tidsenhed 

ganget med antallet af tidsenheder. Dette er illustreret i figur 11, hvor den generaliserede 

Wiener-proces er forskudt i forhold til den standardiserede Wiener-proces med en faktor, der 

svarer til dens drift. 

Figur 11 – Tilfældig sti for de tre typer af Brownske bevægelser baseret på identiske tilfældige tal. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Ved at lade den generaliserede Wiener-proces’ to parametre, a og b, være funktioner af den 

underliggende variabel, x, og tiden, t, får man en Itô-proces, som er givet ved (Hull, 2008): 

                        (4.11) 

 

Umiddelbart ser det ud til, at den generaliserede Wiener-proces vil være anvendelig til at 

simulere udviklingen af kursen på en aktie. Der er imidlertid et vigtigt aspekt i forhold til 

aktiekurser, som den generaliserede Wiener-proces ikke tager højde for, nemlig at det 

forventede afkast eller investorernes afkastkrav vil være defineret ud fra et relativt perspektiv 
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og ikke et absolut perspektiv. Såvel afkastkravet som volatiliteten vil således være udtrykt 

relativt i procent og ikke i absolutte værdier i form af kurspoint. 

Hvis det antages, at S er kursen på en aktie, hvor   angiver den procentvise forventede 

volatilitet, og   angiver det procentvise forventede afkast for en given periode på t, kan 

aktiekursens relative ændring antages at have følgende fordeling:  

 
  

 
  (       √  ) (4.12) 

 

Da den relative ændring i kursen på en aktie antages at følge fordelingen i (4.12), kan den 

generelle Itô-proces for en aktie beskrives som værende en geometrisk Brownsk bevægelse 

med drift (Hull, 2008), som vist her: 

                 √   (4.13) 

 

Den geometriske Brownske bevægelse (Wiener-proces) udmærker sig ved at kunne beskrive 

de procentvise ændringer i den underliggende variabel i modsætning til den generaliserede 

Brownske bevægelse, der beskriver de absolutte ændringer i den underliggende variabel. Da 

aktiekurser ikke kan falde til under kurs 0, kan den standardiserede model, som nævnt 

ovenfor, således ikke bruges til at beskrive aktiekurser. Forskellen på den standardiserede, 

generaliserede og geometriske Brownske bevægelse er illustreret i figur 11, hvor det tydeligt 

ses, at såvel den standardiserede som den generaliserede Brownske bevægelse udvikler sig til 

at antage negative værdier, mens den geometriske kun antager positive værdier af den 

underliggende variabel. 

Som det ses ovenfor, er distributionen for værdien af den underliggende variabel 

normalfordelt for både den standardiserede og generaliserede Brownske bevægelse. For den 

geometriske Brownske bevægelse gælder det imidlertid, at det er distributionen for de relative 

ændringer af variablen, der er normalfordelt, hvorfor udviklingen i de absolutte værdier af 

variablen er eksponentiel. Dette betyder, at distributionen for de absolutte værdier af den 

underliggende variabel bliver lognormalfordelt. Lognormalfordelinger har netop den 

egenskab, at de kun kan antage positive værdier i modsætning til en normalfordeling, der både 

kan antage positive og negative værdier. Dette stemmer overens med den måde, hvorpå 
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aktiekurser udvikler sig i virkeligheden, hvor den absolutte værdi af kursen på en aktie aldrig 

kan blive mindre end nul, men kan antage positive værdier, der er uendeligt høje. 

Anvendes Itô’s lemma
1
 på (4.13) kan den naturlige logaritme til aktiekursen beskrives som 

følger: 

      (  
  

 
)          (4.14) 

 

Ud fra (4.14) kan det, med henvisning til at    er den standardiserede Wiener-proces, således 

udledes, at prisen på en aktie,   , T tidsperioder ude i fremtiden, som en stokastisk proces kan 

udtrykkes som (Glasserman, 2003): 

        
(  

  

 
)     √   

 (4.15) 

hvor    er den initiale pris på aktien og   er et tilfældigt normalfordelt tal. 

4.4.2 Black-Scholes-modellen 

Gennem tiden er der blevet gjort talrige forsøg på at udvikle en formel, som kan bruges til 

værdiansættelse af europæiske optioner. Den franske matematiker Louis Bachelier var 

omkring år 1900 en af de første til at udvikle en formel baseret på antagelsen om, at 

aktiekurser følger en Brownsk bevægelse som beskrevet ovenfor. Denne formel var dog ikke 

god nok til at lave en præcis værdiansættelse. Efterfølgende har bl.a. Sprenkle (1961), Ayres 

(1963), Boness (1964), Samuelson (1965), Thorp og Kassouf (1967), Samuelson og Merton 

(1969) og Chen (1970) forsøgt sig med at definere en brugbar formel, men det var Fischer 

Black, Myron Scholes og Robert Mertons Black-Scholes-model fra 1973, der blev det 

endelige gennembrud for en værdiansættelsesmodel til europæiske optioner
 
(Bellalah, 2009 

og Hull, 2005). Denne model er uden sammenligning den mest udbredte og kendte analytiske 

værdiansættelsesmodel. 

                                                 
1
 For en grundigere beskrivelse af Itô’s lemma henvises til Hull (2008). 
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Black-Scholes-formlen for beregning af optionspræmien (c = calloption, p = putoption) på 

europæiske optioner angives som (Hull, 2005): 

                          (4.16) 

   
                            (4.17) 

hvor 

 
   

  (
  

 )  (  
  

 )   

  √ 
 

 

   

 
   

  (
  

 )  (  
  

 )   

  √ 
      √  

 

 

   angiver spotkursen på aktien på tidspunktet   , K angiver strikekursen på optionen, r 

angiver den risikofrie rente,      angiver den kumulative sandsynlighedsfunktion for en 

standardnormalfordelt variabel af x, og T angiver optionens løbetid
1
. Modellen benytter sig af 

kontinuerlig rentetilskrivning, og det er således den kontinuerlige rentesats, der skal benyttes. 

Black-Scholes-modellen bygger desuden på følgende forudsætninger: 

 Aktiekursers udvikling følger en geometrisk Brownsk bevægelse, hvor drift og 

volatilitet er konstante over tid. 

 Fravær af transaktionsomkostninger og skatter. 

 Handel med værdipapirer kan ske kontinuerligt. 

 Alle aktiver kan deles i uendelig små bidder. 

 Der er fravær af risikofrie arbitragemuligheder. 

 Den risikofrie rente gælder for såvel ind- som udlån og er konstant over tid. 

 Den underliggende aktie udbetaler ingen dividende. 

I praksis er mange af disse forudsætninger ikke til stede. Forudsætningen om, at aktiekursen 

følger en geometrisk Brownsk bevægelse, er dog opfyldt jf. afsnit 4.4.1. Til gengæld viser det 

sig svært at honorere forudsætningen om konstant drift og volatilitet. Volatiliteten har det med 

at fluktuere over tid. Såvel forudsete som uforudsete begivenheder, fx regnskabsaflæggelse, 

                                                 
1
 Løbetiden angives typisk i år, men kan sagtens angives i en hvilken som helst tidsenhed. Det er dog vigtigt, at 

de resterende parametre antager en værdi, der periodemæssigt netop svarer til én tidsenhed. Angives løbetiden i 

år, skal det fx således være den årlige volatilitet, der benyttes. 
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introduktion af nye produkter, terrorhandlinger og politiske indgreb, kan bidrage til en øget 

handelsaktivitet i en aktie, med deraf følgende stigning i volatiliteten. I perioder, hvor der 

ikke tilgår særlig meget ny information om en given aktie, eller handelsaktiviteten falder, kan 

volatiliteten have tendens til at falde. Det viser sig dog ofte, at volatiliteten på kort sigt 

generelt fluktuerer relativt lidt, hvorfor denne forudsætning grundlæggende kan antages at 

være opfyldt. 

Der findes næppe et marked, hvor der ikke findes transaktionsomkostninger eller skatter. Da 

skatter og transaktionsomkostninger kan være meget forskellige blandt de respektive 

investorer, hører denne forudsætning umiddelbart til de mere problematiske. 

Transaktionsomkostningernes andel af en handel er dog ofte bundet op på størrelsen af det 

samlede handelsbeløb, hvorfor institutionelle investorer drager fordele af at kunne handle 

større handelsposter end mindre og private investorer. Institutionelle investorer påvirkes 

ligeledes mindre af det skattemæssige aspekt end private investorer, da de institutionelle 

investorer har en større kontaktflade til en bred palet af forskellige markeder end private 

investorer. Dermed kan de institutionelle investorer i langt højere grad end private investorer 

tilpasse sine investeringsstrategier til at tage højde for forskelle i de skatteregler, der er 

gældende på de forskellige markeder. Da langt størstedelen af alle værdipapirer handles af 

store og institutionelle investorer, udlignes de indbyrdes fordele og ulemper ved transaktions- 

og skatteomkostninger dog til en vis grad, hvis man ser på markedet som helhed. 

Der er desuden tale om en kontinuert model, hvilket ikke stemmer overens med 

virkeligheden, hvor handelspladserne er lukkede en del af tiden, og aktierne handles til priser 

med bestemte fastlagte intervaller, og kun kan handles i hele stykstørrelser. 

Til gengæld må forudsætningen om fravær af risikofrie arbitragemuligheder antages at være 

opfyldt, da markederne til stadighed overvåges af mange tradere, som leder efter 

arbitragemuligheder og handler, så snart en sådan mulighed opstår. Dette vil lynhurtigt føre 

til, at enhver arbitragemulighed udvandes og elimineres. 

Forudsætningen om, at den risikofrie rente er konstant over tid, er endnu en problematisk 

antagelse, som ikke vil kunne observeres i virkeligheden. Lånemarkederne er også volatile og 

vil hele tiden ændre sig, hvorfor renterne vil fluktuere over tid. Rentekurven vil normalt være 

stigende med løbetiden, da investorer forlanger en højere risikopræmie for investeringer med 

lang løbetid end for investeringer med kort løbetid. Men da optioner typisk har en relativ kort 
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løbetid (op til 6 måneder), og rentekurven ofte er tilnærmelsesvis flad for de korte renter, 

antages denne forudsætning derfor ofte at være tilnærmelsesvis opfyldt. 

Fravær af dividender for det underliggende aktiv er ligeledes en forudsætning, der ofte ikke er 

opfyldt, idet mange aktieselskaber netop løbende betaler dividende. Ved brug af den 

grundlæggende Blach-Scholes-formel, vil calloptioner derfor i de tilfælde, hvor der udbetales 

dividende, have tendens til at blive overvurderede, mens putoptioner vil blive undervurderede. 

Robert Merton udviklede dog en tilpasning af Black-Scholes-modellen, så udbytteraten 

medtages, og (4.16) hhv. (4.17) modificeres på følgende måde (Haug, 2007): 

                                (4.18) 

                                  (4.19) 
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For yderligere beskrivelse og gennemgang af Black-Scholes-modellen og dens varianter, 

henvises til Bellalah (2009), Hull (2005 & 2008), Haug (2003) og Christensen & Pedersen 

(2003). 

Da Black-Scholes-modellen er en universel standardmodel bestående af en formel med et 

antal variable, som enten kan udledes direkte eller gennem beregninger, kan man ved hjælp af 

modellen hurtigt beregne et præcist analytisk estimat af prisen på en europæisk option. 

4.4.3 Monte Carlo-simulation 

Monte Carlo-simulation er en særdeles velegnet metode til værdiansættelse af stiafhængige 

optioner, hvor prisen ikke kan beregnes analytisk ved hjælp af fx Black-Scholes-modellen. 

Monte Carlo-simulation har en klar force, idet at den kan tilpasses på et væld af forskellige 

måder; fx kan man benytte sig af differentierende længder på tidsintervallerne eller tilføre 

diskrete tilskrivninger af forskellige variable, hvor det endda er muligt at tilpasse 

tilskrivningerne ud fra i hvor høj grad, de lever op til givne kriterier. Monte Carlo-simulation 
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er meget simpel i sin struktur, og går i sin enkelthed ud på, at man på baggrund af en 

stokastisk model genererer et sæt af tilfældige stikprøver fra et sæt af mulige udfald af 

værdien af en underliggende variabel. Dette gøres ved at foretage et antal simulationer af en 

tilfældig genereret udvikling i denne variabel. Herefter summeres samtlige udfald i dette sæt 

af stikprøver, og summen divideres med antallet af stikprøver i sættet, hvorved gennemsnittet 

af stikprøveudfaldene vil udgøre den forventede værdi af den underliggende variabel. Som 

foreskrevet i de store tals lov, vil den beregnede forventede værdi konvergere mod den reelle 

værdi i takt med, at antallet af stikprøver forøges. 

En simpel modelopstilling til beregning af den forventede værdi af en ikke-

dividendeudbetalende aktie kan tage udgangspunkt i (4.15), således: 

  [  ]  
 

 
 ∑    

(  
  

 
)     √   

 

   

 (4.20) 

hvor n angiver antallet af stikprøver. Denne opstilling genererer n tilfældige udfald af 

aktiekursen efter en periode på T med udgangspunkt i den initiale kurs,   , og med den 

risikofrie rente, r, som forventet afkast og en standardafvigelse på  . Ønsker man at generere 

en sti, hvor flere udfald kan aflæses i løbet af perioden, gøres det ved at splitte T op i et antal 

mindre bidder, der hver især svarer til længden af de perioder, man ønsker som intervaller for 

udfaldene. Derefter genereres en serie af tilfældige udfald, hvor hvert enkelt udfald i serien er 

baseret på (4.20). 

I figur 12 ses et eksempel på en simpel Monte Carlo-simulation af en aktie med en startværdi 

på 100 og en volatilitet på 30 % p.a. samt en risikofri rente på 5 %. I dette tilfælde er der 

foretaget 200 forskellige simulationer, hvor hver simulation har 252 trin, for at simulere den 

daglige udvikling over en periode på et år med 252 handelsdage. Som det ses af eksemplet, er 

hver enkelt sti unik, hvilket skyldes, at de enkelte udfald er beregnet ud fra tilfældigt 

genererede tal, der hver især er uafhængige af hinanden. Betragtes såvel grafen for 

stiudviklingen som søjlediagrammet for distributionen af de enkelte simulationsstiers 

slutværdier, anes det ligeledes, at distributionen af de simulerede værdier følger en 

lognormalfordeling. Sette stemmer overens med modelopstillingen, der bygger på en 

forudsætning om, at udviklingen i aktiekurser er lognormalfordelte. 
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Figur 12 – Monte Carlo-simulation af 200 tilfældige stier for 252 daglige kursudfald for en aktie. 

 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Ovenstående eksempel er således kun et estimat på den forventede værdi af det underliggende 

aktiv. For at udbygge modellen til at kunne beregne prisen på en option, er det derfor 

nødvendigt at tage højde for optionens strikekurs samt tilbagediskontere den beregnede værdi 

til   . Dette gøres for en calloption med udgangspunkt i (4.1) og (4.20), hvorved en simuleret 

pris,  ̂, på en calloption kan beregnes vha. følgende model: 
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(4.21) 

Denne model svarer til den analytiske Black-Scholes-model i (4.16), men modellen vil dog 

ikke være helt så præcis som den analytiske model, da den bygger på et stikprøvegennemsnit. 

De store tals lov vil dog sikre, at  ̂   , når    , hvorfor præcisionen på 

simulationsresultatet vil øges, efterhånden som antallet af simulationer stiger. 

4.4.3.1 Tilfældige tal 

For at kunne udføre Monte Carlo-simulationen, kræves et tilfældigt genereret normalfordelt 

tal,  , for hvert udfald. Tilfældige tal genereret på en computer vil dog aldrig være 100 % 

tilfældige, da computere benytter sig af en underliggende deterministisk algoritme til 

generering af tilfældige tal, hvilket uundgåeligt vil resultere i, at der optræder et mønster i de 

tilfældige computergenererede tal (Glasserman, 2003). Computergenererede tilfældige tal 

kaldes derfor for pseudotilfældige. Moderne pseudotilfældige computergeneratorer er dog så 

gode til at genere tilfældige tal, at mønstrene er stort set eliminerede. I denne afhandling er 

simulationerne kørt ved brug af pseudogeneratoren Mersenne Twister, som er indbygget i 

Palisade @RISK, og generelt betegnes som værende en af de bedste pseudogeneratorer, der 

findes
1
. En fordel ved at bruge en computerbaseret pseudogenerator er, at det er muligt at 

angive et såkaldt seed for generatoren. Ved at angive et seed er det muligt at genskabe den 

eksakte kombination af de tilfældige tal, ved at køre samme seed i samme generator. 

Hvis der er tale om simulering af et miljø, hvori flere aktiver indgår, er det nødvendigt at tage 

højde for de respektive aktivers indbyrdes korrelation hver gang, der genereres en ny sti. Det 

er derfor nødvendigt at foretage en korrektion af de udtrukne tilfældige tal, så disse er 

korrelerede i en grad, der svarer til de respektive aktivers indbyrdes korrelation. Dette kan 

gøres ved hjælp af en metode, der kaldes Cholesky-dekomponering (James, 2003). Lad z være 

en vektor af standardnormalfordelte tilfældigt udtrukne tal,             . Denne vektor kan 

transformeres til en ny vektor af korrelerede standardnormalfordelte tilfældige tal, y, ved at 

gange Cholesky-matricen, A, på z:     , hvor      , og   angiver korrelationsmatricen 

(for de underliggende aktiver). Eksempler på udregning af A findes bl.a. hos James (2003) og 

Glasserman (2003). Palisade @RISK har i sin generator for tilfældige tal en indbygget 

                                                 
1
 Mersenne Twister er nærmere beskrevet her: http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html 

http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
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funktion, der kan udføre Cholesky-dekomponering af de tilfældige tal ud fra en given 

korrelationsmatrice, og denne funktion er brugt ved kørsel af simulationsmodellerne. 

4.4.4 Inputvariable 

Som det fremgår af (4.15), er der fire inputvariable man skal kende, hvis man ønsker at 

beregne en forventet kurs på en aktie på et tidspunkt i fremtiden: den aktuelle kursværdi, det 

forventede afkast på aktien målt i procent, den forventede volatilitet på aktien samt længden 

af den ønskede tidsperiode for beregningen. Af disse fire variable kan kun den initiale værdi 

og længden på tidsperioden med sikkerhed aflæses hhv. angives som præcise variabler. 

Derimod vil værdierne af det forventede afkast og aktiekursens volatilitet for den pågældende 

periode ikke kunne fastsættes præcist, da disse kan ændre sig i løbet af perioden. Dette kan 

nemt erkendes ved at betragte historiske kursdata for en hvilken som helst aktie, hvor såvel 

kursen som volatiliteten ændrer sig over tid. Værdierne for det forventede afkast og 

aktiekursens volatilitet må således bero på rimelige estimater. Ved værdiansættelse af 

optioner skal man udover de ovenfor nævnte variabler som minimum også kende strikekursen 

på den option, der ønskes værdiansat. Ved værdiansættelse af basketoptioner er det yderligere 

nødvendigt at kende korrelationen mellem de forskellige aktiver i kurven, og ved 

værdiansættelse af quantooptioner skal man kende volatiliteten mellem det underliggende 

aktiv og valutakursen mellem den lokale valuta og den valuta, det underliggende aktiv er 

noteret i. I dette afsnit gennemgås estimerings- og beregningsmetoder for disse inputvariable. 

4.4.4.1 Forventet afkast 

Ifølge Hull (2005) prisfastsættes optioner med udgangspunkt i et risikoneutralt miljø. I et 

sådant miljø vil ingen investorer kræve at blive kompenseret for risiko gennem risikopræmier 

på deres investeringer, og der vil være fravær af arbitragemuligheder, da alle aktiver vil have 

et forventet afkast, der svarer til den risikofrie rente. Dermed kan man, med udgangspunkt i 

en antagelse om, at der opereres i et risikoneutralt miljø, bruge den risikofrie rente som proxy 

for det forventede afkast på en hvilken som helst aktie. I praksis vil den risikofrie rente dog 

fluktuere over tid. Dette problem søges minimeret ved at benytte den risikofrie rente for en 

periode, der svarer til T i (4.15) som input i modellen. Det er vigtigt at pointere, at den 

risikofrie rente, der benyttes i modellen, skal være i samme valuta som den underliggende 

aktie er noteret i. Som proxy for den risikofrie rente kan man med fordel beregne 

nulkuponrenterne ved hjælp af bootstrappingmetoden som beskrevet i afsnit 3.1. 



Optioner 

53 

 

Visse aktier udbetaler løbende dividende. På tidspunktet for udbetaling af dividende kan man 

ofte i markedet observere, at kursen på den dividendeudbetalende aktie falder med en værdi, 

der svarer til værdien af den udbetalte dividende. Dividenden tilfalder udelukkende de 

investorer, der ejer en aktie i selskabet, og derfor vil ejerne af calloptioner og putoptioner 

have en relativ ulempe hhv. fordel, når dividenden udbetales. Der bør derfor tages højde for 

dividendeudbetalinger ved beregning af prisen på en option ved at korrigere det forventede 

afkast i form af den risikofrie rente. Det er imidlertid ikke altid lige nemt at estimere 

størrelsen på korrektionen, da mange selskaber ikke er konsistente i udbetalingen af dividende 

set i forhold til såvel intervallet mellem dividendeudbetalingerne som størrelsen på 

dividendeudbetalingerne. Dividendeudbetalingerne falder for langt de fleste virksomheder en 

enkelt gang hvert år, og oftest inden for en kortere periode efter generalforsamlingen, hvor det 

bliver besluttet, om der skal udbetales i dividende, og i så fald hvor meget der skal udbetales. 

Visse virksomheder udbetaler dividende to gange årligt, men under alle omstændigheder vil 

der oftest minimum være seks måneder mellem dividendeudbetalingerne. 

Måden, hvorpå man løser denne problematik, er ved at beregne den såkaldte udbytterate 

(Hull, 2005), q, på følgende måde: 

   
 

 
 (4.22) 

hvor d angiver den absolutte værdi af den forventede dividende, og S angiver kursen på 

aktien. 

På kontinuert form kan udbytteraten beregnes som følgende: 

     (  
 

 
) (4.23) 

 

Såfremt det pågældende selskab ikke selv har meddelt, hvad man forventer at udbetale i 

fremtidig dividende, benyttes oftest den seneste dividende eller et gennemsnit af et antal af de 

seneste dividendeudbetalinger som estimat på værdien af den forventede dividende. 

Udbytteraten er således et estimat på en kontinuerlig dividendeudbetaling, og når det 

risikoneutrale afkast korrigeres med udbytteraten, sikres det, at de dividendeudbetalende 

aktier ikke overvurderes i værdiansættelsen. 
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4.4.4.2 Volatilitet 

Den forventede volatilitet kan enten estimeres på baggrund af historiske data eller gennem 

beregning af den såkaldte implicitte volatilitet
1
, der kan udledes fra allerede eksisterende 

optioner på samme underliggende aktiv. Den bredest anvendelige metode er beregning af 

volatiliteten på baggrund af historiske kursdata, og det er også denne metode, der benyttes i 

afhandlingen. Det er vigtigt at være opmærksom på længden af den periode, der bruges som 

datagrundlag for estimatet af volatiliteten. I mange tilfælde vil man estimere volatiliteten ud 

fra data fra en periode af samme længde som den periode, man ønsker aktien prisfastsat over. 

I særlige tilfælde vil man dog ved estimering af volatiliteten ud fra historiske data benytte en 

kortere tidsperiode, såfremt den observerede volatilitet har ændret sig markant i løbet af den 

historiske dataperiode, og man derfor vurderer, at de yngste data vil være mest retvisende for 

den fremtidige volatilitet for aktien. 

Volatiliteten for en aktie kan estimeres ved at beregne standardafvigelsen på en række 

observationer af kursbevægelserne i den respektive aktie. 

Volatiliteten,  , kan beregnes som følger (Hull, 2008): 

   √
 

   
 ∑       

 

   

 (4.24) 

hvor 

       (
  

    
)    for              

  angiver antallet af observationer, og   er gennemsnittet af   . 

Det er muligt at omregne volatiliteten fra et tidsinterval til et andet. Ønskes volatiliteten 

omregnet mellem dagsbasis og årsbasis, kan følgende formler benyttes: 

          √  (4.25) 

og 

      
   

√ 
 (4.26) 

hvor D angiver antallet af handelsdage pr. år. 

                                                 
1
 For en beskrivelse af metoden til at udlede den implicitte volatilitet henvises til Hull (2005 og 2008). 
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Omregning til og fra månedlig eller ugentlig volatilitet kan foretages analogt med omregning 

til og fra årlig og daglig volatilitet. D skal i dette tilfælde blot angive antallet af handelsdage 

pr. uge eller måned, antallet af uger pr. måned eller år, eller antallet af måneder eller uger pr. 

år alt efter, hvad man ønsker at omregne. 

For at få et retvisende billede af den reelle volatilitet er det vigtigt at benytte observationer 

med et tidsinterval, der er passende i forhold til formålet med brugen af de estimerede data. 

Ønsker man fx at beregne prisen på en option med en løbetid på en måned, kan man meget 

nemt få et fejlagtigt resultat, hvis den volatilitet, der er brugt i beregningen, er estimeret på 

bagrund af historiske data på årsbasis. Det vil altid være ønskværdigt at estimere volatiliteten 

på bagrund af så detaljerede historiske data som muligt. I figur 13 ses en tilfældig femårig 

kursudvikling for to aktier. Under grafen er vist resultaterne af en beregning af volatiliteten på 

dagsbasis ved brug af (4.24) og (4.26). Som det ses, er det stor forskel på, om volatiliteten er 

beregnet på baggrund af data med daglige, månedlige eller årlige målepunkter. 

Figur 13 – Femårig kursudvikling og volatilitet for en aktie. 

 
 

Volatilitet på dagsbasis Aktie A Aktie B 

Årlige målepunkter 2,085 % 0,444 % 

Månedlige målepunkter 1,138 % 1,243 % 

Daglige målepunkter 1,250 % 1,244 % 
 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Volatiliteten beregnet på baggrund af daglige målepunkter er næsten ens for de to aktier. Det 

samme gør sig gældende ved brug af månedlige målepunkter, hvor forskellen dog er en smule 

større. Men betragtes volatiliteten beregnet på baggrund af årlige målepunkter, ses der en 

væsentlig forskel, både hvis man sammenligner de to aktier, og hvis man sammenligner 

volatiliteten for de respektive beregningsintervaller for hver enkelt aktie. Dette illustrerer 

vigtigheden af at benytte så detaljerede data som muligt, når volatiliteten skal estimeres, da 

man ellers vil være udsat for en ikke uvæsentlig risiko for, at den estimerede volatilitet ikke 

vil være i overensstemmelse med virkeligheden. 

4.4.4.3 Korrelation 

Kursudviklingen i flere forskellige aktiver er ofte mere eller mindre korrelerede af forskellige 

årsager. Der kan eksempelvis være tale om aktier på virksomheder i samme branche, hvor 

branchespecifik information kan have tendens til at påvirke alle selskaber i den respektive 

branche, eller virksomheder, der opererer på samme geografiske markeder, hvor politisk eller 

makroøkonomisk information ligeledes kan påvirke alle selskaber på det geografisk bestemte 

marked. 

Der kan også være tale om aktiver af forskellig type, der er korrelerede med hinanden, fx en 

akties korrelation med kursen på den valuta, aktien er noteret i. 

Ved værdiansættelse af quantooptioner eller optioner med flere underliggende aktiver, er det 

derfor vigtigt at tage højde for korrelationen mellem de respektive aktivers kursudvikling eller 

korrelationen mellem valutakurs og aktiekurs. Korrelationskoefficienten,    , mellem aktiv i 

og aktiv j beregnes som følger (Elton et al., 2003): 

     
   

     
 (4.27) 

hvor 

     ∑
(     

 
)  (     

 
)

 

 

   

  

  angiver antallet af observationer, og   er gennemsnittet af det observerede afkast,  . 

Korrelationskoefficienten vil være et tal mellem -1 og 1, hvor størrelsen på tallet angiver 

graden af korrelation mellem de pågældende aktiver. Er      , siges det, at aktiverne er 

perfekt korrelerede, hvilket betyder, at udviklingen i aktiv i er fuldstændig identisk med 
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udviklingen i aktiv j. Er        siges det, at aktiverne er perfekt negativt korrelerede, 

hvilket betyder, at udviklingen i aktiv i er fuldstændig invers med udviklingen i aktiv j. En 

korrelationskoefficient på 0 vil betyde, at aktiverne er aldeles ukorrelerede, og deres 

kursudvikling er fuldstændig indbyrdes uafhængig. 

4.4.5 Optionsprisens følsomhed over for ændringer i inputvariable 

Som nævnt i afsnit 4.4.4, er det særdeles vigtigt for et retvisende resultat af en 

værdiansættelse af en option, at inputvariablene er så korrekte som muligt. 

Ændringer i en vilkårlig inputvariabel vil resultere i ændringer i den beregnede optionspris. I 

forbindelse med værdiansættelse af optioner er det dog i særlig grad nødvendigt at være 

opmærksom på optionsprisens følsomhed over for de inputvariable, hvor værdierne estimeres, 

såsom den risikofrie rente, udbytteraten og volatiliteten. De faste inputvariable som strikekurs 

og løbetid vil være givet på forhånd, hvorfor man kan være sikker på, at disse er korrekte. 

I det følgende er der vist eksempler på optionsprisens følsomhed over for ændringer i tre 

estimerede inputvariable – den risikofrie rente, udbytteraten og volatiliteten. I hvert af de tre 

eksempler er den pågældende inputvariable den eneste, hvor værdien ikke er konstant for de 

enkelte beregninger i det pågældende eksempel. Alle andre inputvariable antager således den 

samme værdi. 

I figur 14 ses det, at ændring af den risikofrie rente fra 0 % til 12 % vil resultere i en markant 

ændring i optionsprisen, som vil blive næsten fordoblet. Betragtes illustrationen for 

udbytteraten i figur 15 ses en lignende tendens, her dog blot modsatrettet som beskrevet i 

afsnit 4.4.2. 

Et for højt estimat af den risikofrie rente vil således til en vis grad kunne udlignes af et for 

højt estimat af udbytteraten og vice versa. Men hvis den risikofrie rente estimeres for højt 

hhv. lavt samtidig med, at udbytteraten estimeres for lavt hhv. højt, kan effekten af dette 

resultere i et markant forkert estimat af værdien af optionen. 
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Figur 14 – Optionsprisens følsomhed over for ændringer i den risikofrie rente. 

 
Spot Strike Risikofri rente Udbytterate Volatilitet Tid til udløb Call price Spot 

100 100 0 % 2 % 20 % 1 6,9359 100 
100 100 2 % 2 % 20 % 1 7,8078 100 
100 100 4 % 2 % 20 % 1 8,7395 100 
100 100 6 % 2 % 20 % 1 9,7285 100 
100 100 8 % 2 % 20 % 1 10,7719 100 
100 100 10 % 2 % 20 % 1 11,8661 100 
100 100 12 % 2 % 20 % 1 13,0069 100 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Figur 15 – Optionsprisens følsomhed over for ændringer i udbytteraten. 

 
Spot Strike Risikofri rente Udbytterate Volatilitet Tid til udløb Call price Spot 

100 100 5 % 0 % 20 % 1 10,4506 100 
100 100 5 % 1 % 20 % 1 9,8263 100 
100 100 5 % 2 % 20 % 1 9,2270 100 
100 100 5 % 3 % 20 % 1 8,6525 100 
100 100 5 % 4 % 20 % 1 8,1026 100 
100 100 5 % 5 % 20 % 1 7,5771 100 
100 100 5 % 6 % 20 % 1 7,0755 100 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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I figur 16 ses en illustration af optionsprisens følsomhed over for ændringer i volatiliteten. 

Igen ses det, at optionsprisen kan ændre sig markant i takt med, at volatiliteten ændrer sig. 

Som beskrevet i afsnit 4.4.4.2, kan man få et forkert estimat af volatiliteten, såfremt man 

benytter fx utilstrækkelige eller forældede historiske data. Det er således vigtigt, at man 

benytter så valide data som overhovedet muligt, hvad enten der er tale om kvantitative eller 

kvalitative data. Enhver hændelse, der kan påtænkes at have indvirkning på den fremtidige 

volatilitet, bør således tages i betragtning, når volatiliteten estimeres, for at resultatet af 

værdiansættelsen bliver så retvisende som muligt. 

Figur 16 – Optionsprisens følsomhed over for ændringer i volatiliteten. 

 
Spot Strike Risikofri rente Udbytterate Volatilitet Tid til udløb Call price Spot 

100 100 5 % 2 % 10,0 % 1 5,4713 100 
100 100 5 % 2 % 12,5 % 1 6,3989 100 
100 100 5 % 2 % 15,0 % 1 7,3369 100 
100 100 5 % 2 % 17,5 % 1 8,2804 100 
100 100 5 % 2 % 20,0 % 1 9,2270 100 
100 100 5 % 2 % 22,5 % 1 10,1751 100 
100 100 5 % 2 % 25,0 % 1 11,1238 100 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

4.4.6 Quantoeffekt 

Som nævnt i afsnit 4.3.3 er mange af de optioner, der benyttes til strukturerede produkter af 

typen quantooptioner. Ved værdiansættelse af quantooptioner må der nødvendigvis tages 

højde for quantoeffekten, der opstår, når optionen og det underliggende aktiv er noteret i 

forskellige valutaer, og kursen på valutakrydset således har indflydelse på værdien af 

optionen. Hvis man ønsker at handle en option på en aktie, der er noteret i en fremmed valuta, 

må man, hvis der er tale om en almindelig option, først veksle den lokale valuta til den 

fremmede valuta og handle den pågældende option, hvorefter et evt. afkast på optionen ved 

udløb så skal veksles tilbage til den lokale valuta. Dette indebærer naturligvis en eksponering 
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over for den valutakursrisiko, der opstår, når man skal veksle fra lokal til fremmed valuta og 

tilbage igen på to forskellige tidspunkter. Et eventuelt positivt afkast på optionen, kunne i 

værste tilfælde resultere i et samlet negativt afkast, såfremt valutakursen har udviklet sig 

tilstrækkeligt ugunstigt i perioden. 

Hvis man på forhånd kendte afkastet af optionen, kunne man dog nemt afdække 

valutakursrisikoen ved hjælp af forwardkontrakter på valutakrydset. Problemet er blot, at man 

aldrig på forhånd kender afkastet af en option. Derfor vil indgåelse af en forwardkontrakt på 

valutakrydset ikke kunne anses som værende en anvendelig løsning. 

En brugbar løsning vil til gengæld være, at man gør brug af en quantooption, som er noteret i 

den lokale valuta, mens det underliggende aktiv er noteret i fremmed valuta. Man slipper 

herved for at veksle mellem de to valutaer, da investeringen foretages i lokal valuta. 

Quantooptionen er således en option med en indbygget forwardkontrakt på valutakrydset med 

variabel kontraktstørrelse. 

Måden hvorpå dette implementeres i prisen på optionen, er ved at justere 

værdiansættelsesmodellen for optionen for korrelationen mellem valutakursen og kursen på 

den underliggende aktie samt forskellen mellem den risikofrie rente i lokal og fremmed 

valuta. Dette gøres ved at driften på det underliggende aktiv angives som følgende (Haug, 

2003): 

                  (4.28) 

hvor    er den risikofrie rente i samme valuta som det underliggende aktiv er noteret i, q er 

udbytteraten,     er korrelationen mellem valutakursen og spotkursen på det underliggende 

aktiv,    er volatiliteten på valutakursen og    er volatiliteten på det underliggende aktiv. 
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5 Analyse af aktieindekserede obligationer 

I perioden fra 1. januar 2009 til 31. januar 2009, blev der noteret 19 aktieindekserede 

obligationer på Nasdaq OMX Copenhagen. En aktieindekseret obligation defineres her som 

værende en struktureret obligation, med et eller flere underliggende aktiver, som udelukkende 

består af aktier. Analysen omfatter samtlige af disse produkter, som er angivet i tabel 4. 

Tabel 4 – Stamdata for de 19 udvalgte indekserede obligationer sorteret efter udstedelsesdato 

Navn ISIN 
Udstedel-
seskurs 

Risikofri 
rente Start Udløb ÅOP 

Deltagel-
sesgrad 

0 % HNG Nordiske Aktier 2013 DK0030127006  106,67  3,02 % 03-03-2009 03-03-2013 1,50 % 100 % 

Lån 7003 Norden DK0030013503  105,00  2,97 % 13-03-2009 13-03-2012 1,27 % 120 % 

KommuneKredit Aktietrappe 2012 DK0030164397  102,50  2,91 % 20-03-2009 08-04-2012 0,81 % 100 % 

NB Skandinaviske Aktier 2012 DK0030161617  106,00  2,92 % 23-03-2009 23-03-2012 1,33 % 113 % 

0 % Danske Bank Infrastruktur 2011 DK0030165790  105,00  2,70 % 02-04-2009 04-04-2011 0,95 % 100 % 

KK Danske Aktier 2012 DK0030171681  105,00  2,81 % 29-05-2009 18-06-2012 1,27 % 100 % 

0 % Danske Bank Klimateknologi 2011 DK0030170600  105,00  2,82 % 08-06-2009 08-06-2011 0,95 % 100 % 

0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013 DK0030169198  103,85  3,24 % 23-06-2009 24-06-2013 1,50 % 100 % 

KK Nordiske Aktier 2013 DK0030172143  105,00  3,05 % 25-06-2009 23-01-2013 0,80 % 100 % 

Danske Bank Norden 2011 DK0030171921  105,00  2,69 % 29-06-2009 29-12-2011 0,95 % 100 % 

HNG Large Cap 2012 DK0030180401  104,50  2,67 % 29-09-2009 29-09-2012 0,80 % 100 % 

0 % Kommuninvest BRIK Aktier Basis 2013 DK0030176995  105,00  2,94 % 14-10-2009 25-09-2013 1,50 % 100 % 

0 % Kommuninvest BRIK Aktier Super 2013 DK0030177027  110,00  2,94 % 14-10-2009 25-09-2013 1,50 % 100 % 

Lån 7004 Asien DK0030181052  108,00  3,02 % 16-10-2009 16-10-2013 1,27 % 133 % 

KommuneKredit Klima 2012 DK0030182027  105,00  2,71 % 30-10-2009 30-10-2012 1,18 % 100 % 

HNG Basis aktier 2012 DK0030186606  102,50  2,63 % 20-11-2009 20-11-2012 0,81 % 100 % 

KommuneKredit Vedvarende Energi Basis 2013 DK0030187414  105,00  2,74 % 17-12-2009 17-12-2013 1,50 % 100 % 

KommuneKredit Vedvarende Energi Super 2013 DK0030187687  110,00  2,74 % 17-12-2009 17-12-2013 1,50 % 100 % 

Lån 7005 Klimateknologi DK0030189972  109,00  2,75 % 18-12-2009 18-12-2013 1,26 % 115 % 

Kilde: Prospekter, børsmeddelelser og Reuters 3000 Xtra. 

I dette afsnit vil der først være en beskrivelse af simulationsmiljøet, inputvariable og den 

simulationsopstilling, der er blevet benyttet til værdiansættelsen af de 19 produkter. Produktet 

”0 % HNG Nordiske Aktier 2013” er i alle tilfælde benyttet som reference for beskrivelserne. 

Der vil være afvigelser fra den simulationsopstilling der ligger til grund for værdiansættelsen 

af ”0 % HNG Nordiske Aktier 2013” og de andre produkter, men hovedtrækkene og 

syntaksen for simulationsmodellerne er ens for alle produkter. 

Herefter foretages en beskrivende analyse ”0 % HNG Nordiske Aktier 2013”. Beskrivende 

analyser for de resterende produkter er vedlagt som bilag. Til sidst i afsnittet vil der være en 

opsummerende analyse af de resultater, der er fremkommet ved værdiansættelsen af 

produkterne. 
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Værdiansættelsen af hvert produkt er foretaget i Excel. For hvert produkt er der oprettet en 

Excelfil, som både indeholder selve simulationsopstillingen, som bruges ved beregning af den 

estimerede værdi af det strukturerede produkt, samt alle historiske data, der er nødvendige for 

beregning af den estimerede volatilitet og korrelationer, den risikofrie rente samt udbytteraten 

for de udbytteudbetalende aktiver. Alle Excelfiler med simulationsopstillingerne er vedlagt 

som elektroniske bilag på den medfølgende CD-ROM. 

5.1 Simulationsmiljø 

Simulationerne, der ligger til grund for resultaterne i denne afhandling, er alle foretaget på 

den samme computer med følgende specifikationer for hardware og software: 

 Intel® Core™ 2 Duo Processor E8400 

 8 GB RAM 

 Microsoft Windows 7 Enterprise 64-bit 

 Microsoft Excel 2010 

 Palisade @RISK v5.5 

Palisade @RISK er et plugin til Microsoft Excel, som gør det muligt at foretage Monte Carlo-

simulationer. @RISK har således en række indbyggede funktioner og værktøjer til brug for 

såvel simulationsopstillinger som beregning af statistiske data for de datasæt, der genereres 

ved kørsel af simulationerne. 

@RISK er i stand til at foretage simulationer ved hjælp af Latin Hypercube-sampling, som er 

en avanceret variansreducerende teknik, der udmærker sig ved at arbejde med 

multidimensionelle distributioner. Dette har den fordel, at den simulerede værdi hurtigere vil 

konvergere mod den eksakte værdi, end hvis man undlod at bruge variansreduktion i 

simulationen. Metoden sikrer således, at der hurtigere opnås et acceptabelt estimat på den 

eksakte værdi, hvorved der kan spares tid og ressourcer ved kørsel af simulationsmodellerne 

(Helton og Davis, 2002). Det bør bemærkes, at Latin Hypercube sampling ingen indflydelse 

har på kvaliteten af resultatet, og den samme præcision på estimatet som opnås ved brug af 

variansreducerende teknikker kan opnås uden brug af disse, hvilket dog oftest vil kræve en 

forøgelse i antallet af simulationer. På denne baggrund vil der i denne afhandling ikke blive 

foretaget en grundigere gennemgang af Latin Hypercube-sampling, men der henvises i stedet 

til Helton og Davis (2002) og Glasserman (2003). 
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5.1.1 Test af simulationsmiljø 

Simulationsopstillingen er blevet testet dels for at undersøge, hvorvidt den er i stand til at 

levere et resultat med tilfredsstillende præcision, og dels for at undersøge, hvor hurtigt den er 

i stand til at konvergere mod et stabilt estimat. Denne test er udført ved først at beregne prisen 

på en europæisk calloption ved hjælp af den analytiske Black-Scholes model, hvorefter der er 

foretaget en prisberegning af den samme europæiske calloption ved hjælp af Monte Carlo-

simulation med 50.000 simulationer. Der er taget udgangspunkt i en option med en relativ 

lang løbetid på fem år, da en struktureret obligation typisk vil have en tilsvarende løbetid. 

Resultatet af testen er illustreret i figur 17. 

Figur 17 – Test af Monte Carlo-simulation af en europæisk calloption ved 50.000 simulationer. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Som det ses af testen, er simulationsopstillingen i stand til at generere et ret præcist estimat på 

denne option. Monte Carlo-estimatet konvergerer fint mod den analytiske pris, og allerede 

efter ca. 12.000 simulationer, ligger estimatet meget tæt på den analytiske pris. Fra ca. 25.000 

simulationer er estimatet meget stabilt. Da hovedfokus i denne afhandling er lagt på at opnå et 

så præcist estimat som muligt, og ikke direkte er sigtet på at minimere tidsforbruget, er valget 

faldet på at gennemføre hver enkelt kørsel af den endelige værdiansættelse af produkterne 

med 100.000 simulationer. 
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5.2 Beskrivelse af inputvariable 

I det følgende beskrives de inputvariable, der ligger til grund for simulationsmodellerne. 

5.2.1 Tidsvariable 

Et kalenderår består normalt af 365 dage. Til brug for stokastiske beregningsmodeller af 

finansielle aktiver er det dog oftest ikke særlig hensigtsmæssigt at bruge 365 dage pr. år. 

Dette skyldes, at handelspladserne ikke holder åbent hver eneste dag. Der er dog ikke 

fuldstændig konsistens i antallet af handelsdage pr. år, da antallet kan variere dels fra marked 

til marked, og dels fra år til år. Ifølge Hull (2005) er det dog mest udbredt at regne med 252 

handelsdage pr. år, og derfor er der i alle simulationsopstillinger blevet regnet med en kvote 

på 252 handelsdage pr. år. 

5.2.2 Volatilitet 

Som beskrevet i tidligere afsnit kan et forkert estimat af volatiliteten være udslagsgivende for 

et forkert estimat af optionsværdien. Volatiliteten er sandsynligvis den inputvariabel, der er 

sværest at forudsige, da netop volatiliteten kan blive påvirket markant ved et bredt spektrum 

af såvel forudsigelige som uforudsigelige hændelser. Det vil være ønskværdigt at kunne 

foretage en dybdegående analyse af såvel kvantitative som kvalitative volatilitetsdata for hvert 

enkelt underliggende aktiv, der indgår i hver enkelt af de strukturerede obligationer, men en 

sådan analyse vil være for omfattende at gennemføre som en del af denne afhandling. 

Da et af formålene med afhandlingen er at sammenligne de enkelte aktieindekserede 

strukturerede obligationer med hinanden, er der i stedet valgt en universel tilgang til estimatet 

af volatiliteten på de respektive underliggende aktiver, således at estimatet alene bygger på 

kvantitative data baseret på daglige observationer gennem en periode, der ligger fra 2 år før 

prisfastsættelsesdagen og til selve prisfastsættelsesdagen. Dette sker for at sikre konsistens i 

datagrundlaget på tværs af de 19 produkter, der værdiansættes. 
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Figur 18 – Udsnit af screendump for beregning af korrelation og volatilitet for 0 % HNG Nordiske Aktier 
2013. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af kursdata fra Reuters 3000 Xtra. 

For hvert produkt findes der i Excelfilen med simulationsmodellen et ark, ”Historiske Data”, 

hvor volatiliteten for hvert af de underliggende aktiver, samt såvel den indbyrdes korrelation 

mellem de enkelte aktiver som korrelationen mellem de respektive aktiver og valutakursen 

mellem DKK og den valuta, det enkelte aktiv er noteret i, er beregnet. Beregningerne er 

foretaget på baggrund af historiske kursdata, der er indsamlet ved hjælp af Reuters 3000 Xtra. 
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I figur 18 ses et eksempel på opstillingen af beregningsmodellen for volatilitet og korrelation, 

som det ser ud i Excelfilerne med simulationsmodellerne. 

5.2.3 Korrelationer 

Beregningen af korrelationer mellem såvel underliggende aktiver som valutakurser, er 

ligeledes baseret på daglige observationer af kurserne gennem en periode af samme interval 

som ved beregning af volatiliteten. Igen sker dette for at sikre konsistens i datagrundlaget, 

dels mellem estimatet på volatiliteten og korrelationerne for de respektive aktiver, og dels 

mellem de respektive strukturerede obligationer.  

5.2.4 Risikofri rente 

Den risikofrie rente, der er brugt som input i simulationsmodellerne, er aflæst på en 

rentekurve genereret i Reuters 3000 Xtra. Rentekurven er for hver valuta genereret på 

baggrund af de på prisfastsættelsesdagen gældende rentesatser på ON, TN, SW, 1M, 2M, 3M, 

6M, 9M Deposits samt den effektive rente på statsobligationer med en løbetid fra 1 til 10 år 

ved hjælp af interpolation. Rentedata fra Reuters 3000 Xtra er for hvert produkt kopieret ind i 

fanebladet ”Nulkuponrenter” i Excelfilerne med simulationsmodellerne, som vist i figur 19. 

For hver produkt er der til selve simulationsmodellen benyttet en rente, der svarer til 

nulkuponrenten på prisfastsættelsesdagen for en løbetid indtil sidste observationsdato. Til 

beregning af prisen på obligationselementet, er der benyttet en rente, der svarer til 

nulkuponrenten på udstedelsesdagen for en løbetid indtil udløbsdagen. 
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Figur 19 – Den risikofrie rente (her angivet som diskonteringsfaktoren) ved en placering i EUR fra den 
10. februar 2009 til den 08. februar 2013. Screenshot fra simulationsmodellen for 0 % HNG 
Nordiske Aktier 2013. 

 

 

Kilde: Reuters 3000 Xtra. 

5.2.5 Dividende 

Ved beregningen af det forventede afkast skal den risikofrie rente korrigeres med udbytteraten 

som beskrevet i afsnit 4.4.4.1. Den kontinuerte udbytterate, der er brugt som input i 

simulationsmodellerne, er beregnet ved hjælp af (4.23) på baggrund af den samlede 

dividendeudbetaling pr. aktie for hvert enkelt af de underliggende aktiver i en periode, der 

ligger fra et år før prisfastsættelsesdagen for produktet og til og med prisfastsættelsesdagen 

for produktet. For hvert underliggende aktiv er det underliggende aktivs lukkekurs dagen før 

prisfastsættelsesdagen for produktet benyttet som referencekurs til udregningen af 

udbytteraten. 

Data for dividendeudbetalingerne er for størstedelens vedkommende hentet gennem Reuters 

3000 Xtra, sekundært fra finance.yahoo.com eller fra de pågældende selskabers hjemmesider. 

For hver simulationsmodel er beregningen af udbytteraten angivet i fanebladet ”Dividend 

yield” (se figur 20). 
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Figur 20 – Screenshot af beregning af udbytterate for de underligende aktiver for 0 % HNG Nordiske 
Aktier 2013. 

 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Reuters 3000 Xtra. 

5.3 Simulationsmodel 

I dette afsnit beskrives den simulationsmodel, der er brugt i værdiansættelsen af produktet 0 

% HNG Nordiske Aktier 2013. Som nævnt ovenfor, er simulationsopstillingerne for de 

respektive produkter grundlæggende ens, hvor forskellene udgøres af inputvariable i form af 

rente, dividende, volatilitet, korrelationer og løbetid samt de respektive produkters 

karakteristika i form af eksempelvis afkaststrukturer som barrierer, trapper m.m. Derved 

adskiller modellerne sig alene i den måde, hvorpå den estimerede værdi beregnes på baggrund 

af de stokastiske udfald, og ikke på måden hvorpå de stokastiske udfald genereres. 
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Figur 21 – Udsnit af simulationsopstilling for 0 % HNG Nordiske Aktier 2013. 

 

 
 

 

Simulationsmodellen for 0 % HNG Nordiske Aktier 2013 kan findes i Excelfilen 

”DK0030127006_0_%_HNG_Nordiske_Aktier_2013.xlsm”. Beregningsmodeller for 

inputvariable til simulationsmodellen samt historiske kursdata, der er brugt som datagrundlag 

for beregningsmodellerne, er ligeledes at finde i denne fil som beskrevet i afsnit 5.1 (figur 18, 

figur 19 og figur 20). 
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Et udsnit af simulationsmodellen er vist i figur 21. Inputvariable til simulationsmodellen er 

for hvert aktiv angivet øverst (grøn indramning i figuren). Modellen er opbygget således, at 

der for hver af de indledende og hver af de afsluttende observationsdage (blå indramning) 

genereres et stokastisk udfald (rød indramning) af kursværdien. Udfaldet er angivet som det 

procentvise afkast i form af en stigning eller et fald i kursen i den periode, der ligger mellem 

to observationer. Alle afkast er indekserede, hvor indeks 100 falder på prisfastsættelsesdagen 

for det strukturerede produkt. For såvel den indledende som den afsluttende 

observationsperiode er den indekserede gennemsnitskurs udregnet (lilla indramning). Til sidst 

er det enkelte aktivs indekserede performance udregnet for det pågældende stokastiske udfald 

(gul indramning). 

I dette eksempel, hvor for 0 % HNG Nordiske Aktier 2013 ligger til grund for 

simulationsmodellen, er der desuden tilføjet en ekstra outputvariabel kaldet ”Justeret 

performance”, som tager hensyn til, at der er et individuelt kursloft på 180 % for hver af de 

underliggende aktier. Den justerede performance vil således være det laveste af den 

indekserede kursværdi for det stokastiske udfald og indeks 180. 

For at generere et estimat på værdien af optionen er simulationsmodellen gennemkørt med 

100.000 stokastiske udfald, hvor aktiekurvens justerede performance for hvert af de 

stokastiske udfald er udregnet som den gennemsnitlige justerede performance for alle de 

underliggende aktier for det pågældende udfald. Til sidst er gennemsnittet af aktiekurvens 

justerede performance for hvert af de 100.000 stokastiske udfald fundet, hvilket udgør den 

indekserede estimerede værdi af aktiekurven ved udløb. For at finde nutidsværdien af 

optionen, og dermed optionens pris, fratrækkes først initialværdien af indekset, 100, fra den 

estimerede værdi af aktiekurven ved udløb, for at finde værdien af afkastet ved udløb. 

Herefter tilbagediskonteres værdien af afkastet ved udløb med nulkuponrenten for en periode, 

der svarer til tiden fra prisfastsættelsesdatoen og til sidste observationsdato, og resultatet 

angiver den estimerede nutidsværdi på prisfastsættelsesdagen af optionen. 

For hvert produkt er konfidensintervallet, KI, af optionen med 95 % konfidensniveau desuden 

udregnet. 
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Dette gøres ved hjælp af følgende formel: 

     ̅       
 

√ 
 (5.1) 

hvor  ̅ er den estimerede optionspris,   er standardafvigelsen på de stokastiske udfald af den 

estimerede optionspris og   er antallet af simulationer. De to værdier, der fremkommer ved 

brug af (5.1), svarer således til grænseværdierne af optionsprisen, hvor de 2,5 % laveste hhv. 

højeste værdier af de stokastiske udfald af optionsprisen er sorteret fra. Der er med andre ord 

95 % sandsynlighed for, at det korrekte estimat af optionsprisen ligger inden for disse to 

værdier med  ̅ som det mest sandsynlige estimat af optionsprisen. 

Herudover er det udregnet, hvor stor sandsynligheden er for at hvert enkelt produkt genererer 

et positivt afkast, samt hvor stor sandsynligheden er for, at hvert produkt outperformer en 

investering i det risikofrie aktiv med samme initiale værdi som udstedelseskursen på den 

strukturerede obligation. 

Sandsynligheden for at opnå et positivt afkast er beregnet ved den kumulerede sandsynlighed, 

P, for, at værdien af optionselementet ved udløb er højere end udstedelseskursen fratrukket 

hovedstolen: 

  (          )  
 

 
 (5.2) 

hvor    er værdien af optionen ved udløb,   er deltagelsesgraden, K er udstedelseskursen, P 

er hovedstolen, X er antallet af stokastiske udfald, hvor værdien af det pågældende udfald 

ganget med deltagelsesgraden er større end udstedelseskursen fratrukket hovedstolen, og N er 

antallet af simulationer. 

Sandsynligheden for at opnå et afkast, der er større end en investering i det risikofrie aktiv, 

kan beregnes ved en omskrivning af (5.2) således:  

  (               )  
 

 
 (5.3) 

hvor   er løbetiden for produktet og r er den risikofrie rente. 
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5.4 Værdiansættelse af 0 % HNG Nordiske Aktier 2013 
(DK0030127006) 

I dette afsnit vil der være en grundigere beskrivelse af værdiansættelsen af 0 % HNG 

Nordiske Aktier 2013 (DK0030127006). 

Simulationsmodellen samt historiske dataserier og beregningsmodeller for inputvariable, kan 

findes på den vedlagte CD-ROM i filen 

”DK0030127006_0_%_HNG_Nordiske_Aktier_2013.xlsm” i mappen ”Modeller”. I samme 

mappe ligger en fil, ”DK0030127006_0_%_HNG_Nordiske_Aktier_2013.RSK5”, som 

indeholder de stokastiske udfald af simulationskørslen (Palisade @RISK skal være installeret, 

for at RSK5-filen kan indlæses). 

Produktet er udstedt af Hovedstadsregionens Naturgas I/S den 03. marts 2009. Obligationen 

udløber den 3. marts 2013, hvilket giver en løbetid på 5 år. Den 3. marts 2013 er imidlertid en 

søndag, og må således forventes ikke at være en bankdag, hvorfor produktet i stedet forventes 

indfriet mandag den 4. marts 2013 jf. oplysninger om indfrielse i prospektet. Stamdata for 

udstedelsen er vist i tabel 5. Udstedelsen er arrangeret af Garanti Invest A/S, der ligeledes 

optræder som beregningsagent. Hver obligation har en nominel værdi på DKK 1.000 og den 

samlede udstedelse var på nominelt DKK 280,5 mio.
1
 Den danske risikofrie rente for en 

placering indtil 4. marts 2013 var den 3. marts 2009 på 3,022 % p.a. Den endelige 

prisfastsættelsesdato for produktet var den 10. februar 2009. 

Tabel 5 – Stamdata for 0 % HNG Nordiske Aktier 2013. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

106,67 100 3,022 % 280,5 mio. 03-mar-2009 03-mar-2013 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af udstedelseskursen, som ikke er fastlagt på forhånd. Såfremt 

det ikke ville være muligt at opnå en udstedelseskurs under 110, ville man desuden sekundært 

kunne justere det individuelle kursloft for de underliggende aktiver (se nedenfor). Produktet 

har en garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. Omkostninger i forbindelse med 

udstedelsen udgør ifølge prospektet 1,5 % p.a., og de samlede omkostninger udgør dermed 

6,00. 

                                                 
1
 Fondsbørsmeddelelse, 10. februar 2009 
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5.4.1 Obligationselement 

Obligationselementet udgøres af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en 

løbetid på 4 år. Med en fireårig rente på 3,02 %, kan værdien af obligationselementet på 

udstedelsesdagen således udregnes ved hjælp af (3.1) som følgende: 

                      

Nutidsværdien af nulkuponobligationen er således 88,61. 

5.4.2 Optionselement 

Optionselementet består af en købt asian tail basket average rate & average strike calloption. 

Optionens startdato er den 4. marts 2009 og udløbsdato den 8. februar 2013. De 

underliggende aktiver i kurven udgøres af 24 nordiske aktier noteret i hhv. Danmark, Norge, 

Sverige og Finland
1
. Startkursen og slutkursen for hver aktie i kurven fastsættes som det 

simple aritmetiske gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser på 7 indledende 

observationsdage og 7 afsluttende observationsdage
2
. Den enkelte akties performance 

beregnes ved at dividere slutkursen med startkursen. Værdien af kurven ved udløb beregnes 

som det simple aritmetiske gennemsnit af kursudviklingen på de 24 underliggende aktier. 

Hver enkelt aktie har et individuelt kursloft på 180 %, hvilket betyder, at såfremt slutkursen 

på en aktie udgør mere end 180 % af startkursen, erstattes den reelle kursudvikling for denne 

aktie med en fast kursudvikling på 180 %. Således er der også tilknyttet et indirekte kursloft 

på hele kurven på 180 %, der ligeledes betyder, at indfrielseskursen for det strukturerede 

produkt ikke kan overstige 180. Værdien af calloptionen ved udløb beregnes således som 

følgende: 

     {  
 

  
 ∑   ,     

          

           

-   

  

   

}      

Da produktets deltagelsesgrad er 100 %, beregnes indfrielseskursen ved udløb således som: 

                      

                                                 
1
 Følgende 24 aktier indgår i kurven: Carlsberg A/S (DK), AP Møller Maersk A/S (DK), Vestas Wind Systems 

A/S (DK), Danske Bank A/S (DK), Novozymes A/S (DK), Novo Nordisk A/S (DK), Statoil ASA (NO), 

Telenor ASA (NO), Orkla ASA (NO), DnB NOR ASA (NO), Yara International ASA (NO), Norsk Hydro 

ASA (NO), H & M Hennes & Mauritz AB (SE), TeliaSonera AB (SE), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (SE), 

Nordea Bank AB (SE), Investor AB (SE), Svenska Handelsbanken AB (SE), Nokia Oyj (FI), Fortum Oyj (FI), 

Sampo Oyj (FI), UPM-Kymmene Oyj (FI), Stora Enso Oyj (FI), KONE Oyj (FI) 
2
 Indledende observationsdage: 4. marts 2009, 3. april 2009, 4. maj 2009, 4. juni 2009, 6. juli 2009, 4. august 

2009 og 4. september 2009. Afsluttende observationsdage: 8. august 2012, 7. september 2012, 8. oktober 2012, 

8. november 2012, 7. december 2012, 8. januar 2013 og 8. februar 2013. 
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5.4.3 Prisvurdering 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 6 har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 6,13 og 6,30 med en beregnet middelværdi på 

6,22. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 100,45. Dermed er den reelle rente på lånet negativ, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener således penge på lånet. Medregnes 

emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle rente, fås en årlig rentesats på 1,43 %, 

hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set fra låntagers side. 

Tabel 6 – Resultat af værdiansættelse af 0 % HNG Nordiske Aktier 2013 ved Monte Carlo-simulation 
med 100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 88,61 6,00 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 94,82 6,22 100,45 -0,11 % 1,43 % 11,85 5,85 12,49 % 5,80 % 

Øvre 2,5 % 94,91 6,30 100,37 -0,09 % 1,45 % 11,76 5,76 12,39 % 5,71 % 

Nedre 2,5 % 94,74 6,13 100,54 -0,13 % 1,40 % 11,93 5,93 12,59 % 5,88 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 

Den reelle værdi af det strukturerede produkt udgør 94,82, hvilket er væsentligt lavere end 

udstedelseskursen på 106,67. Således er udsteders gevinst på 11,85 (5,85) uden (med) 

emissionsomkostninger, og den samlede overpris udgør 12,49 % (5,80 %) af produktets fair 

værdi. Dette må siges at være utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. Produktet 

burde således enten have været udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft en højere 

deltagelsesgrad. Den fair deltagelsesgrad kan udregnes ved først at trække værdien af 

nulkuponobligationen fra udstedelseskursen, hvilket giver det beløb, der er til rådighed til køb 

af optioner. 

Som før nævnt er udstederens og arrangørens omkostninger bemærkelsesværdigt ligegyldige 

for en investor, der skal finde den reelle værdi af det produkt, han køber. Udstederens og 

arrangørens omkostninger har overhovedet ingen værdi for investoren, der udelukkende skal 

koncentrere sig om værdien af obligationselementet og optionselementet. Investoren kan 

således tage hele differencen mellem værdien af nulkuponobligationen og udstedelseskursen i 

betragtning, når den fair deltagelsesgrad skal udregnes. Den fair deltagelsesgrad for dette 

produkt kan således udregnes som 
            

    
        . Derved er den fair deltagelsesgrad 
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næsten tre gange højere end produktets deltagelsesgrad på 100 %, hvilket fra en investors 

synsvinkel også må anses som værende særdeles utilfredsstillende. Investor betaler således en 

markant overpris for denne strukturerede obligation. 



Resultat af værdiansættelse af de strukturerede obligationer 

76 

 

6 Resultat af værdiansættelse af de strukturerede 
obligationer 

I dette afsnit præsenteres resultaterne af værdiansættelsen af de 19 strukturerede obligationer. 

Obligationerne vil blive sammenlignet på tværs, og hvor det findes interessant, vil der blive 

kommenteret på de enkelte produkter. 

Tabel 7 – Resultat af værdiansættelse af de 19 strukturerede obligationer. 

Navn 
NKO-
værdi 

Options-
værdi 

Produkt-
værdi 

Reelt 
lånebeløb 

Reel 
rente 
ekskl. 
Omk. 

Udsteders 
gevinst 
ekskl. Omk. 

Overpris 
ekskl. 
Omk. 

Fair 
deltagel-
sesgrad 

0 % Danske Bank Infrastruktur 2011  94,72   3,08   97,81   101,92  -0,95 %  7,19  7,36 % 333,2 % 

0 % Danske Bank Klimateknologi 2011  94,51   3,14   97,65   101,86  -0,92 %  7,35  7,53 % 333,9 % 

0 % HNG Nordiske Aktier 2013  88,61   6,22   94,82   100,45  -0,11 %  11,85  12,49 % 290,5 % 

0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013  87,83   5,59   93,42   98,26  0,44 %  10,43  11,17 % 286,6 % 

0 % Kommuninvest BRIK Aktier Basis 2013  89,05   2,93   91,99   102,07  -0,52 %  13,01  14,14 % 543,3 % 

0 % Kommuninvest BRIK Aktier Super 2013  89,05   5,69   94,74   104,31  -1,07 %  15,26  16,10 % 368,2 % 

Danske Bank Norden 2011  93,49   3,97   97,46   101,03  -0,41 %  7,54  7,74 % 290,2 % 

HNG Basis aktier 2012  92,41   5,11   97,52   97,39  0,88 %  4,98  5,11 % 197,6 % 

HNG Large Cap 2012  92,29   6,85   99,15   97,65  0,79 %  5,35  5,40 % 178,1 % 

KK Danske Aktier 2012  91,79   2,93   94,72   102,07  -0,67 %  10,28  10,85 % 450,5 % 

KK Nordiske Aktier 2013  89,66   4,24   93,90   100,76  -0,21 %  11,10  11,82 % 361,8 % 

KommuneKredit Aktietrappe 2012  91,51   2,75   94,26   99,75  0,08 %  8,24  8,75 % 400,3 % 

KommuneKredit Klima 2012  92,18   2,66   94,84   102,34  -0,77 %  10,16  10,71 % 481,8 % 

KommuneKredit Vedvarende Energi Basis 2013  89,60   3,36   92,97   101,64  -0,41 %  12,03  12,94 % 457,7 % 

KommuneKredit Vedvarende Energi Super 2013  89,60   7,33   96,93   102,67  -0,66 %  13,07  13,48 % 278,2 % 

Lån 7003 Norden  91,49   3,98   96,27   100,22  -0,07 %  8,73  9,07 % 339,3 % 

Lån 7004 Asien  88,61   6,27   96,95   99,66  0,09 %  11,05  11,39 % 309,1 % 

Lån 7005 Klimateknologi  89,59   5,43   95,84   102,75  -0,68 %  13,16  13,73 % 357,3 % 

NB Skandinaviske Aktier 2012  91,60   5,49   97,81   99,80  0,07 %  8,19  8,38 % 262,3 % 

Kilde: Egne beregninger. 

I tabel 7 ses en samlet oversigt over resultaterne af værdiansættelsen for hver enkelt af de 19 

produkter. Disse resultater er fremkommet på baggrund af beregninger foretaget i de 

Excelfiler med simulationsmodeller, som for hvert produkt er vedlagt på den medfølgende 

CD-ROM. 

I resultattabellen vises for hvert produkt følgende: 

 Værdien af nulkuponobligationen beregnet på baggrund af produktets hovedstol og 

den risikofrie rente, der er gældende for en løbetid, der svarer løbetiden på den 

strukturerede obligation. 
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 Værdien af én option til afdækning af produktet risiko beregnet på baggrund af 

kvantitative data for de underliggende aktiver samt den risikofrie rente for en løbetid, 

der svarer til løbetiden på den strukturerede obligation. 

 Produktets reelle værdi som udgøres af værdien af nulkuponobligationen tillagt 

værdien af én option ganget med produktets faktiske deltagelsesgrad. 

 Det reelle lånebeløb beregnet som udstedelseskursen fratrukket værdien af én option 

ganget med produktets faktiske deltagelsesgrad. 

 Udsteders reelle rente, når der ses bort fra udsteders omkostninger, beregnet som den 

effektive rente på et nulkupon stående lån med en kursværdi på det reelle lånebeløb, 

en hovedstol svarende til den pågældende indekserede obligations hovedstol og en 

løbetid svarende til løbetiden på den strukturerede obligation. 

 Udsteders gevinst, når der ses bort fra udsteders omkostninger, beregnet som 

udstedelseskursen fratrukket produktets reelle værdi. 

 Produktets overpris, når der ses bort fra udsteders omkostninger, beregnet som den 

procentvise forskel mellem udstedelseskursen og produktets reelle værdi. 

 Produktets fair deltagelsesgrad beregnet som forholdet mellem værdien af én option 

og det beløb, der er til rådighed for køb af optioner, når der ses bort fra udsteders 

omkostninger, i form af udstedelseskursen fratrukket værdien af 

nulkuponobligationen. 

I det følgende vil disse resultater blive diskuteret i henhold til en vurdering af, hvor attraktiv 

de enkelte strukturerede obligationer vil være som investeringsobjekt. 

6.1 Reel rente 

Den reelle rente er et udtryk for, hvor store udsteders samlede omkostninger er ved 

udstedelsen. Selvom det i teorien ofte antages, at der findes lånemuligheder i markedet, hvor 

omkostningerne blot svarer til den risikofrie rente, er dette sjældent tilfældet i virkeligheden, 

hvor en kreditor eller investor altid bør tage højde for risikoen hos modparten. Når der lånes 

penge gennem traditionelle renteprodukter på markedsvilkår, vil det derfor være svært at opnå 

en rente, der matcher den risikofrie rente. 

Den reelle rente findes ved først at finde det reelle lånebeløb, som udgøres af 

udstedelseskursen fratrukket optionspræmien ganget med deltagelsesgraden. Herefter kan den 

reelle rent udregnes som den effektive rente på en betalingsrække med to betalinger og en 
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løbetid svarende til produktets løbetid, hvor den første betaling udgøres af det reelle 

lånebeløb, og modydelsen udgøres af produktets hovedstol, som betales ved udløb. 

Figur 22 – Reel rente eksklusive omkostninger. 

 
 

 
 

Kilde: Egne beregninger. 

Som det fremgår af figur 22, er den reelle rente eksklusive omkostninger negativ på 13 ud af 

de 19 produkter. Det indikerer altså, at udstederen tjener på at optage lån, eller sagt på en 

anden måde, investoren betaler for at påtage sig en risiko. Dette harmonerer overhovedet ikke 

med den brede økonomiske teori, hvor en investor altid vil søge kompensation for at påtage 

sig en risiko. 
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Betragtes den reelle rente som en isoleret værdi, kan man dog ikke udlede meget information 

om, hvorvidt den er fair eller ej. Derfor giver det god mening at sammenligne den reelle rente 

med fx den risikofrie rente for at få et billede af forholdet mellem disse to renter. 

Nederst i figur 22 ses et diagram over netop forholdet mellem den reelle og den risikofrie 

rente for de 19 produkter, når der ses bort for udstederens omkostninger. Det ses her, at 

samtlige 19 produkter har en reel rente, som er lavere end den risikofrie rente. HNG Basis 

Aktier 2010, som er det produkt, hvor den reelle rente ligger tættest på den risikofrie rente, 

har endda en reel rente, der kun udgør en tredjedel af den risikofrie rente. 

Betragtes den reelle rente inklusiv udsteders omkostninger i figur 23, ser billedet kun en 

anelse bedre ud. Selv når man tager højde for udsteders omkostninger ved udstedelsen, viser 

det sig, at 0 % Danske Bank Infrastruktur 2011 har en reel rente, der antager en negativ værdi 

på -0,005 %. 

Dette er altså under alle omstændigheder en god forretning for udstederen, der får stillet 

fuldstændig gratis kapital til rådighed. 

Igen er det dog forholdet mellem den reelle rente og den risikofrie rente, der er mest 

interessant, og igen ses det, at det for samtlige produkter gælder, at den reelle rente er lavere 

end den risikofrie rente. HNG Basis Aktier 2012, som er det produkt, der er relativ dyrest for 

udstederen, har en reel rente, der kun udgør knap to tredjedele af den risikofrie rente, og 16 af 

de 19 produkter har en reel rente, som ligger under halvdelen af den risikofrie rente. 

Det må således konkluderes, at samtlige af de 19 produkter må anses som værende særdeles 

attraktive for de enkelte udstedere, da de opnår en finansiering, der i alle tilfælde er langt 

billigere end de alternative finansieringsformer, de må formodes at have adgang til på 

markedet. 
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Figur 23 – Reel rente inklusive omkostninger. 

 
 

 
 

Kilde: Egne beregninger. 

Set fra investors side er billedet det modsatte. Ingen af de 19 produkter ligner en attraktiv 

investering, idet den reelle rente i alle tilfælde er lavere end den rente, investor kan opnå ved 

en investering i det risikofrie aktiv. 

Samtlige produkter dumper altså på dette område. 

6.2 Forholdet mellem produktværdi og udstedelseskurs 

En anden nyttig parameter der kan bruges til at vurdere om et produkt er for dyrt, er forholdet 

mellem udstedelseskursen og produktets faktiske værdi. 
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Figur 24 – Produktets værdi i forhold til udstedelseskursen. 

 
 

 
 

Kilde: Egne beregninger. 

Produktets faktiske værdi udgøres af den samlede værdi af obligationselementet og 

optionselementet. Er denne værdi højere end udstedelseskursen, er produktet billigt, og en 

investor får således en rabat ved køb af produktet. Er produktets værdi til gengæld lavere end 

udstedelseskursen, må produktet anses som værende for dyr, og investor betaler i dette 

tilfælde en overpris for det. 

Som det fremgår af figur 24, er udstedelseskursen i alle tilfælde for høj i forhold til produktets 

faktiske værdi, uanset om udsteders omkostninger regnes med eller ej. For en investor er det 



Resultat af værdiansættelse af de strukturerede obligationer 

82 

 

udelukkende interessant at betragte prisforholdet eksklusive udsteders omkostninger, da disse 

som tidligere nævnt, overhovedet ikke antager nogen værdi for investor. 

Det ses således, at for selv det billigste produkt, HNG Basis Aktier 2012, betaler investor en 

overpris på 5,11 % i forhold til den faktiske værdi af det produkt, han modtager. Det dyreste 

produkt, 0 % Kommuninvest BRIK Aktier 2013 er hele 16,1 % for dyrt, og for så mange som 

11 ud af de 19 produkter gælder det, at investor betaler en overpris på mere end 10 % af den 

faktiske værdi. 

En sammenligning, hvor udsteders omkostninger er taget i betragtning, er medtaget for at 

kunne vurdere, hvorvidt udsteder kan retfærdiggøre prisen på det pågældende produkt under 

påskud af, at omkostningerne ved udstedelsen bør afholdes af investor. Igen ses det dog, at 

ingen af de 19 produkter kan anses som værende fair prissat og selv hvis udsteders 

omkostninger medregnes i produktets værdi, er det dyreste produkt næsten 10 % for dyrt. 

Det må således også her konkluderes, at ingen af de 19 produkter ligner en attraktiv 

investering for en investor, idet de alle er for dyre. 

Forholdet mellem produktets reelle værdi og udstedelseskursen er tillige et ganske fornuftigt 

udgangspunkt for en indbyrdes sammenligning af priserne på de respektive produkter i 

forhold til hinanden. Denne parameter er direkte brugbar til dette formål, da den er renset for 

alle relative koblinger. 

Betragtes resultatet af værdiansættelsen i figur 24, ses det, at der er en markant indbyrdes 

forskel i prisen på de 19 produkter. Overprisen på det dyreste produkt, 0 % Kommuninvest 

BRIK Aktier 2013, er over tre gange så høj som overprisen på det billigste produkt, HNG 

Basis Aktier 2012 (16,1 % vs. 5,11 %). 

I tabel 8 vises en sammenligning af overpriserne for de respektive produkter, hvor også 

udsteder og arrangør for hvert produkt er medtaget. I forhold til en vurdering af de indbyrdes 

priser for de enkelte udstedere og arrangører er det umiddelbart arrangørerne, der er mest 

interessante at se på, da arrangørerne i alle tilfælde også har optrådt som beregningsagenter, 

og dermed er ansvarlige for prisfastsættelsen af de enkelte produkter. 
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Tabel 8 – Sammenligning af overpriser for de enkelte udstedere og arrangører. 

Navn Udsteder Arrangør Overpris 

HNG Basis aktier 2012 Hovedstadsregionens Naturgas I/S Nordea Bank Danmark A/S 5,1 % 

HNG Large Cap 2012 Hovedstadsregionens Naturgas I/S Nordea Bank Danmark A/S 5,4 % 

0 % HNG Nordiske Aktier 2013 Hovedstadsregionens Naturgas I/S Garanti Invest 7,4 % 

0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013 Kommunalbanken AS Garanti Invest 7,5 % 

Danske Bank Norden 2011 Danske Bank A/S Danske Bank 7,7 % 

NB Skandinaviske Aktier 2012 Nykredit Bank A/S Nykredit Bank A/S 8,4 % 

KommuneKredit Aktietrappe 2012 KommuneKredit Nordea Bank Danmark A/S 8,7 % 

Lån 7003 Norden Handelsbanken AB Handelsbanken AB 9,1 % 

KommuneKredit Klima 2012 KommuneKredit Danske Bank 10,7 % 

KK Danske Aktier 2012 KommuneKredit Nordea Bank Danmark A/S 10,9 % 

0 % Kommuninvest BRIK Aktier Super 2013 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag Garanti Invest 11,2 % 

Lån 7004 Asien Svenska Handelsbanken AB Handelsbanken AB 11,4 % 

KK Nordiske Aktier 2013 KommuneKredit Nordea Bank Danmark A/S 11,8 % 

0 % Kommuninvest BRIK Aktier Basis 2013 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag Garanti Invest 12,5 % 

KommuneKredit Vedvarende Energi Basis 2013 KommuneKredit Garanti Invest 12,9 % 

KommuneKredit Vedvarende Energi Super 2013 KommuneKredit Garanti Invest 13,5 % 

Lån 7005 Klimateknologi Svenska Handelsbanken AB Handelsbanken AB 13,7 % 

0 % Danske Bank Infrastruktur 2011 Danske Bank A/S Danske Bank 14,1 % 

0 % Danske Bank Klimateknologi 2011 Danske Bank A/S Danske Bank 16,1 % 

Kilde: Egne beregninger. 

Følgende fem arrangører har været involveret i de 19 produkter: 

 Garanti Invest (6 produkter) 

 Nordea Bank Danmark A/S (5 produkter) 

 Danske Bank (4 produkter) 

 Handelsbanken AB (3 produkter) 

 Nykredit Bank A/S (1 produkt) 

Det ses i tabel 8, at der ikke umiddelbart kan observeres nogle markante mønstre i niveauet 

for overpriser hos de enkelte arrangører. I alle tilfælde, hvor en arrangør har stået for mere 

end én udstedelse i løbet af 2009, er den pågældende arrangørs udstedelser fordelt nogenlunde 

jævnt i intervallet. De to arrangører, der umiddelbart skiller sig mest ud er Nordea Bank 

Danmark A/S og Danske Bank, der har tendens til at ligge i hhv. den ”billige” ende for 

Nordeas vedkommende og den dyre ende for Danske Banks vedkommende. Men man skal 

blot udelade to produkter fra hver af disse arrangører, Nordeas to billigste, og Danske Banks 

to dyreste, før billedet skifter, og niveauet for priserne er i Danske Banks favør. Desuden må 

man også anse det sparsomme datagrundlag med blot 19 observationer, som værende for 

utilstrækkeligt til at danne baggrund for en valid vurdering. Med den fordeling de respektive 
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arrangører har, vil blot få yderligere produkter fra hver arrangør, og i visse tilfælde blot et 

enkelt, kunne vende billedet i såvel positiv som negativ retning. 

Det må således konkluderes, at der ikke umiddelbart er mulighed for at producere en 

tilfredsstillende vurdering af det indbyrdes prisniveau hos de enkelte arrangører. Man kan blot 

konkludere at prisniveauet hos alle arrangører er utilfredsstillende og for dyrt i forhold til den 

reelle værdi af de produkter, der sælges.  

6.3 Afkastsandsynlighed 

Uanset om man vurderer et produkt til at være prissat korrekt eller ej, kan det være nyttigt for 

en investor at få viden om sandsynligheden for, at hans investering vil generere et positivt 

afkast. I dette afsnit vurderes sandsynligheden for, at de respektive produkter vil generere et 

positivt afkast samt sandsynligheden for, at de vil generere et afkast, der er større end det 

sikre afkast, der vil kunne opnås ved en alternativ investering i det risikofrie aktiv. Da der er 

tale om en risikobærende investering, må det som udgangspunkt forventes, at man ikke kan 

være 100 % sikker på at opnå et afkast. Hvis dette var tilfældet, ville der være tale om en 

risikofri investering. 

Som det fremgår af figur 25, er det også tilfældet for samtlige 19 produkter, at 

sandsynligheden for at opnå et positivt afkast er lavere end 100 %. Samtlige af de 19 

produkter har dog også ganske lave sandsynligheder, hvor sandsynligheden for et positivt 

afkast blot er 37,4 % for HNG Large Cap 2012, som er det produkt, hvor sandsynligheden er 

størst. For KK Danske Aktier 2012, som har den laveste sandsynlighed for et positivt afkast, 

er sandsynligheden helt nede på 12,65 %. 
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Figur 25 – Afkastsandsynlighed. 

 
 

 

Kilde: Egne beregninger. 

Billedet ser dog ikke bedre ud, når man betragter produkternes sandsynlighed for at 

outperforme en tilsvarende investering i det risikofrie aktiv. Samtlige produkter ligger her 

under 25 % sandsynlighed, og for de 6 produkter med den laveste sandsynlighed gælder det, 

at de alle ligger under 10 %. 

6.4 Fair deltagelsesgrad 

En alternativ måde, hvorpå man kan vurdere, om en struktureret obligation har en fair pris, er 

ved at udregne en fair deltagelsesgrad for det pågældende produkt. For at udregne den fair 

deltagelsesgrad, skal man kende værdien af obligationselementet, prisen på optionen (ej at 
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forveksle med størrelsen af optionselementet) samt udstedelseskursen. Man kan nu udregne 

det beløb, der er til rådighed for køb af optioner, givet ved differencen mellem værdien af 

obligationselementet og udstedelseskursen. 

For investor vil en fair deltagelsesgrad udgøres af forholdet mellem rådighedsbeløbet til køb 

af optioner og optionsprisen. Er optionsprisen mindre end rådighedsbeløbet, vil den fair 

deltagelsesgrad være større end 100 %, og er optionsprisen større end rådighedsbeløbet, vil 

den fair deltagelsesgrad være lavere end 100 %. 

Når man kender den fair deltagelsesgrad, kan man udregne ratioen mellem den for det 

pågældende produkts faktiske deltagelsesgrad og den fair deltagelsesgrad for samme produkt. 

Figur 26 – Fair deltagelsesgrad ratio. 

 

Kilde: Egne beregninger. 

Forholdet mellem den faktiske og fair deltagelsesgrad kan ses som en retningsgiver for, hvor 

stort et afkast investor potentielt går glip af (under forudsætning af at produktet genererer et 

positivt afkast ved udløb). I figur 26 ses et diagram, der angiver forholdet mellem den 

beregnede fair deltagelsesgrad og den faktiske deltagelsesgrad for de 19 produkter. En ratio 

over 1 indikerer, at den faktiske deltagelsesgrad er for lav i forhold til prisen på produktet. Er 

forholdet fx 4,5 som for KK Danske Aktier 2012, og det strukturerede produkt ved udløb 

ender med et afkast på 10 %, går investor således glip af 35 procentpoint i afkast, eller i dette 

tilfælde hvad der svarer til mere end tre gange det faktiske afkast, fordi den faktiske 

deltagelsesgrad har været alt for lav i forhold til produktets udstedelseskurs. 
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Som det ses, er den faktiske deltagelsesgrad i alle tilfælde for lav. HNG Large Cap 2012, som 

har en faktisk deltagelsesgrad, der ligger tættest på den fair deltagelsesgrad, vil generere et 

potentielt afkast, der kun er næsten halvt så stor som produktets fair afkast. For 0 % 

Kommuninvest BRIK Aktier Basis, som har den højeste ratio af de 19 produkter, gælder det, 

at investor vil kunne opnå et potentielt afkast, der kun udgør så lidt som under en femtedel af 

produktets fair afkast. 

Endnu en gang må det således konkluderes, at ingen af de 19 produkter kan vurderes som 

værende attraktive investeringsobjekter i forhold til deres pris. 

6.5 Sammenfattende vurdering af de 19 produkter 

I afsnit 6 er de 19 produkter blevet vurderet ud fra specifikke isolerede 

sammenligningsparametre. Resultaterne viste, at ikke ét eneste produkt kunne anses som 

værende attraktivt for en investor, uanset hvilken parameter, man benyttede som baggrund for 

vurderingen. Man kan sagtens forestille sig, at et produkt, der umiddelbart ikke ser attraktiv 

ud, såfremt man udelukkende ser på en enkelt parameter, vil se væsentligt mere attraktiv ud, 

såfremt flere parametre tages i betragtning. Et eksempel kunne være et produkt, der har en lav 

reel rente, men hvor afkastsandsynlighederne til gengæld er høje. I praksis vil et sådant 

scenarie dog være relativt usandsynligt, da såvel produkternes reelle værdi som 

afkastsandsynligheder er beregnet på baggrund af de samme kvantitative data, og der således 

er en indirekte kobling mellem de forskellige parametre. 

Sammenlignes resultaterne i afsnit 6 på tværs, finder man dog heller ikke anledning til at 

vurdere nogen af produkterne anderledes, end det er sket ovenfor. De lave reelle renter, de 

høje overpriser og de lave faktiske deltagelsesgrader i forhold til fair deltagelsesgrader 

opvejes på ingen måde af en højere sandsynlighed for et positivt afkast eller en højere 

sandsynlighed for at de respektive produkter vil outperforme en investering i det risikofrie 

aktiv, da disse sandsynligheder ganske enkelt er lave for samtlige 19 produkter. 

Det må således også samlet set konkluderes, at ingen af de 19 produkter kan betegnes som 

værende attraktive investeringsobjekter. 
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7 Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været at undersøge, hvorvidt de 19 aktieindekserede 

strukturerede obligationer, der blev noteret på Nasdaq OMX Copenhagen i løbet af 2009, kan 

betragtes som værende attraktive investeringsobjekter for en privat investor, samt vurdere de 

19 produkters prissætning indbyrdes i forhold til hinanden. 

Strukturerede obligationer er oftest konstrueret på en sådan måde, at investor ved udløb enten 

kun modtager en betaling svarende til hovedstolen på den strukturerede obligation eller, 

såfremt de underliggende aktiver har haft en gunstig udvikling i produktets løbetid, både en 

betaling svarende til hovedstolen samt et variabelt tillæg, hvis størrelse ikke på forhånd er 

kendt. Tillæggets størrelse afhænger således direkte af størrelsen på den relative udvikling i 

kursen på de underliggende aktiver. Produkterne har oftest en løbetid på mellem to og fem år. 

En struktureret obligation er sammensat af to delelementer, et obligationselement og et 

optionselement. Det er obligationselementet, der sikrer, at investor kan få udbetalt et beløb 

svarende til hovedstolen ved udløb, og det er optionselementet, der giver mulighed for et 

yderligere tillæg. 

For at kunne værdiansætte en struktureret obligation kræves det, at man foretager en særskilt 

værdiansættelse af såvel obligationselementet som optionselementet. Obligationselementet 

består oftest af en nulkuponobligation og værdiansættes ved at tilbagediskontere alle 

fremtidige betalinger. De optioner, der ligger til grund for optionselementet, er oftest 

eksotiske optioner, som sjældent kan værdiansættes vha. klassiske analytiske 

værdiansættelsesmodeller, som bl.a. ikke kan håndtere stiafhængighed. 

I stedet kan man benytte andre værdiansættelsesmetoder som f.eks. Monte Carlo-

simulationsmodeller, som også er benyttet i denne afhandling. Ved Monte Carlo-simulation 

beregnes der et antal stokastiske udfald af den fremtidige pris på et eller flere underliggende 

aktiver, og et estimat på værdien af optionen findes ved at tage gennemsnittet af de 

stokastiske udfald og tilbagediskontere disse til nutidsværdier. 

De 19 strukturerede obligationer er alle blevet værdiansat ved hjælp af Monte Carlo-

simulation. Herefter er resultaterne af værdiansættelsen blevet analyseret ud fra en række 

parametre, som hver især gør det muligt at vurdere, hvorvidt der i hvert enkelt tilfælde er tale 

om et attraktivt investeringsobjekt for en privat investor, eller i hvor høj grad 
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udstedelseskursen eller en eller flere af de tilknyttede variable parametre antager værdier, der 

er for høje eller for lave i forhold til den reelle værdi af den strukturerede obligation. 

Resultaterne af beregningerne af de to mest retvisende vurderingsparametre i form af 

forholdet mellem udstedelseskurs og den reelle værdi samt forholdet mellem den faktiske og 

den fair deltagelsesgrad viste, at alle de 19 produkter var for højt prissat. 

Overprisen på de 19 produkter lå i intervallet 5,1 % for HNG Basis aktier 2012, som er det 

”billigste” produkt og 16,1 % for 0 % Danske Bank Klimateknologi 2011, som er det dyreste 

produkt i forhold til de respektive produkters reelle værdi. Der er dog ingen produkter, der 

skiller sig markant ud i forhold til andre, idet de 19 produkters overpris er jævnt fordelt over 

hele intervallet. 

Der er ingen signifikante mønstre, når det kommer til at sammenligne niveauet for overpriser 

indbyrdes mellem de respektive arrangører, der i alle tilfælde også har optrådt som 

beregningsagenter, og dermed er ansvarlige for prisfastsættelsen af produkterne. I de tilfælde, 

hvor en arrangør har været involveret i mere end et enkelt produkt, er prisniveauet på de 

pågældende produkter jævnt fordelt over intervallet. Men da der er tale om et sparsomt 

datagrundlag med blot 19 observationer, må dette anses som værende for utilstrækkeligt til at 

danne baggrund for en valid vurdering. 

Sammenlignes den faktiske deltagelsesgrad for hvert af de 19 produkter med den fair 

deltagelsesgrad, ses det, at samtlige 19 produkter har en faktisk deltagelsesgrad, som er for 

lav i forhold til den fair deltagelsesgrad. Forholdet mellem den faktiske og fair 

deltagelsesgrad ligger i intervallet fra 1,78 for HNG Large Cap 2012 og til 5,43 for 0 % 

Kommuninvest BRIK Aktier Basis 2013. Igen er de 19 produkter fordelt jævnt over hele 

intervallet, men der er dog en markant forskel mellem det produkt, der har den mest fair 

deltagelsesgrad og det produkt, der har den mindst fair deltagelsesgrad. For HNG Large Cap 

2012 burde investor således få udbetalt hele det potentielle tillæg plus et yderligere beløb 

svarende til 78 % af det udbetalte tillæg, mens det yderligere beløb, som investor går glip af 

for 0 % Kommuninvest BRIK Aktier Basis 2013, er hel 443 % af størrelsen på det udbetalte 

tillæg. 

Resultatet af analysen viser, at ingen af de 19 produkter kan betegnes som værende attraktive 

investeringsobjekter for en privat investor, idet alle produkter er for højt prissat i forhold til 
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den reelle værdi. I dette perspektiv er den samlede konklusion derfor, at investeringer i 

strukturerede obligationer ikke kan anbefales til private investorer. 
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Bilag A: Værdiansættelse af Lån 7003 Norden 
(DK0030013503) 

Dette produkt er udstedt af Handelsbanken AB den 13. marts 2009. Obligationen udløber den 

13. marts 2012, hvilket giver den en løbetid på 3 år. Stamdata for udstedelsen er vist i tabel 9. 

Udstedelsen er arrangeret af Handelsbanken AB, som ligeledes er beregningsagent. Hver 

obligation har en nominel værdi på DKK 10.000 og den samlede udstedelse var på nominelt 

DKK 72,5 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 13. marts 2012 var den 13. 

marts 2009 på 2,97 % p.a. Den endelige prisfastsættelsesdato for produktet var den 10. marts 

2009. Omkostninger i forbindelse med udstedelsen nævnes i prospektet at udgøre 1,27 % p.a., 

og ender dermed på 3,81 i alt. 

Tabel 9 – Stamdata for Lån 7003 Norden. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

105 100 2,97 % 72,5 mio. 13-mar-2009 13-mar-2012 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af deltagelsesgraden, som blev fastlagt til 120 %. Produktet har 

en garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 3 år. Med en fireårig rente på 2,97 %, udgør nutidsværdien af nulkuponobligationen 91,49. 

Optionselement 

Optionselementet består af en købt asian tail basket average rate calloption. Optionens 

startdato er den 10. marts 2009 og udløbsdato den 28. februar 2012. De underliggende aktiver 

består af 15 nordiske aktier, noteret i Danmark, Norge, Sverige og Finland
2
. Startkursen for 

hver aktie i kurven fastsættes som lukkekursen den 10. marts 2009. Slutkursen for hver aktie i 

kurven fastsættes som det simple aritmetiske gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser på 

fire afsluttende observationsdage
3
. Den enkelte akties performance beregnes ved at dividere 

slutkursen med startkursen. Værdien af kurven ved udløb beregnes som det simple aritmetiske 

                                                 
1
 Fondsbørsmeddelelse, 11. marts 2009 

2
 Følgende 15 aktier indgår i kurven: AP Møller Maersk A/S (DK), Novo Nordisk A/S (DK), Vestas Wind 

Systems A/S (DK), Renewable Energy Corporation  ASA (NO), Statoil ASA (NO), Yara International 

Aksjeselaskap (NO), Abb Limited (SE), AstraZeneca PLC (SE), Telefonaktiebolaget L M Ericsson (SE), 

Swedish Match AB (SE), TeliaSonera AB (SE), Fortum Oyj (FI), Neste Oil Corporation (FI), Nokia Oyj (FI), 

Sampo Oyj (FI) 
3
 Observationsdage: 28. november 2011, 28. december 2011, 28. januar 2012 og 28. februar 2012. 
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gennemsnit af kursudviklingen på de 15 underliggende aktier. Hver enkelt aktie har et 

individuelt kursloft på 150 %, hvilket betyder, at såfremt slutkursen på en aktie udgør mere 

end 150 % af startkursen, erstattes den reelle kursudvikling for denne aktie med en fast 

kursudvikling på 150 %. Således er der også tilknyttet et indirekte kursloft på hele kurven på 

150 %, og dermed har optionen en maksimal værdi af 50. Værdien af calloptionen ved udløb 

beregnes som følgende: 

     {   
 

  
 ∑   ,

          

           

      -   

  

   

}      

Med en deltagelsesgrad på 120 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                          

Da optionen har en maksimal værdi på 50, har produktet således en maksimal indfrielseskurs 

på                

Prisvurdering 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 10, har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 3,93 og 4,04 med en beregnet middelværdi på 

3,98. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 100,22. Dermed er den reelle rente på lånet negativ, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener således penge på lånet. Medregnes 

emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle rente, fås en årlig rentesats på 1,22 %, 

hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af 

det strukturerede produkt udgør 96,27, hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 

105. Således er udsteders gevinst på 8,73 (4,92) uden (med) emissionsomkostninger, og den 

samlede overpris udgør 9,07 % (4,92 %) af produktets fair værdi. Dette må siges at være 

utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. Produktet burde således enten have været 

udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft en deltagelsesgrad på 339,3 %. 
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Tabel 10 – Resultat af værdiansættelse af Lån 7003 Norden ved Monte Carlo-simulation med 100.000 
iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 91,49 3,81 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 96,27 3,98 100,22 -0,07 % 1,22 % 8,73 4,92 9,07 % 4,92 % 

Øvre 2,5 % 96,33 4,04 100,96 -0,32 % 0,96 % 8,67 4,86 9,00 % 4,85 % 

Nedre 2,5 % 96,20 3,93 101,07 -0,36 % 0,93 % 8,80 4,99 9,15 % 4,99 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag B: Værdiansættelse af KommuneKredit Aktietrappe 
2012 (DK0030164397) 

Dette produkt er udstedt af KommuneKredit den 20. marts 2009. Obligationen udløber den 8. 

april 2012, hvilket giver den en løbetid på 3 år og 3 uger. Stamdata for udstedelsen er vist i 

tabel 11. Udstedelsen er arrangeret af Nordea Bank Danmark A/S, som ligeledes er 

beregningsagent. Hver obligation har en nominel værdi på DKK 1,- og den samlede 

udstedelse var på nominelt DKK 322,5 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 

10. april 2012 var den 20. marts 2009 på 2,91 % p.a.
2
 Den endelige prisfastsættelsesdato for 

produktet var den 17. marts 2009. Omkostninger i forbindelse med udstedelsen nævnes i 

prospektet at udgøre 0,81 % p.a., og ender dermed på 2,47 i alt. 

Tabel 11 – Stamdata for KommuneKredit Aktietrappe 2012. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

102,5 100 2,91 % 322,5 mio. 20-mar-2009 08-apr-2012 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Produktet har en garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. Det variable element 

udgøres af det såkaldte månedlige loft, som angiver, hvor stor en stigning, det underliggende 

aktiv maksimalt kan antage hver måned. Mere herom nedenfor. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 3 år og 3 uger. Med en rente for obligationens løbetid på 2,91 % p.a., antager 

nulkuponobligationen en værdi af 91,51. 

Optionselement 

Optionen består af en købt ladder calloption. Dermed har optionen en afkastprofil, hvor 

minimumsværdien ved udløb stiger og fastlåses i trin i takt med en evt. stigning i det 

underliggende aktiv. Det underliggende aktiv for optionen er DJ Euro Stoxx 50-indekset. 

Optionens startdato er den 17. marts 2009 og udløbsdato den 17. marts 2012. Den 17. i hver 

måned i hele optionens 36 måneders løbetid noteres det månedlige afkast på det 

underliggende aktiv, og det samlede akkumulerede optionsafkast tilskrives denne værdi. Dog 

er der en maksimal grænse for det månedlige afkast, det såkaldte månedlige loft, der udgør 4 

                                                 
1
 Pressemeddelelse, 18. marts 2009 

2
 Den 8. og 9. april 2010 er ikke handelsdage, hvorfor den næstfølgende handelsdag benyttes i stedet. 
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%, og angiver, at såfremt det faktiske afkast på det underliggende aktiv i den pågældende 

måned overstiger 4 %, reguleres det akkumulerede optionsafkast kun med 4 %. Alle afkast 

under det månedlige loft på 4 % bidrager med deres fulde værdi til det akkumulerede afkast. 

Trappeelementet påvirker dog optionsafkastet således, at hver gang det akkumulerede afkast 

overstiger 14 på forhånd bestemte afkastniveauer
1
, fastlåses det akkumulerede afkast på dette 

niveau, så det ikke efterfølgende kan falde til under dette niveau. Værdien af calloptionen ved 

udløb beregnes således som følgende: 

     {                       ∑   {                   }

  

   

}      

Den maksimale værdi for optionen er således 144, og optræder i det tilfælde, hvor det 

underliggende aktiv har haft et månedligt afkast på minimum 4 % i samtlige perioder i 

optionens løbetid. Da produktets deltagelsesgrad er 100 %, beregnes indfrielseskursen ved 

udløb således som: 

                      

Prisvurdering 

Af simulationsresultatet i tabel 12 ses det, at optionen med 95 % sandsynlighed en værdi, der 

ligger inden for et interval mellem 2,71 og 2,78 med en beregnet middelværdi på 2,75. 

Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for det 

strukturerede produkt, som udgør 99,75. Dermed bliver den reelle rente på lånet 0,08 %, idet 

udsteder har forpligtigelser, der svarer til hovedstolen på 100 ved udløb. Dette er således en 

særdeles attraktiv rente for udsteder. Medregnes emissionsomkostningerne i beregningen af 

den reelle rente, fås en årlig rentesats på 0,90 %, hvilket også må siges at være særdeles 

fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af det strukturerede produkt udgør 94,26, 

hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 102,5. Således er udsteders gevinst på 

8,24 (5,77) uden (med) emissionsomkostninger, og den samlede overpris udgør 8,75 % (5,97 

%) af produktets fair værdi. Dette må siges at være utilfredsstillende set fra en investors 

perspektiv. Produktet burde således enten have været udbudt til en lavere kurs, eller 

alternativt have haft en deltagelsesgrad på 400,3 %. 

                                                 
1
 De 14 fastlåsningsniveauer er følgende: 6 %, 15 %, 25 %, 35 %, 45 %, 55 %, 65 %, 75 %, 85 %, 95, 105 %, 

115 %, 125 % og 135 %.  
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Tabel 12 – Resultat af værdiansættelse af KommuneKredit Aktietrappe 2012 ved Monte Carlo-
simulation med 100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 91,51 2,47 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 94,26 2,75 99,75 0,08 % 0,90 % 8,24 5,77 8,75 % 5,97 % 

Øvre 2,5 % 94,29 2,78 99,72 0,09 % 0,91 % 8,21 5,74 8,71 % 5,93 % 

Nedre 2,5 % 94,22 2,71 99,79 0,07 % 0,89 % 8,28 5,80 8,78 % 6,00 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag C: Værdiansættelse af NB Skandinaviske Aktier 2012 
(DK0030161617) 

Dette produkt er udstedt af Nykredit Bank A/S den 23. marts 2009. Obligationen udløber den 

23. marts 2012, hvilket giver den en løbetid på 3 år. Stamdata for udstedelsen er vist i tabel 

13. Udstedelsen er arrangeret af Nykredit Bank A/S, som ligeledes er beregningsagent. Hver 

obligation har en nominel værdi på DKK 1.000 og den samlede udstedelse var på nominelt 

DKK 72,292 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 13. marts 2012 var den 

13. marts 2009 på 2,92 % p.a. Den endelige prisfastsættelsesdato for produktet var den 16. 

marts 2009. Omkostninger i forbindelse med udstedelsen nævnes i prospektet at udgøre 1,33 

% p.a., og ender dermed på 4,00 i alt. 

Tabel 13 – Stamdata for NB Skandinaviske Aktier 2012. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

106 100 2,92 % 72,292 mio. 23-mar-2009 23-mar-2012 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af deltagelsesgraden, som blev fastlagt til 113 %. Produktet har 

en garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 3 år. Med en fireårig rente på 2,92 %, udgør nutidsværdien af nulkuponobligationen 91,60. 

Optionselement 

Optionselementet består af en købt basket calloption af europæisk type. Optionens startdato er 

den 16. marts 2009 og udløbsdato den 16. marts 2012. De underliggende aktiver består af 10 

skandinaviske aktier, noteret i Danmark, Norge, Sverige og Finland
2
. Startkursen for hver 

aktie i kurven fastsættes som lukkekursen den 16. marts 2009. Den enkelte akties 

performance beregnes ved at dividere slutkursen, som udgøres af lukkekursen den 16. marts 

2012, med startkursen. Værdien af kurven ved udløb beregnes som det simple aritmetiske 

gennemsnit af kursudviklingen på de 10 underliggende aktier. Hver enkelt aktie har et 

individuelt kursloft på 160 %, hvilket betyder, at såfremt slutkursen på en aktie udgør mere 

                                                 
1
 Fondsbørsmeddelelse, 17. marts 2009 

2
 Følgende 10 aktier indgår i kurven: Danske Bank A/S (DK), Carlsberg A/S, (DK), Vestas Wind Systems A/S 

(DK), Statoil ASA (NO), Telefonaktiebolaget L M Ericsson (SE), H & M Hennes & Mauritz AB (SE), Nordea 

Ban AB (SE), TeliaSonera AB (SE), Fortum Oyj (FI), Nokia Oyj (FI) 
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end 160 % af startkursen, erstattes den reelle kursudvikling for denne aktie med en fast 

kursudvikling på 160 %. Således er der også tilknyttet et indirekte kursloft på hele kurven på 

160 %, hvorved optionens maksimale værdi er 60. Værdien af calloptionen ved udløb 

beregnes således som følgende: 

     {   
 

  
 ∑   ,

          

           

      -   

  

   

}      

Med en deltagelsesgrad på 113 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                           

Da optionen har en maksimal værdi på 60, har produktet således en maksimal indfrielseskurs 

på                    

Prisvurdering 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 14, har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 5,42 og 5,56 med en beregnet middelværdi på 

5,49. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 99,80. Dermed ender den reelle rente for lånet på 0,07 

%, hvis der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der 

svarer til hovedstolen på 100 ved udløb. Dette er således en særdeles attraktiv rente for 

udsteder. Medregnes emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle rente, fås en årlig 

rentesats på 1,18 %, hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set fra låntagers side. 

Den reelle værdi af det strukturerede produkt udgør 97,81, hvilket er væsentligt lavere end 

udstedelseskursen på 105. Således er udsteders gevinst på 8,19 (4,19) uden (med) 

emissionsomkostninger, og den samlede overpris udgør 8,38 % (4,12 %) af produktets fair 

værdi. Dette må siges at være utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. Produktet 

burde således enten have været udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft en 

deltagelsesgrad på 262,3 %. 
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Tabel 14 – Resultat af værdiansættelse af NB Skandinaviske Aktier 2012 ved Monte Carlo-simulation 
med 100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 91,60 4,00 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 97,81 5,49 99,80 0,07 % 1,43 % 8,19 4,19 8,38 % 4,12 % 

Øvre 2,5 % 97,89 5,56 99,72 0,09 % 1,46 % 8,11 4,11 8,29 % 4,04 % 

Nedre 2,5 % 97,73 5,42 99,88 0,04 % 1,40 % 8,27 4,27 8,47 % 4,20 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag D: Værdiansættelse af 0 % Danske Bank Infrastruktur 
2011 (DK0030165790) 

Dette produkt er udstedt af Danske Bank A/S den 2. april 2009. Obligationen udløber den 4. 

april 2011, hvilket giver den en løbetid på 2 år og 2 dage. Stamdata for udstedelsen er vist i 

tabel 15. Udstedelsen er arrangeret af Danske Bank A/S, som ligeledes er beregningsagent. 

Hver obligation har en nominel værdi på DKK 10.000 og den samlede udstedelse var på 

nominelt DKK 101 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 4. april 2011 var 

den 2. april 2009 på 2,70 % p.a. Den endelige prisfastsættelsesdato for produktet var den 31. 

marts 2009. Omkostninger i forbindelse med udstedelsen nævnes i prospektet at udgøre 0,95 

% p.a., og ender dermed på 1,90 i alt. 

Tabel 15 – Stamdata for 0 % Danske Bank Infrastruktur 2011. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

105 100 2,70 % 101 mio. 02-apr-2009 04-apr-2011 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af det individuelle kursloft, som blev fastsat til 133,2 % af 

startkursen for hvert af de underliggende aktiver. Produktet har en garanteret 

minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 2 år og 2 dage. Med en rente på 2,70 % p.a., udgør nutidsværdien af nulkuponobligationen 

94,72. 

Optionselement 

Optionselementet består af en købt asian tail basket average rate & average strike calloption. 

Optionens startdato er den 2. april 2009 og udløbsdato den 18. marts 2011. De underliggende 

aktiver består af 14 internationale aktier, noteret i Schweitz, Tyskland, USA, Italien, 

Storbritannien, Frankrig og Hong Kong
2
. Startkursen for hver aktie i kurven fastsættes som 

det simple aritmetiske gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser på 5 indledende 

                                                 
1
 Fondsbørsmeddelelse, 11. marts 2009 

2
 Følgende 14 aktier indgår i kurven: ABB Limited (CH), Nexans SA (FR), General Cable Corporation (US), 

Prysmian Societa per Azioni (IT), American Superconductor Corporation (US), Itron Inc. (US), Siemens AG 

(DE), Invensys PLC (UK), Alstom SA (FR), Vossloh AG (DE), China Railway Construction Corp Ltd (HK), 

Crh Plc (UK), Holcim Ltd (CH), Caterpillar Inc. (US). 
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observationsdage
1
. Slutkursen for hver aktie i kurven fastsættes som det simple aritmetiske 

gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser på 10 afsluttende observationsdage
2
. Den 

enkelte akties performance beregnes ved at dividere slutkursen med startkursen. Værdien af 

kurven ved udløb beregnes som det simple aritmetiske gennemsnit af kursudviklingen på de 

14 underliggende aktier. Hver enkelt aktie har et individuelt kursloft på 133,2 %, hvilket 

betyder, at såfremt slutkursen på en aktie udgør mere end 133,2 % af startkursen, erstattes den 

reelle kursudvikling for denne aktie med en fast kursudvikling på 133,2 %. Således er der 

også tilknyttet et indirekte kursloft på hele kurven på 133,2 %, og dermed har optionen en 

maksimal værdi af 33,2. Værdien af calloptionen ved udløb beregnes som følgende: 

     {   
 

  
 ∑   ,

          

           
        -   

  

   

}      

Med en deltagelsesgrad på 100 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                      

Da optionen har en maksimal værdi på 33,2, har produktet således en maksimal 

indfrielseskurs på                

Prisvurdering 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 16, har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 3,04 og 3,13 med en beregnet middelværdi på 

3,08. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 101,92. Dermed er den reelle rente på lånet negativ, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener således penge på lånet. Medregnes 

emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle rente, fås en årlig rentesats på 0 %, 

hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af 

det strukturerede produkt udgør 97,81, hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 

105. Således er udsteders gevinst på 7,19 (5,29) uden (med) emissionsomkostninger, og den 

samlede overpris udgør 7,36 % (5,29 %) af produktets fair værdi. Dette må siges at være 

                                                 
1
 Indledende observationsdage: 2. april 2009, 3. april 2009, 6. april 2009, 7. april 2009 og 8. april 2009. 

2
 Afsluttende observationsdage: 7. marts 2011, 8. marts 2011, 9. marts 2011, 10. marts 2011, 11. marts 2011, 14. 

marts 2011, 15. marts 2011, 16. marts 2011, 17. marts 2011 og 18. marts 2011. 



BILAG 

104 

 

utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. Produktet burde således enten have været 

udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft en deltagelsesgrad på 333,2 %. 

Tabel 16 – Resultat af værdiansættelse af 0 % Danske Bank Infrastruktur 2011 ved Monte Carlo-
simulation med 100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 94,72 1,91 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 97,81 3,08 101,92 -0,95 % 0,00 % 7,19 5,29 7,36 % 5,30 % 

Øvre 2,5 % 97,85 3,13 101,87 -0,92 % 0,02 % 7,15 5,25 7,31 % 5,26 % 

Nedre 2,5 % 97,76 3,04 101,96 -0,97 % -0,03 % 7,24 5,33 7,40 % 5,35 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag E: Værdiansættelse af KK Danske Aktier 2012 
(DK0030171681) 

Dette produkt er udstedt af KommuneKredit den 29. maj 2009. Obligationen udløber den 18. 

juni 2012, hvilket giver den en løbetid på 3 år og 3 uger. Stamdata for udstedelsen er vist i 

tabel 17. Udstedelsen er arrangeret af Nordea Bank Danmark A/S, som ligeledes er 

beregningsagent. Hver obligation har en nominel værdi på DKK 10.000 og den samlede 

udstedelse var på nominelt DKK 40,06 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 

18. juni 2010 var den 29. maj 2009 på 2,81 % p.a. Den endelige prisfastsættelsesdato for 

produktet var den 26. maj 2009. Omkostninger i forbindelse med udstedelsen nævnes i 

prospektet at udgøre 1,27 % p.a., og ender dermed på 3,88 i alt. 

Tabel 17 – Stamdata for KK Danske Aktier 2012. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

105 100 2,81 % 40,06 mio. 29-maj-2009 18-jun-2012 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Produktet har en garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. Det variable element 

udgøres af den såkaldte bonuskupon, som angiver, hvor stor en eventuel periodevis 

renteudbetaling vil være. Mere herom nedenfor. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 3 år og 3 uger. Med en rente for obligationens løbetid på 2,81 % p.a., antager 

nulkuponobligationen en værdi af 91,79. 

Optionselement 

Optionen består af en købt annapurna calloption på en kurv bestående af 6 danske aktier
2
. 

Optionens startdato er den 29. maj 2009 og udløbsdato den 31. maj 2012. Optionens afkast 

afhænger af, hvorvidt kursen på samtlige aktier i kurven på 3 observationsdage i løbet af 

optionens løbetid er højere end de respektive aktiers kurs på optionens startdato
3
. Såfremt 

kursen på alle aktier på observationsdagen er højere, udbetales en såkaldt bonuskupon på 12 

%. Såfremt kursen på en eller flere aktier er lavere, finder der ingen udbetaling sted. Såfremt 

                                                 
1
 Pressemeddelelse, 27. maj 2009 

2
 De 6 aktier i kurven udgøres af: Danske Bank A/S, Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S, Vestas Wind Systems 

A/S, Carlsberg A/S og A. P. Møller Mærsk A/S. Alle er noteret i Danmark. 
3
 De 3 observationsdage er følgende: 31. maj 2010, 31. maj 2011 og 31. maj 2012. 
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der finder en udbetaling sted, udbetales yderligere bonuskupon for samtlige forudgående 

perioder, der ikke allerede har været udbetalt. Hvis kriteriet således først er opfyldt på sidste 

observationsdag, udbetales de to foregående perioders bonuskupon sammen med tredje 

periodes bonuskupon, altså 36 % i alt. 

Prisvurdering 

Af simulationsresultatet i tabel 18 ses det, at optionen med 95 % sandsynlighed en værdi, der 

ligger inden for et interval mellem 2,88 og 2,99 med en beregnet middelværdi på 2,93. 

Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for det 

strukturerede produkt, som udgør 102,07. Dermed bliver den reelle rente på lånet negativ, idet 

udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener 

således penge på lånet. Medregnes emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle 

rente, fås en årlig rentesats på 0,90 %, hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set 

fra låntagers side. Den reelle værdi af det strukturerede produkt udgør 94,72, hvilket er 

væsentligt lavere end udstedelseskursen på 105. Således er udsteders gevinst på 10,28 (6,40) 

uden (med) emissionsomkostninger, og den samlede overpris udgør 10,85 % (6,50 %) af 

produktets fair værdi. Dette må siges at være utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. 

Produktet burde således enten have været udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft 

en deltagelsesgrad på 450,5 %. 

Tabel 18 – Resultat af værdiansættelse af KK Danske Aktier 2012 ved Monte Carlo-simulation med 
100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 91,79 3,88 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 94,72 2,93 102,07 -0,67 % 0,60 % 10,28 6,40 10,85 % 6,50 % 

Øvre 2,5 % 94,77 2,99 102,01 -0,65 % 0,62 % 10,23 6,35 10,79 % 6,44 % 

Nedre 2,5 % 94,67 2,88 102,12 -0,69 % 0,58 % 10,33 6,46 10,92 % 6,55 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag F: Værdiansættelse af 0 % Danske Bank 
Klimateknologi 2011 (DK0030170600) 

Dette produkt er udstedt af Danske Bank A/S den 08. juni 2009. Obligationen udløber den 8. 

juni 2011, hvilket giver den en løbetid på 2 år. Stamdata for udstedelsen er vist i tabel 19. 

Udstedelsen er arrangeret af Danske Bank A/S, som ligeledes er beregningsagent. Hver 

obligation har en nominel værdi på DKK 10.000 og den samlede udstedelse var på nominelt 

DKK 172 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 8. juni 2011 var den 8. juni 

2009 på 2,82 % p.a. Den endelige prisfastsættelsesdato for produktet var den 3. juni 2009. 

Omkostninger i forbindelse med udstedelsen nævnes i prospektet at udgøre 0,95 % p.a., og 

ender dermed på 1,90 i alt. 

Tabel 19 – Stamdata for 0 % Danske Bank Klimateknologi 2011. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

105 100 2,82 % 172 mio. 08-jun-2009 08-jun-2011 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af det individuelle kursloft, som blev fastsat til 133,1 % af 

startkursen for hvert af de underliggende aktiver. Produktet har en garanteret 

minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 2 år. Med en rente på 2,82 % p.a., udgør nutidsværdien af nulkuponobligationen 94,51. 

Optionselement 

Optionselementet består af en købt asian tail basket average rate & average strike calloption. 

Optionens startdato er den 8. juni 2009 og udløbsdato den 25. maj 2011. De underliggende 

aktiver består af 9 internationale aktier, noteret i Danmark, Tyskland, Spanien, USA, Norge 

og Schweitz
2
. Startkursen for hver aktie i kurven fastsættes som det simple aritmetiske 

gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser på 5 indledende observationsdage
3
. Slutkursen 

for hver aktie i kurven fastsættes som det simple aritmetiske gennemsnit af den enkelte akties 

                                                 
1
 Selskabsmeddelelse, 4. juni 2009 

2
 Følgende 9 aktier indgår i kurven: Novozymes A/S (DK), Vestas Wind Systems A/S (DK), Siemens AG (DE), 

Gamesa Corporacion Tecnologica SA (ES), SunPower Corp (US), First Solar Inc (US), Quanta Services 

Incorporated (US), Renewable Energy Corporation ASA (NO), ABB Limited (CH). 
3
 Indledende observationsdage: 8. juni 2009, 9. juni 2009, 10. juni 2009, 11. juni 2009 og 12. juni 2009. 
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lukkekurser på 10 afsluttende observationsdage
1
. Den enkelte akties performance beregnes 

ved at dividere slutkursen med startkursen. Værdien af kurven ved udløb beregnes som det 

simple aritmetiske gennemsnit af kursudviklingen på de 9 underliggende aktier. Hver enkelt 

aktie har et individuelt kursloft på 133,1 %, hvilket betyder, at såfremt slutkursen på en aktie 

udgør mere end 133,1 % af startkursen, erstattes den reelle kursudvikling for denne aktie med 

en fast kursudvikling på 133,1 %. Således er der også tilknyttet et indirekte kursloft på hele 

kurven på 133,1 %, og dermed har optionen en maksimal værdi af 33,1. Værdien af 

calloptionen ved udløb beregnes som følgende: 

     {   
 

 
 ∑   ,

          

           

        -   

 

   

}      

Med en deltagelsesgrad på 100 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                      

Da optionen har en maksimal værdi på 33,1, har produktet således en maksimal 

indfrielseskurs på                

Prisvurdering 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 20, har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 3,10 og 3,19 med en beregnet middelværdi på 

3,14. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 101,86. Dermed er den reelle rente på lånet negativ, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener således penge på lånet. Medregnes 

emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle rente, fås en årlig rentesats på 0,02 %, 

hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af 

det strukturerede produkt udgør 97,65, hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 

105. Således er udsteders gevinst på 7,35 (5,45) uden (med) emissionsomkostninger, og den 

samlede overpris udgør 7,53 % (5,47 %) af produktets fair værdi. Dette må siges at være 

utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. Produktet burde således enten have været 

udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft en deltagelsesgrad på 333,9 %. 

                                                 
1
 Afsluttende observationsdage: 10. maj 2011, 11. maj 2011, 12. maj 2011, 13. maj 2011, 16. maj 2011, 18. maj 

2011, 19. maj 2011, 23. maj 2011, 24. maj 2011 og 25. maj 2011. 
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Tabel 20 – Resultat af værdiansættelse af 0 % Danske Bank Klimateknologi 2011 ved Monte Carlo-
simulation med 100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 94,51 1,90 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 97,65 3,14 101,86 -0,92 % 0,02 % 7,35 5,45 7,53 % 5,47 % 

Øvre 2,5 % 97,70 3,19 101,81 -0,90 % 0,04 % 7,30 5,40 7,47 % 5,42 % 

Nedre 2,5 % 97,61 3,10 101,90 -0,94 % 0,00 % 7,39 5,49 7,58 % 5,52 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag G: Værdiansættelse af 0 % Kommunalbanken Globale 
Aktier 2013 (DK0030169198) 

Dette produkt er udstedt af Kommunalbanken AS den 23. juni 2009. Obligationen udløber 

den 24. juni 2013, hvilket giver den en løbetid på 4 år. Stamdata for udstedelsen er vist i tabel 

21. Udstedelsen er arrangeret af Garanti Invest A/S, som ligeledes er beregningsagent. Hver 

obligation har en nominel værdi på DKK 10.000 og den samlede udstedelse var på nominelt 

DKK 65,5 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 24. juni 2013 var den 23. 

juni 2009 på 3,24 % p.a. Den endelige prisfastsættelsesdato for produktet var den 03. juni 

2009. Omkostninger i forbindelse med udstedelsen nævnes i prospektet at udgøre 1,50 % p.a., 

og ender dermed på 6,00 i alt. 

Tabel 21 – Stamdata for 0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

103,85 100 3,24 % 65,5 mio. 23-jun-2009 24-jun-2013 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af udstedelseskursen, som blev fastsat til 103,85. Produktet har 

en garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 4 år. Med en rente på 3,24 % p.a., udgør nutidsværdien af nulkuponobligationen 87,83. 

Optionselement 

Optionselementet består af en købt mountain range asian tail basket average rate & average 

strike calloption. Optionens startdato er den 4. juni 2009 og udløbsdato den 3. juni 2013. De 

underliggende aktiver består af 20 internationale aktier, noteret i Holland, Frankrig, USA, 

Storbritannien, Schweitz og Japan
2
. Startkursen for hver aktie i kurven fastsættes som det 

simple aritmetiske gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser på 3 indledende 

observationsdage
3
. Slutkursen for hver aktie i kurven fastsættes som det simple aritmetiske 

                                                 
1
 Fondsbørsmeddelelse, 4. juni 2009 

2
 Følgende 20 aktier indgår i kurven: Royal Dutch Shell Plc (NL), Total Societe Anonyme (FR), Exxon Mobil 

Corp (US), Wal Mart Stores Inc (US), Johnson (US), Procter & Gamble Co (US), Chevron Corp (US), 

International Business Machines Corp (US), General Electric Co (US), Coca-Cola Co (US), Cisco Systems Inc 

(US), AT&T Inc (US), Microsoft Corp (US), Petroleo Brasileiro SA Petrobras (US), BHP Billiton PLC (UK), 

BP Plc (UK), Nestle SA (CHF), Novartis AG (CHF), Roche Holding AG (CHF), TOYOTA MOTOR CORP 

(JP). 
3
 Indledende observationsdage: 4. juni 2009, 5. juni 2009 og 8. juni 2009. 
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gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser på 7 afsluttende observationsdage
1
. Den enkelte 

akties performance beregnes ved at dividere slutkursen med startkursen. Værdien af kurven 

ved udløb beregnes som det simple aritmetiske gennemsnit af kursudviklingen på de 20 

underliggende aktier. Kursudviklingen på de 7 aktier i kurven, med den højeste kursudvikling 

erstattes før beregning af kurvens samlede afkast med en fast afkastfaktor på 135 % uanset 

hvilken udvikling de respektive aktier i kurven har haft. Værdien af calloptionen ved udløb 

beregnes som følgende: 

     {   
 

  
 ∑                

  

   

}      

hvor [               
          

           

] for de 13 aktier med lavest kursudvikling, og 

[                   ] for de 7 aktier med størst kursudvikling. 

Med en deltagelsesgrad på 100 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                      

Da samtlige aktier i kurven kan generere et afkast, der går mod uendelig, men den faste 

afkastfaktor kun gælder for de 7 aktier med størst afkast, er der ingen fast grænse for 

optionens maksimale værdi ved udløb, da der ikke er en øvre grænse for de 13 værst 

performende aktiers bidrag til kurvens samlede afkast. 

Prisvurdering 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 22, har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 5,51 og 5,67 med en beregnet middelværdi på 

5,59. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 98,26. Dermed er den reelle rente på lånet 0,44 %, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Medregnes emissionsomkostningerne i beregningen af den 

reelle rente, fås en årlig rentesats på 2,01 %, hvilket også må siges at være særdeles 

fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af det strukturerede produkt udgør 93,42, 

hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 103,85. Således er udsteders gevinst på 

                                                 
1
 Afsluttende observationsdage: 3. december 2012, 3. januar 2013, 4. februar 2013, 4. marts 2013, 3. april 2013, 

3. maj 2013 og 3. juni 2013. 
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10,43 (4,43) uden (med) emissionsomkostninger, og den samlede overpris udgør 11,17 % 

(4,45 %) af produktets fair værdi. Dette må siges at være utilfredsstillende set fra en investors 

perspektiv. Produktet burde således enten have været udbudt til en lavere kurs, eller 

alternativt have haft en deltagelsesgrad på 286,6 %. 

Tabel 22 – Resultat af værdiansættelse af 0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013 ved Monte 
Carlo-simulation med 100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 87,83 6,00 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 93,42 5,59 98,26 0,44 % 2,01 % 10,43 4,43 11,17 % 4,45 % 

Øvre 2,5 % 93,50 5,67 98,18 0,46 % 2,04 % 10,35 4,34 11,07 % 4,37 % 

Nedre 2,5 % 93,33 5,51 98,34 0,42 % 1,99 % 10,52 4,51 11,27 % 4,54 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag H: Værdiansættelse af KK Nordiske Aktier 2013 
(DK0030172143) 

Dette produkt er udstedt af KommuneKredit den 25. juni 2009. Obligationen udløber den 23. 

januar 2013, hvilket giver den en løbetid på 3 år og 7 måneder. Stamdata for udstedelsen er 

vist i tabel 23. Udstedelsen er arrangeret af Nordea Bank Danmark A/S, som ligeledes er 

beregningsagent. Hver obligation har en nominel værdi på DKK 1.000 og den samlede 

udstedelse var på nominelt DKK 59,0 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 

23. januar 2013 var den 25. juni 2009 på 3,05 % p.a. Den endelige prisfastsættelsesdato for 

produktet var den 22. juni 2009. Omkostninger i forbindelse med udstedelsen nævnes i 

prospektet at udgøre 0,80 % p.a., og ender dermed på 2,86 i alt. 

Tabel 23 – Stamdata for KK Nordiske Aktier 2013. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

105 100 3,05 % 59 mio. 25-jun-2009 23-jan-2013 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af det individuelle kursloft, som blev fastsat til 133,1 % af 

startkursen for hvert af de underliggende aktiver. Produktet har en garanteret 

minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 3 år og 7 måneder. Med en rente for obligationens løbetid på 3,05 % p.a., antager 

nulkuponobligationen en værdi af 89,66. 

Optionselement 

Optionselementet består af en købt basket calloption af europæisk type. Optionens startdato er 

den 25. juni 2009 og udløbsdato den 7. januar 2013. De underliggende aktiver består af 12 

skandinaviske aktier, noteret i Danmark, Norge, Sverige og Finland
2
. Startkursen for hver 

aktie i kurven fastsættes som lukkekursen den 25. juni 2009. Den enkelte akties performance 

beregnes ved at dividere slutkursen, som udgøres af lukkekursen den 7. januar 2013, med 

startkursen. Værdien af kurven ved udløb beregnes som det simple aritmetiske gennemsnit af 

                                                 
1
 Pressemeddelelse, 23. juni 2009 

2
 Følgende 10 aktier indgår i kurven: Novo Nordisk A/S (DK), AP Møller Mærsk A/S (DK), Vestas Wind 

Systems A/S (DK), Carlsberg A/S (DK), Statoil ASA (NO), Yara International Aksjeselskap (NO), H & M 

Hennes & Mauritz AB (SE), Svenska Handelsbanken AB (SE), Atlas Copco AB (SE), Nokia Oyj (FI), Fortum 

Oyj (FI), Sampo Oyj (FI). 
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kursudviklingen på de 10 underliggende aktier. Hver enkelt aktie har et individuelt kursloft på 

156 %, så en eventuel kursudvikling på mere end 156 % for hver enkelt aktie i kurven 

erstattes en fast kursudvikling på 156 %. Således er der også tilknyttet et indirekte kursloft på 

hele kurven på 156 %, hvorved optionens maksimale værdi er 56. Værdien af calloptionen 

ved udløb beregnes således som følgende: 

     {   
 

  
 ∑   ,

          

           

      -   

  

   

}      

Med en deltagelsesgrad på 100 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                      

Da optionen har en maksimal værdi på 56, har produktet således en maksimal indfrielseskurs 

på            

Prisvurdering 

Af simulationsresultatet i tabel 24 ses det, at optionen med 95 % sandsynlighed en værdi, der 

ligger inden for et interval mellem 4,18 og 4,30 med en beregnet middelværdi på 4,24. 

Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for det 

strukturerede produkt, som udgør 100,76. Dermed bliver den reelle rente på lånet negativ, idet 

udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener 

således penge på lånet. Medregnes emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle 

rente, fås en årlig rentesats på 0,59 %, hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set 

fra låntagers side. Den reelle værdi af det strukturerede produkt udgør 93,90, hvilket er 

væsentligt lavere end udstedelseskursen på 105. Således er udsteders gevinst på 11,10 (8,24) 

uden (med) emissionsomkostninger, og den samlede overpris udgør 11,82 % (8,51 %) af 

produktets fair værdi. Dette må siges at være utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. 

Produktet burde således enten have været udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft 

en deltagelsesgrad på 361,8 %. 
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Tabel 24 – Resultat af værdiansættelse af KK Nordiske Aktier 2013 ved Monte Carlo-simulation med 
100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 89,66 2,86 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 93,90 4,24 100,76 -0,21 % 0,59 % 11,10 8,24 11,82 % 8,51 % 

Øvre 2,5 % 93,96 4,30 100,70 -0,19 % 0,61 % 11,04 8,18 11,75 % 8,44 % 

Nedre 2,5 % 93,84 4,18 100,82 -0,23 % 0,58 % 11,16 8,30 11,89 % 8,58 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag I: Værdiansættelse af Danske Bank Norden 2011 
(DK0030171921) 

Dette produkt er udstedt af Danske Bank A/S den 29. juni 2009. Obligationen udløber den 29. 

december 2011, hvilket giver den en løbetid på 2 år og 6 måneder. Stamdata for udstedelsen 

er vist i tabel 25. Udstedelsen er arrangeret af Danske Bank A/S, som ligeledes er 

beregningsagent. Hver obligation har en nominel værdi på DKK 10.000 og den samlede 

udstedelse var på nominelt DKK 347 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 

29. december 2011 var den 29. juni 2009 på 2,69 % p.a. Den endelige prisfastsættelsesdato 

for produktet var den 23. juni 2009. Omkostninger i forbindelse med udstedelsen nævnes i 

prospektet at udgøre 0,95 % p.a., og ender dermed på 2,38 i alt. 

Tabel 25 – Stamdata for Danske Bank Norden 2011. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

105 100 2,69 % 347 mio. 29-jun-2009 29-dec-2011 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af det såkaldte digitale loft, som blev fastsat til 135 % af 

startkursen for hvert af de underliggende aktiver. Produktet har en garanteret 

minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 2 år og 6 måneder. Med en rente på 2,69 % p.a., udgør nutidsværdien af 

nulkuponobligationen 93,49. 

Optionselement 

Optionselementet består af en købt asian tail basket average rate & average strike binary 

calloption. Optionens startdato er den 29. juni 2009 og udløbsdato den 15. december 2011. De 

underliggende aktiver består af 12 internationale aktier, noteret i Danmark, Norge, Sverige og 

Finland
2
. Startkursen for hver aktie i kurven fastsættes som det simple aritmetiske gennemsnit 

af den enkelte akties lukkekurser på 5 indledende observationsdage
3
. Slutkursen for hver aktie 

                                                 
1
 Selskabsmeddelelse, 26. juni 2009 

2
 Følgende 12 aktier indgår i kurven: Vestas Wind Systems A/S (DK), Novo Nordisk A/S (DK), AP Møller 

Mærsk A/S (DK), Statoil ASA (NO), Telenor ASA (NO), Orkla ASA (NO), Telefonaktiebolaget L M Ericsson 

(SE), TeliaSonera AB (SE), Atlas Copco AB (SE), H & M Hennes & Mauritz AB (SE), Nokia Oyj (FI), 

Fortum Oyj (FI). 
3
 Indledende observationsdage: 29. juni 2009, 30. juni 2009, 1. juli 2009, 2. juli 2009 og 3. juli 2009. 
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i kurven fastsættes som det simple aritmetiske gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser 

på 5 afsluttende observationsdage
1
. Den enkelte akties performance beregnes ved at dividere 

slutkursen med startkursen. Værdien af kurven ved udløb beregnes som det simple aritmetiske 

gennemsnit af kursudviklingen på de 12 underliggende aktier. Hver enkelt aktie har tilknyttet 

et digitalt loft på 135 %, hvilket betyder, at såfremt slutkursen på en aktie er højere end 

startkursen, erstattes den reelle kursudvikling for denne aktie med en fast kursudvikling på 

135 %. Aktier, der har en negativ kursudvikling, erstattes ikke. Således er der også tilknyttet 

et indirekte kursloft på hele kurven på 135 %, og dermed har optionen en maksimal værdi af 

35. Værdien af calloptionen ved udløb beregnes som følgende: 

     {   
 

  
 ∑                

  

   

}      

hvor [                   ] når  [          
            

] og [               

          

           

] når  [          
            

]. 

Med en deltagelsesgrad på 100 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                      

Da optionen har en maksimal værdi på 35, har produktet således en maksimal indfrielseskurs 

på            

Prisvurdering 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 26, har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 3,92 og 4,02 med en beregnet middelværdi på 

3,97. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 101,03. Dermed er den reelle rente på lånet negativ, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener således penge på lånet. Medregnes 

emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle rente, fås en årlig rentesats på 0,54 %, 

hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af 

                                                 
1
 Afsluttende observationsdage: 9. december 2011, 12. december 2011, 13. december 2011, 14. december 2011 

og 15. december 2011. 
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det strukturerede produkt udgør 97,46, hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 

105. Således er udsteders gevinst på 7,54 (5,17) uden (med) emissionsomkostninger, og den 

samlede overpris udgør 7,74 % (5,18 %) af produktets fair værdi. Dette må siges at være 

utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. Produktet burde således enten have været 

udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft en deltagelsesgrad på 290,2 %. 

Tabel 26 – Resultat af værdiansættelse af Danske Bank Norden 2011 ved Monte Carlo-simulation 
med 100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 93,49 2,38 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 97,46 3,97 101,03 -0,41 % 0,54 % 7,54 5,17 7,74 % 5,18 % 

Øvre 2,5 % 97,51 4,02 100,98 -0,39 % 0,56 % 7,49 5,12 7,69 % 5,13 % 

Nedre 2,5 % 97,41 3,92 101,08 -0,43 % 0,52 % 7,59 5,22 7,80 % 5,23 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag J: Værdiansættelse af HNG Large Cap 2012 
(DK0030180401) 

Dette produkt er udstedt af Hovedstadsregionens Naturgas I/S den 29. september 2009. 

Obligationen udløber den 29. september 2012, hvilket giver den en løbetid på 3 år. Stamdata 

for udstedelsen er vist i tabel 27. Udstedelsen er arrangeret af Nordea Bank Danmark A/S, 

som ligeledes er beregningsagent. Hver obligation har en nominel værdi på DKK 1,- og den 

samlede udstedelse var på nominelt DKK 1.069 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en 

placering indtil 29. september 2012 var den 29. september 2009 på 2,67 % p.a. Den endelige 

prisfastsættelsesdato for produktet var den 22. september 2009. Omkostninger i forbindelse 

med udstedelsen nævnes i prospektet at udgøre 0,80 % p.a., og ender dermed på 2,40 i alt. 

Tabel 27 – Stamdata for HNG Large Cap 2012. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

104,5 100 2,67 % 1.069 mio. 29-sep-2009 29-sep-2012 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af den såkaldte erstatningsfaktor, som blev fastlagt til 142 %. 

Produktet har en garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 3 år. Med en rente på 2,67 % p.a., udgør nutidsværdien af nulkuponobligationen 92,29. 

Optionselement 

Optionselementet består af en købt mountain range basket calloption. Optionens startdato er 

den 25. september 2009 og udløbsdato den 10. september 2012. De underliggende aktiver 

består af 10 internationale aktier, noteret i Spanien, USA og Schweitz
2
. Startkursen for hver 

aktie i kurven fastsættes som lukkekursen på startdagen, den 25. september 2009. Slutkursen 

for hver aktie i kurven fastsættes som lukkekursen på slutdagen, den 10. september 2012. Den 

enkelte akties performance beregnes ved at dividere slutkursen med startkursen. Værdien af 

kurven ved udløb beregnes som det simple aritmetiske gennemsnit af kursudviklingen på de 

10 underliggende aktier. Kursudviklingen på de 4 aktier i kurven, med den højeste 

                                                 
1
 Pressemeddelelse, 24. september 2009 

2
 Følgende 10 aktier indgår i kurven: Telefonica SA (ES), International Business Machines Corp  (US), Johnson

 Coca-Cola Co (US), McDonald's Corp (US), Microsoft Corp (US), Wal Mart Stores Inc (US), 

Nestle SA (CH), Novartis AG (CH), Roche Holding AG (CH). 
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kursudvikling erstattes før beregning af kurvens samlede afkast med en fast afkastfaktor på 

142 % uanset hvilken udvikling de respektive aktier i kurven har haft. Værdien af 

calloptionen ved udløb beregnes som følgende: 

     {   
 

  
 ∑                

  

   

}      

hvor [               
          

           

] for de 6 aktier med lavest kursudvikling, og 

[                   ] for de 4 aktier med størst kursudvikling. 

Med en deltagelsesgrad på 100 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                      

Da samtlige aktier i kurven kan generere et afkast, der går mod uendelig, men den faste 

afkastfaktor kun gælder for de 4 aktier med størst afkast, er der ingen fast grænse for 

optionens maksimale værdi ved udløb, da der ikke er en øvre grænse for de 6 værst 

performende aktiers bidrag til kurvens samlede afkast. 

Prisvurdering 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 28 har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 6,78 og 6,93 med en beregnet middelværdi på 

6,85. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 97,65. Dermed er den reelle rente på lånet 0,79 %, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Medregnes emissionsomkostningerne i beregningen af den 

reelle rente, fås en årlig rentesats på 1,62 %, hvilket også må siges at være særdeles 

fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af det strukturerede produkt udgør 99,15, 

hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 104,50. Således er udsteders gevinst på 

5,35 (2,95) uden (med) emissionsomkostninger, og den samlede overpris udgør 5,40 % (2,91 

%) af produktets fair værdi. Dette må siges at være utilfredsstillende set fra en investors 

perspektiv. Produktet burde således enten have været udbudt til en lavere kurs, eller 

alternativt have haft en deltagelsesgrad på 178,1 %. 
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Tabel 28 – Resultat af værdiansættelse af HNG Large Cap 2012 ved Monte Carlo-simulation med 
100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 92,29 2,40 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 99,15 6,85 97,65 0,79 % 1,62 % 5,35 2,95 5,40 % 2,91 % 

Øvre 2,5 % 99,22 6,93 97,57 0,82 % 1,65 % 5,28 2,88 5,32 % 2,83 % 

Nedre 2,5 % 99,08 6,78 97,72 0,77 % 1,60 % 5,42 3,02 5,47 % 2,98 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag K: Værdiansættelse af 0 % Kommuninvest BRIK 
Aktier Basis/Super 2013 
(DK0030176995/DK0030177027) 

Denne udstedelse består af to produkter, som betegnes hhv. Basis og Super. Produkterne er 

udstedt af Kommuninvest i Sverige Aktiebolag den 14. oktober 2009. Obligationerne udløber 

den 25. september 2013, hvilket giver dem en løbetid på 3 år, 11 måneder og 11 dage. 

Stamdata for udstedelsen er vist i tabel 29. Udstedelsen er arrangeret af Garanti Invest, som 

ligeledes er beregningsagent. Hver obligation har en nominel værdi på DKK 10.000 og den 

samlede udstedelse var på nominelt DKK 141,5 mio. fordelt på DKK 73 mio. for Basis og 

DKK 68,5 mio. for Super
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 25. september 

2013 var den 14. oktober 2009 på 2,94 % p.a. Den endelige prisfastsættelsesdato for produktet 

var den 15. september 2009. Omkostninger i forbindelse med udstedelsen nævnes i prospektet 

at udgøre 1,50 % p.a. for begge produkter, og ender dermed på 5,92 i alt. 

Tabel 29 – Stamdata for Kommuninvest BRIK Aktier Basis/Super 2013. 

 Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK 
Samlet nominel 

udstedelse 
start udløb 

Basis 105 100 2,94 % 73 mio. 14-okt-2009 25-sep-2013 

Super 110 100 2,94 % 68,5 mio. 14-okt-2009 25-sep-2013 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres for begge produkter af det individuelle kursloft, som for Basis 

og Super blev fastsat til hhv. 142 % og 170 % af startkursen for hvert af de underliggende 

aktiver. Udstedelseskursen var på 105 for Basis og 110 for Super, og begge produkter har en 

garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. Således udgør udstedelseskursen og 

det individuelle kursloft den eneste forskel på de to produkter. Alle andre produktvariable er 

ens for begge produkter. 

Obligationselement 

Obligationselementet består for begge produkters vedkommende af en nulkuponobligation 

med en hovedstol på 100 og en løbetid på 3 år, 11 måneder og 11 dage. Med en rente på 2,94 

% p.a., udgør nutidsværdien af nulkuponobligationen 89,05. 

Optionselement 

                                                 
1
 Selskabsmeddelelse, 16. september 2009 
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Optionselementet består af en købt asian tail basket average rate & average strike calloption. 

Optionens startdato er den 28. september 2009 og udløbsdato den 4. september 2013. De 

underliggende aktiver består af 12 internationale aktier, noteret i USA, Storbritannien og 

Hong Kong
1
. Visse af aktierne er noteret i et andet land og en anden valuta, end det land og 

den valuta, som det enkelte selskab er hjemmehørende i. Startkursen for hver aktie i kurven 

fastsættes som det simple aritmetiske gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser på 7 

indledende observationsdage
2
. Slutkursen for hver aktie i kurven fastsættes som det simple 

aritmetiske gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser på 7 afsluttende observationsdage
3
. 

Den enkelte akties performance beregnes ved at dividere slutkursen med startkursen. Værdien 

af kurven ved udløb beregnes som det simple aritmetiske gennemsnit af kursudviklingen på 

de 12 underliggende aktier. Hver enkelt aktie har et individuelt kursloft på 142 % for Basis og 

170 % for Super, hvilket betyder, at såfremt forholdet mellem slutkursen og startkursen på en 

aktie er større end kursloftet, erstattes den reelle kursudvikling for denne aktie med en fast 

kursudvikling svarende til kursloftet Således er der også tilknyttet et indirekte kursloft på hele 

kurven på 142 % for Basis og 170 % for Super, og dermed har optionen en maksimal værdi af 

42 for Basis og 70 for Super. Værdien af calloptionerne ved udløb beregnes som følgende: 

          {   
 

  
 ∑   ,

          

           

      -   

  

   

}      

          {   
 

  
 ∑   ,

          

           

      -   

  

   

}      

Med en deltagelsesgrad på 100 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                      

Da optionerne har en maksimal værdi på hhv. 42 for Basis og 70 for Super, har produkterne 

således en maksimal indfrielseskurs på            for Basis og            for 

Super. 

                                                 
1
 Følgende 12 aktier indgår i kurven: Petroleo Brasileiro SA Petrobras (US), Vale Sa (US), Itau Unibanco 

Holding Sociedade Anonima (US), Gazprom OAO (UK), Rosneft Oil Company OJSC (UK), Lukoil Oil Co 

Open Joint Stock Co (UK), ICICI Bank Ltd (US), Infosys Technologies Ltd (US), Reliance Industries Limited 

(UK), PetroChina Co Ltd (HK), Industrial And Commercial Bank of China Ltd (HK), China Mobile Ltd (HK). 
2
 Indledende observationsdage: 28. september 2009, 28. oktober 2009, 30. november 2009, 28. december 2009, 

28. januar 2010, 1. marts 2010 og 29. marts 2010. 
3
 Afsluttende observationsdage: 4. marts 2013, 4. april 2013, 6. maj 2013, 4. juni 2013, 4. juli 2013, 5. august 

2013 og 4. september 2013. 
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Prisvurdering, Basis 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 30, har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 2,89 og 2,98 med en beregnet middelværdi på 

2,93. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 102,07. Dermed er den reelle rente på lånet negativ, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener således penge på lånet. Medregnes 

emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle rente, fås en årlig rentesats på 1,00 %, 

hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af 

det strukturerede produkt udgør 91,99, hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 

105. Således er udsteders gevinst på 13,01 (7,09) uden (med) emissionsomkostninger, og den 

samlede overpris udgør 14,14 % (7,24 %) af produktets fair værdi. Dette må siges at være 

stærkt utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. Produktet burde således enten have 

været udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft en deltagelsesgrad på 543,3 %. 

Tabel 30 – Resultat af værdiansættelse af 0 % Kommuninvest BRIK Aktier Basis 2013 ved Monte 
Carlo-simulation med 100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 89,05 5,92 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 91,99 2,93 102,07 -0,52 % 1,00 % 13,01 7,09 14,14 % 7,24 % 

Øvre 2,5 % 92,04 2,98 102,02 -0,51 % 1,01 % 12,96 7,04 14,08 % 7,19 % 

Nedre 2,5 % 91,94 2,89 102,11 -0,53 % 0,98 % 13,06 7,14 14,21 % 7,30 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 

Prisvurdering, Super 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 31, har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 5,61 og 5,77 med en beregnet middelværdi på 

5,69. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 104,31. Dermed er den reelle rente på lånet negativ, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener således penge på lånet. Medregnes 

emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle rente, fås en årlig rentesats på 0,41 %, 

hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af 

det strukturerede produkt udgør 94,74, hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 

110. Således er udsteders gevinst på 15,26 (9,34) uden (med) emissionsomkostninger, og den 
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samlede overpris udgør 16,10 % (9,28 %) af produktets fair værdi. Dette må siges at være 

stærkt utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. Produktet burde således enten have 

været udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft en deltagelsesgrad på 368,2 %. 

Tabel 31 – Resultat af værdiansættelse af 0 % Kommuninvest BRIK Aktier Super 2013 ved Monte 
Carlo-simulation med 100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 89,05 5,92 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 94,74 5,69 104,31 -1,07 % 0,41 % 15,26 9,34 16,10 % 9,28 % 

Øvre 2,5 % 94,83 5,77 104,23 -1,05 % 0,43 % 15,17 9,25 16,00 % 9,19 % 

Nedre 2,5 % 94,66 5,61 104,39 -1,09 % 0,39 % 15,34 9,42 16,21 % 9,37 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag L: Værdiansættelse af Lån 7004 Asien 
(DK0030181052) 

Dette produkt er udstedt af Svenska Handelsbanken AB den 16. oktober 2009. Obligationen 

udløber den 16. oktober 2013, hvilket giver den en løbetid på 4 år. Stamdata for udstedelsen 

er vist i tabel 32. Udstedelsen er arrangeret af Handelsbanken AB, som ligeledes er 

beregningsagent. Hver obligation har en nominel værdi på DKK 10.000 og den samlede 

udstedelse var på nominelt DKK 89,5 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 

16. oktober 2013 var den 16. oktober 2009 på 3,02 % p.a. Den endelige prisfastsættelsesdato 

for produktet var den 13. oktober 2009. Omkostninger i forbindelse med udstedelsen nævnes i 

prospektet at udgøre 1,27 % p.a., og ender dermed på 5,08 i alt. 

Tabel 32 – Stamdata for Lån 7004 Asien. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

108 100 3,02 % 89,5 mio. 16-okt-2009 16-okt-2013 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af deltagelsesgraden, som blev fastsat til 133 %. Produktet har 

en garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 4 år. Med en rente på 3,02 % p.a., udgør nutidsværdien af nulkuponobligationen 88,61. 

Optionselement 

Optionselementet består af en købt mountain range asian tail basket calloption. Optionens 

startdato er den 14. oktober 2009 og udløbsdato den 1. oktober 2013. De underliggende 

aktiver består af 15 asiatiske aktier, noteret i Sydkorea, Singapore og Hong Kong
2
. 

Startkursen for hver aktie i kurven fastsættes som lukkekursen den 14. oktober 2009. 

Slutkursen for hver aktie i kurven fastsættes som det simple aritmetiske gennemsnit af den 

enkelte akties lukkekurser på 5 afsluttende observationsdage
3
. Den enkelte akties performance 

                                                 
1
 Fondsbørsmeddelelse, 2009-10-15 

2
 Følgende 15 aktier indgår i kurven: Samsung C&T (KR), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd 

(KR), Posco (KR), Keppel Corp Ltd (SG), Singapore Telecommunications Ltd (SG), CLP Holdings Ltd (HK), 

Hongkong Electric Holdings Ltd (HK), Hutchison Whampoa Ltd (HK), Sun Hung Kai Properties Limited 

(HK), China Overseas Land & Investment Ltd (HK), Shimao Property Holdings Limited (HK), Huaneng 

Power International Inc (HK), China Mobile Ltd (HK), China Resources Land Ltd (HK), China Railway 

Construction Corp Ltd (HK). 
3
 Afsluttende observationsdage: 3. juni 2013, 1. juli 2013, 1. august 2013, 2. september 2013 og 1. oktober 2013. 
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beregnes ved at dividere slutkursen med startkursen. Værdien af kurven ved udløb beregnes 

som det simple aritmetiske gennemsnit af kursudviklingen på de 15 underliggende aktier. 

Kursudviklingen på de 5 aktier i kurven, med den højeste kursudvikling erstattes før 

beregning af kurvens samlede afkast med en fast afkastfaktor på 140 % uanset hvilken 

udvikling de respektive aktier i kurven har haft. Såfremt ingen aktie på noget tidspunkt i 

løbetiden har haft en kursværdi, der er mindre eller lig med 50 % af startkursen, vil 

optionsværdien minimum udgøre 20, uanset den faktiske udvikling i kurven. Værdien af 

calloptionen ved udløb beregnes som følgende: 

Hvis [   {
          

           

  
          

           

  
          

           

    
           

            

}     ], da gælder at 

     {       {   
 

  
 ∑                

  

   

}     } 

ellers 

     {   
 

  
 ∑                

  

   

}      

hvor [               
          

           

] for de 10 aktier med lavest kursudvikling, og 

[                   ] for de 5 aktier med størst kursudvikling. 

Med en deltagelsesgrad på 133 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                           

Da samtlige aktier i kurven kan generere et afkast, der går mod uendelig, men den faste 

afkastfaktor kun gælder for de 5 aktier med størst afkast, er der ingen fast grænse for 

optionens maksimale værdi ved udløb, da der ikke er en øvre grænse for de 10 værst 

performende aktiers bidrag til kurvens samlede afkast. 

Prisvurdering 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 33, har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 6,15 og 6,40 med en beregnet middelværdi på 

6,27. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 
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det strukturerede produkt, som udgør 99,66. Dermed er den reelle rente på lånet 0,09 %, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Medregnes emissionsomkostningerne i beregningen af den 

reelle rente, fås en årlig rentesats på 1,39 %, hvilket også må siges at være særdeles 

fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af det strukturerede produkt udgør 96,95, 

hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 108. Således er udsteders gevinst på 

11,05 (5,97) uden (med) emissionsomkostninger, og den samlede overpris udgør 11,39 % 

(5,85 %) af produktets fair værdi. Dette må siges at være utilfredsstillende set fra en investors 

perspektiv. Produktet burde således enten have været udbudt til en lavere kurs, eller 

alternativt have haft en deltagelsesgrad på 309,1 %. 

Tabel 33 – Resultat af værdiansættelse af Lån 7004 Asien  ved Monte Carlo-simulation med 90.000 
simulationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 88,61 5,08 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 96,95 6,27 99,66 0,09 % 1,39 % 11,05 5,97 11,39 % 5,85 % 

Øvre 2,5 % 97,12 6,40 99,49 0,13 % 1,44 % 10,88 5,80 11,20 % 5,68 % 

Nedre 2,5 % 96,79 6,15 99,82 0,04 % 1,35 % 11,21 6,13 11,59 % 6,02 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag M: Værdiansættelse af KommuneKredit Klima 2012 
(DK0030182027) 

Dette produkt er udstedt af KommuneKredit den 30. oktober 2009. Obligationen udløber den 

30. oktober 2012, hvilket giver den en løbetid på 3 år. Stamdata for udstedelsen er vist i tabel 

34. Udstedelsen er arrangeret af Danske Bank A/S, som ligeledes er beregningsagent. Hver 

obligation har en nominel værdi på DKK 1.000 og den samlede udstedelse var på nominelt 

DKK 227,5 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 30. oktober 2012 var den 

30. oktober 2009 på 2,71 % p.a. Den endelige prisfastsættelsesdato for produktet var den 27. 

oktober 2009. Omkostninger i forbindelse med udstedelsen nævnes i prospektet at udgøre 

1,18 % p.a., og ender dermed på 3,54 i alt. 

Tabel 34 – Stamdata for KommuneKredit Klima 2012. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

105 100 2,71 % 227,5 mio. 30-okt-2009 30-okt-2012 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af den såkaldte erstatningsfaktor, her kaldet loft, som blev 

fastlagt til 134 %. Produktet har en garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 3 år. Med en rente på 2,71 % p.a., udgør nutidsværdien af nulkuponobligationen 92,18. 

Optionselement 

Optionselementet består af en købt calloption, som reelt set er en kombination af en asian 

averate rate & average strike barrier up and out basketoption og en binær basketoption, da 

aktierne bidrager med en på forhånd fastsat afkastfaktor, såfremt kursudviklingen er positiv, 

mens de bidrager med det faktiske afkast, såfremt kursudviklingen er negativ. Optionens 

startdato er den 30. oktober 2009 og udløbsdato den 16. oktober 2012. De underliggende 

aktiver består af 10 internationale energiaktier, noteret i Danmark, USA, Norge, Spanien og 

Tyskland
2
. Startkursen for hver aktie i kurven fastsættes som det simple aritmetiske 

                                                 
1
 Tegningsmeddelelse, 26. oktoberer 2009 

2
 Følgende 10 aktier indgår i kurven: Vestas Wind Systems A/S (DK), General Cable Corporation (US), First 

Solar Inc (US), Quanta Services Incorporated (US), SunPower Corp (US), Renewable Energy Corporation 

ASA (NO), Acciona SA (ES), Gamesa Corporacion Tecnologica SA (ES), Solarworld Aktiengesellschaft (DE), 

Iberdrola Renovables SA (ES). 
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gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser på 5 indledende observationsdage
1
. Slutkursen 

for hver aktie i kurven fastsættes som det simple aritmetiske gennemsnit af den enkelte akties 

lukkekurser på 5 afsluttende observationsdage
2
. Den enkelte akties performance beregnes ved 

at dividere slutkursen med startkursen. Værdien af kurven ved udløb beregnes som det simple 

aritmetiske gennemsnit af kursudviklingen på de 10 underliggende aktier. Kursudviklingen på 

de aktier i kurven, som har haft en positiv kursudvikling erstattes før beregning af kurvens 

samlede afkast med en fast afkastfaktor på 134 % uanset hvor stor den faktiske kursudvikling 

på de respektive aktier måtte være. Er kursudviklingen på en aktie ved udløb neutral eller 

negativ, bidrager den pågældende aktie med sin faktiske kursudvikling ved beregning af 

kurvens værdi. Værdien af calloptionen ved udløb beregnes som følgende: 

     {   
 

  
 ∑                

  

   

}      

hvor [               
          

           

] hvis [          
            

], og [               

    ] hvis [          
            

]. 

Således kan optionen maksimal antage en værdi af 34 ved udløb, idet hver enkelt aktie i 

kurven vil bidrage med et afkast på 134 %, såfremt kursudviklingen blandt alle aktier er 

positiv. 

Med en deltagelsesgrad på 100 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                      

Da optionen har en maksimal værdi på 34, har produktet således en maksimal indfrielseskurs 

på           . 

Prisvurdering 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 35 har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 2,62 og 2,70 med en beregnet middelværdi på 

2,66. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

                                                 
1
 Indledende observationsdage: 30. oktober 2009, 2. november 2009, 3. november 2009, 4. november 2009 og 5. 

november 2009. 
2
 Afsluttende observationsdage: 10. oktober 2012, 11. oktober 2012, 12. oktober 2012, 15. oktober 2012 og 16. 

oktober 2012. 
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det strukturerede produkt, som udgør 102,34. Dermed er den reelle rente på lånet negativ, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener således penge på lånet. Medregnes 

emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle rente, fås en årlig rentesats på 0,40 %, 

hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af 

det strukturerede produkt udgør 94,84, hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 

105. Således er udsteders gevinst på 10,16 (6,62) uden (med) emissionsomkostninger, og den 

samlede overpris udgør 10,71 % (6,73 %) af produktets fair værdi. Dette må siges at være 

særdeles utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. Produktet burde således enten have 

været udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft en deltagelsesgrad på 481,8 %. 

Tabel 35 – Resultat af værdiansættelse af KommuneKredit Klima 2012 ved Monte Carlo-simulation 
med 100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 92,18 3,54 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 94,84 2,66 102,34 -0,77 % 0,40 % 10,16 6,62 10,71 % 6,73 % 

Øvre 2,5 % 94,88 2,70 102,30 -0,76 % 0,42 % 10,12 6,58 10,66 % 6,68 % 

Nedre 2,5 % 94,80 2,62 102,38 -0,78 % 0,39 % 10,20 6,66 10,76 % 6,78 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag N: Værdiansættelse af HNG Basis aktier 2012 
(DK0030186606) 

Dette produkt er udstedt af Hovedstadsregionens Naturgas I/S den 20. november 2009. 

Obligationen udløber den 20. november 2012, hvilket giver den en løbetid på 3 år. Stamdata 

for udstedelsen er vist i tabel 36. Udstedelsen er arrangeret af Nordea Bank Danmark A/S, 

som ligeledes er beregningsagent. Hver obligation har en nominel værdi på DKK 1,- og den 

samlede udstedelse var på nominelt DKK 278,5 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en 

placering indtil 20. november 2012 var den 20. november 2009 på 2,63 % p.a. Den endelige 

prisfastsættelsesdato for produktet var den 17. november 2009. Omkostninger i forbindelse 

med udstedelsen nævnes i prospektet at udgøre 0,81 % p.a., og ender dermed på 2,43 i alt. 

Tabel 36 – Stamdata for HNG Basis aktier 2012. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

102,5 100 2,63 % 278,5 mio. 20-nov-2009 20-nov-2012 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af den såkaldte erstatningsfaktor, som blev fastlagt til 131 %. 

Produktet har en garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 3 år. Med en rente på 2,63 % p.a., udgør nutidsværdien af nulkuponobligationen 92,41. 

Optionselement 

Optionselementet består af en købt mountain range basket calloption. Optionens startdato er 

den 20. november 2009 og udløbsdato den 5. november 2012. De underliggende aktiver 

består af 10 internationale aktier, noteret i Spanien, USA og Schweitz
2
. Startkursen for hver 

aktie i kurven fastsættes som lukkekursen på startdagen, den 20. november 2009. Slutkursen 

for hver aktie i kurven fastsættes som lukkekursen på slutdagen, den 5. november 2012. Den 

enkelte akties performance beregnes ved at dividere slutkursen med startkursen. Værdien af 

kurven ved udløb beregnes som det simple aritmetiske gennemsnit af kursudviklingen på de 

10 underliggende aktier. Kursudviklingen på de 4 aktier i kurven, med den højeste 

                                                 
1
 Pressemeddelelse, 18. november 2009 

2
 Følgende 10 aktier indgår i kurven: Telefonica SA (ES), International Business Machines Corp  (US), Johnson

 Coca-Cola Co (US), McDonald's Corp (US), Microsoft Corp (US), Wal Mart Stores Inc (US), 

Nestle SA (CH), Novartis AG (CH), Roche Holding AG (CH). 
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kursudvikling erstattes før beregning af kurvens samlede afkast med en fast afkastfaktor på 

131 % uanset hvilken udvikling de respektive aktier i kurven har haft. Værdien af 

calloptionen ved udløb beregnes som følgende: 

     {   
 

  
 ∑                

  

   

}      

hvor [               
          

           

] for de 6 aktier med lavest kursudvikling, og 

[                   ] for de 4 aktier med størst kursudvikling. 

Med en deltagelsesgrad på 100 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                      

Da samtlige aktier i kurven kan generere et afkast, der går mod uendelig, men den faste 

afkastfaktor kun gælder for de 4 aktier med størst afkast, er der ingen fast grænse for 

optionens maksimale værdi ved udløb, da der ikke er en øvre grænse for de 6 værst 

performende aktiers bidrag til kurvens samlede afkast. 

Prisvurdering 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 37 har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 5,04 og 5,17 med en beregnet middelværdi på 

5,11. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 97,39. Dermed er den reelle rente på lånet 0,88 %, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Medregnes emissionsomkostningerne i beregningen af den 

reelle rente, fås en årlig rentesats på 1,72 %, hvilket også må siges at være særdeles 

fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af det strukturerede produkt udgør 97,52, 

hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 102,50. Således er udsteders gevinst på 

4,98 (2,55) uden (med) emissionsomkostninger, og den samlede overpris udgør 5,11 % (2,56 

%) af produktets fair værdi. Dette må siges at være utilfredsstillende set fra en investors 

perspektiv. Produktet burde således enten have været udbudt til en lavere kurs, eller 

alternativt have haft en deltagelsesgrad på 197,6 %. 
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Tabel 37 – Resultat af værdiansættelse af HNG Basis aktier 2012 ved Monte Carlo-simulation med 
100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 92,41 2,43 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 97,52 5,11 97,39 0,88 % 1,72 % 4,98 2,55 5,11 % 2,56 % 

Øvre 2,5 % 97,58 5,17 97,33 0,90 % 1,74 % 4,92 2,49 5,04 % 2,49 % 

Nedre 2,5 % 97,45 5,04 97,46 0,86 % 1,70 % 5,05 2,62 5,18 % 2,62 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag O: Værdiansættelse af KommuneKredit Vedvarende 
Energi Basis/Super 2013 
(DK0030187414/DK0030187687) 

Denne udstedelse består af to produkter, som betegnes hhv. Basis og Super. Produkterne er 

udstedt af KommuneKredit den 17. december 2009. Obligationerne udløber den 17. december 

2013, hvilket giver dem en løbetid på 4 år. Stamdata for udstedelsen er vist i tabel 38. 

Udstedelsen er arrangeret af Garanti Invest, som ligeledes er beregningsagent. Hver obligation 

har en nominel værdi på DKK 1.000 og den samlede udstedelse var på nominelt DKK 183,5 

mio. fordelt på DKK 78,5 mio. for Basis og DKK 105 mio. for Super
1
 Den danske risikofri 

rente for en placering indtil 17. december 2013 var den 17. december 2009 på 2,74 % p.a. 

Den endelige prisfastsættelsesdato for produktet var den 24. november 2009. Omkostninger i 

forbindelse med udstedelsen nævnes i prospektet at udgøre 1,50 % p.a. for begge produkter, 

og ender dermed på 6,00 i alt. 

Tabel 38 – Stamdata for KommuneKredit Vedvarende Energi Basis/Super 2013. 

 Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK 
Samlet nominel 

udstedelse 
start udløb 

Basis 105 100 2,74 % 78,5 mio. 17-dec-2009 17-dec-2013 

Super 110 100 2,74 % 105 mio. 17-dec-2009 17-dec-2013 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres for begge produkter af det individuelle kursloft, som for Basis 

og Super blev fastsat til hhv. 147,5 % og 190 % af startkursen for hvert af de underliggende 

aktiver. Udstedelseskursen var på 105 for Basis og 110 for Super, og begge produkter har en 

garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. Således udgør udstedelseskursen og 

det individuelle kursloft den eneste forskel på de to produkter. Alle andre produktvariable er 

ens for begge produkter. 

Obligationselement 

Obligationselementet består for begge produkters vedkommende af en nulkuponobligation 

med en hovedstol på 100 og en løbetid på 4 år. Med en rente på 2,74 % p.a., udgør 

nutidsværdien af nulkuponobligationen 89,60. 

Optionselement 

                                                 
1
 Selskabsmeddelelse, 25. november 2009 
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Optionselementet består af en købt asian tail basket average rate & average strike calloption. 

Optionens startdato er den 2. december 2009 og udløbsdato den 22. november 2013. De 

underliggende aktiver består af 12 internationale aktier, noteret i Danmark, USA, Norge, 

Spanien, Portugal og Tyskland
1
. Startkursen for hver aktie i kurven fastsættes som det simple 

aritmetiske gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser på 7 indledende observationsdage
2
. 

Slutkursen for hver aktie i kurven fastsættes som det simple aritmetiske gennemsnit af den 

enkelte akties lukkekurser på 7 afsluttende observationsdage
3
. Den enkelte akties performance 

beregnes ved at dividere slutkursen med startkursen. Værdien af kurven ved udløb beregnes 

som det simple aritmetiske gennemsnit af kursudviklingen på de 12 underliggende aktier. 

Hver enkelt aktie har et individuelt kursloft på 147,5 % for Basis og 190 % for Super, hvilket 

betyder, at såfremt forholdet mellem slutkursen og startkursen på en aktie er større end 

kursloftet, erstattes den reelle kursudvikling for denne aktie med en fast kursudvikling 

svarende til kursloftet Således er der også tilknyttet et indirekte kursloft på hele kurven på 

147,5 % for Basis og 190 % for Super, og dermed har optionen en maksimal værdi af 47,5 for 

Basis og 90 for Super. Værdien af calloptionerne ved udløb beregnes som følgende: 

          {   
 

  
 ∑   ,

          

           

        -   

  

   

}      

          {   
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      -   

  

   

}      

Med en deltagelsesgrad på 100 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                      

Da optionerne har en maksimal værdi på hhv. 47,5 for Basis og 90 for Super, har produkterne 

således en maksimal indfrielseskurs på                for Basis og            

for Super. 

                                                 
1
 Følgende 12 aktier indgår i kurven: Vestas Wind Systems A/S (DK), Applied Materials Incorporated (US), 

First Solar Inc (US), Nextera Energy Inc (US), MEMC Electronic Materials Inc (US), Renewable Energy 

Corporation ASA (NO), Acciona SA (ES), EDP Energias de Portugal SA (PT), Gamesa Corporacion 

Tecnologica SA (ES), Solarworld Aktiengesellschaft (DE), Wacker Chemie AG (DE), Iberdrola Renovables 

SA (ES). 
2
 Indledende observationsdage: 2. december 2009, 4. januar 2010, 2. februar 2010, 2. marts 2010, 6. april 2010, 

3. maj 2010 og 2. juni 2010. 
3
 Afsluttende observationsdage: 22. maj 2013, 24. juni 2013, 22. juli 2013, 22. august 2013, 23. september 2013, 

22. oktober 2013 og 22. november 2013. 
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Prisvurdering, Basis 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 39, har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 3,31 og 3,42 med en beregnet middelværdi på 

3,36. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 101,64. Dermed er den reelle rente på lånet negativ, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener således penge på lånet. Medregnes 

emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle rente, fås en årlig rentesats på 1,12 %, 

hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af 

det strukturerede produkt udgør 92,97, hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 

105. Således er udsteders gevinst på 12,03 (6,03) uden (med) emissionsomkostninger, og den 

samlede overpris udgør 12,94 % (6,10 %) af produktets fair værdi. Dette må siges at være 

stærkt utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. Produktet burde således enten have 

været udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft en deltagelsesgrad på 457,7 %. 

Tabel 39 – Resultat af værdiansættelse af KommuneKredit Vedvarende Energi Basis 2013 ved Monte 
Carlo-simulation med 100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 89,60 6,00 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 92,97 3,36 101,64 -0,41 % 1,12 % 12,03 6,03 12,94 % 6,10 % 

Øvre 2,5 % 93,02 3,42 101,58 -0,39 % 1,13 % 11,98 5,98 12,88 % 6,04 % 

Nedre 2,5 % 92,91 3,31 101,69 -0,42 % 1,10 % 12,09 6,09 13,01 % 6,15 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 

Prisvurdering, Super 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 40, har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 7,23 og 7,43 med en beregnet middelværdi på 

7,33. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 102,67. Dermed er den reelle rente på lånet negativ, hvis 

der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener således penge på lånet. Medregnes 

emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle rente, fås en årlig rentesats på 0,85 %, 

hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af 

det strukturerede produkt udgør 69,93, hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 

110. Således er udsteders gevinst på 13,07 (7,07) uden (med) emissionsomkostninger, og den 
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samlede overpris udgør 13,48 % (6,86 %) af produktets fair værdi. Dette må siges at være 

stærkt utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. Produktet burde således enten have 

været udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft en deltagelsesgrad på 278,2 %. 

Tabel 40 – Resultat af værdiansættelse af KommuneKredit Vedvarende Energi Super 2013 ved Monte 
Carlo-simulation med 100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 89,60 6,00 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 96,93 7,33 102,67 -0,66 % 0,85 % 13,07 7,07 13,48 % 6,86 % 

Øvre 2,5 % 97,03 7,43 102,57 -0,63 % 0,87 % 12,97 6,97 13,36 % 6,76 % 

Nedre 2,5 % 96,83 7,23 102,77 -0,68 % 0,82 % 13,17 7,17 13,60 % 6,97 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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Bilag P: Værdiansættelse af Lån 7005 Klimateknologi 
(DK0030189972) 

Dette produkt er udstedt af Svenska Handelsbanken AB den 18. december 2009. Obligationen 

udløber den 18. december 2013, hvilket giver den en løbetid på 4 år. Stamdata for udstedelsen 

er vist tabel 41. Udstedelsen er arrangeret af Handelsbanken AB, som ligeledes er 

beregningsagent. Hver obligation har en nominel værdi på DKK 10.000 og den samlede 

udstedelse var på nominelt DKK 41 mio.
1
 Den danske risikofri rente for en placering indtil 

18. december 2013 var den 18. december 2009 på 2,75 % p.a. Den endelige 

prisfastsættelsesdato for produktet var den 15. december 2009. Omkostninger i forbindelse 

med udstedelsen nævnes i prospektet at udgøre 1,26 % p.a., og ender dermed på 5,04 i alt. 

Tabel 41 – Stamdata for Lån 7005 Klimateknologi. 

Udstedelseskurs Hovedstol Risikofri rente DK Samlet nominel udstedelse start udløb 

109 100 2,75 % 41 mio. 18-dec-2009 18-dec-2013 

Kilde: Nasdaq OMX Copenhagen og Reuters 3000 Xtra. 

Det variable element udgøres af deltagelsesgraden, som blev fastsat til 115 %. Produktet har 

en garanteret minimumsindfrielseskurs på 100 ved udløb. 

Obligationselement 

Obligationselementet består af en nulkuponobligation med en hovedstol på 100 og en løbetid 

på 4 år. Med en rente på 2,75 % p.a., udgør nutidsværdien af nulkuponobligationen 89,59. 

Optionselement 

Optionselementet består af en købt mountain range asian tail basket calloption. Optionens 

startdato er den 15. december 2009 og udløbsdato den 2. december 2013. De underliggende 

aktiver består af 12 asiatiske aktier, noteret i Danmark, Frankrig, Holland, Tyskland, USA, 

Japan og Sydkorea
2
. Startkursen for hver aktie i kurven fastsættes som lukkekursen den 15. 

decembr 2009. Slutkursen for hver aktie i kurven fastsættes som det simple aritmetiske 

gennemsnit af den enkelte akties lukkekurser på 5 afsluttende observationsdage
3
. Den enkelte 

akties performance beregnes ved at dividere slutkursen med startkursen. Værdien af kurven 

                                                 
1
 Fondsbørsmeddelelse, 2009-10-15 

2
 Følgende 12 aktier indgår i kurven: Vestas Wind Systems A/S (DK), Air Liquide SA (FR), Koninklijke Philips 

Electronics NV (NE), Schneider Electric SA (FR), Compagnie De Saint Gobain SA (FR), Siemens AG (DE), 

Veolia Environnement Ve SA (FR), Emerson Electric Company (US), First Solar Inc (US), DENSO CORP 

(JP), TOYOTA MOTOR CORP (JP), LG Electronics Inc (KR). 
3
 Afsluttende observationsdage: 1. august 2013, 2. september 2013, 1. oktober 201, 1. november 2013 og 2. 

december 2013. 
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ved udløb beregnes som det simple aritmetiske gennemsnit af kursudviklingen på de 12 

underliggende aktier. Kursudviklingen på de 4 aktier i kurven, med den højeste kursudvikling 

erstattes før beregning af kurvens samlede afkast med en fast afkastfaktor på 140 % uanset 

hvilken udvikling de respektive aktier i kurven har haft. Såfremt ingen aktie på noget 

tidspunkt i løbetiden har haft en kursværdi, der er mindre eller lig med 50 % af startkursen, vil 

optionsværdien minimum udgøre 20, uanset den faktiske udvikling i kurven. Værdien af 

calloptionen ved udløb beregnes som følgende: 

Hvis [   {
          

           

  
          

           

  
          

           

    
           

            

}     ], da gælder at 

     {       {   
 

  
 ∑                

  

   

}     } 

ellers 

     {   
 

  
 ∑                

  

   

}      

hvor [               
          

           

] for de 8 aktier med lavest kursudvikling, og 

[                   ] for de 4 aktier med størst kursudvikling. 

Med en deltagelsesgrad på 115 % beregnes produktets indfrielseskurs ved udløb således som: 

                           

Da samtlige aktier i kurven kan generere et afkast, der går mod uendelig, men den faste 

afkastfaktor kun gælder for de 4 aktier med størst afkast, er der ingen fast grænse for 

optionens maksimale værdi ved udløb, da der ikke er en øvre grænse for de 8 værst 

performende aktiers bidrag til kurvens samlede afkast. 

Prisvurdering 

Som det fremgår af simulationsresultatet i tabel 42, har optionen med 95 % sandsynlighed en 

værdi, der ligger inden for et interval mellem 5,32 og 5,54 med en beregnet middelværdi på 

5,43. Fratrækkes værdien af optionen fra udstedelseskursen, får man det reelle lånebeløb for 

det strukturerede produkt, som udgør 102,75. Dermed er den reelle rente på lånet negativ, hvis 
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der ses bort fra emissionsomkostninger, idet udsteder kun har forpligtigelser, der svarer til 

hovedstolen på 100 ved udløb. Udsteder tjener således penge på lånet. Medregnes 

emissionsomkostningerne i beregningen af den reelle rente, fås en årlig rentesats på 0,58 %, 

hvilket også må siges at være særdeles fordelagtigt set fra låntagers side. Den reelle værdi af 

det strukturerede produkt udgør 95,84, hvilket er væsentligt lavere end udstedelseskursen på 

109. Således er udsteders gevinst på 13,16 (8,12) uden (med) emissionsomkostninger, og den 

samlede overpris udgør 13,73 % (8,05 %) af produktets fair værdi. Dette må siges at være 

utilfredsstillende set fra en investors perspektiv. Produktet burde således enten have været 

udbudt til en lavere kurs, eller alternativt have haft en deltagelsesgrad på 357,3 %. 

Tabel 42 – Resultat af værdiansættelse af Lån 7005 Klimateknologi ved Monte Carlo-simulation med 
100.000 iterationer. 

 
Nulkuponobligation Omkostninger 

NPV 89,59 5,04 

 
 

Produkt- 
værdi 

Option Reelt lånebeløb 
Reel rente p.a. Udsteders gevinst Overpris (underpris) 

Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. Uden omk. Med omk. 

Sim. Resultat 95,84 5,43 102,75 -0,68 % 0,58 % 13,16 8,12 13,73 % 8,05 % 

Øvre 2,5 % 95,96 5,54 102,63 -0,65 % 0,61 % 13,04 8,00 13,59 % 7,92 % 

Nedre 2,5 % 95,71 5,32 102,88 -0,71 % 0,55 % 13,29 8,25 13,88 % 8,18 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Nasdaq OMX, Danmarks Nationalbank samt Reuters 3000 Xtra. 
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