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Abstract 

This thesis contributes to the study of the efficacy of using different models for replicating 

corporate credit ratings with only publicly available data. The purpose of this is to determine 

whether an autonomous model could become competitive with the well-established credit rating 

agencies. 

In total, five different models are tested, the simplest of which are a linear regression and a 

logistic regression. The remaining three models are all based on machine learning theory, and as 

a result thereof, they are much more sophisticated and complex. The machine learning models 

are a k-Nearest Neighbor, a Decision Tree and a Support Vector Machine. These models have 

been carefully selected, as we assess them to be best fit for replicating credit ratings. 

We have used the theory behind fundamental credit analysis as the framework for building our 

models and for collecting data. We however, have used an entirely different approach to 

fundamental credit analysis, compared to how it is depicted in the prevalent literature. This has 

led to a significantly different dataset compared to the ones used in similar studies, and we partly 

attribute our good results produced by our models to this. 

The dataset collected consists of credit ratings issued between 1981 and 2017 to US and EU 

corporates. The dataset consists of 4,294 credit ratings and 832 different independent variables, 

which leads to a total dataset of nearly 3.6 million data points. The companies belong to four 

different industries, which has made the results more valid and useful, as it shows the usefulness 

of having a flexible model. 

On a randomized dataset, all of the machine learning models achieve precisions above 50% 

correctly classified ratings thereby beating a model using the previous rating as the estimated 

rating. The best model is a Decision Tree, which classify 55.05% of the observations correctly. 

The above results continue to hold true when the models are tested on a time sorted dataset, 

where the machine learning models all correctly classify more than 60% of the observations. On 

this configuration of the dataset, the Decision Tree and Support Vector Machine models both 

achieve a 61.49%. 

These results are among the very best results in the current literature. 

Practical applications of machine learning models in areas such as credit ratings are still 

relatively undeveloped and untested. Furthermore, other factors are protecting the credit rating 

agencies from competition including their considerable resources and a protective legislation. 

Based on all of the above, we expect it to be some time before machine learning models become a 

viable competitor to the established credit rating agencies, despite the promising results.  
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1. Indledning 

Dette speciale forsøger at undersøge muligheden for at replikere de etablerede 

kreditvurderingsbureauers virksomhedskreditvurderinger ved brug af en model, som 

udelukkende benytter kvantitativ data, der er offentligt tilgængeligt. Formålet med dette er at 

undersøge muligheden for at konkurrere mod kreditvurderingsbureauerne med sådan en model.  

Credit ratings er et område, som har fået stigende opmærksomhed, især efter finanskrisen i 

2007-2008 (Lamberth, 2013/2013, s. 251), hvor flere virksomheder med gode ratings pludselig gik 

konkurs, hvoraf én af de mest kendte er Lehman Brothers kollaps i slutningen af 2008. Lehman 

Brothers blev af Moody’s d. 10. september 2008 tildelt en fornyet rating i kategorien A2, hvilket 

svarer til den sjette bedste ratingkategori (Moody’s, 2018a). Fem dage senere, d. 15. september 

2008, indgav Lehman Brothers en konkursbegæring (Lehman Brothers, 2008). For at undgå 

tilsvarende situationer som ovenstående er der i de senere år blevet indført flere lovændringer, 

som har skærpet kravene til, hvordan kreditvurderingsbureauerne udarbejder deres ratings samt 

anvendelsesområderne af disse ratings. Vi vurderer, at mange af disse lovændringer giver yderst 

gunstige vilkår for de allerede etablerede kreditvurderingsbureauer, da de begrænser adgangen 

til markedet for nye bureauer, samtidig med at de stiller stadig flere krav til virksomheder om, at 

de skal have en rating, hvilket resulterer i flere kunder og et støre marked for 

kreditvurderingsbureauerne. 

Kreditvurderinger er slutresultatet af en lang og kompliceret proces, som gør brug af både 

kvalitative og kvantitative input. Sofistikerede ikke-lineære modeller såsom machine learning 

algoritmer er i hurtig udvikling, og de kan på grund af deres opbygning være bedre til at 

replikere disse komplekse processer end traditionelle statistiske værktøjer såsom regressioner. 

Såfremt kreditvurderingsprocessen kan automatiseres, vil det ikke blot have markant betydning 

for kreditvurderingsbranchen, men for alle som er interesseret i information om en modparts 

kreditværdighed, da denne kan gøres tilgængeligt både billigere og hurtigere, end hvad 

ratingbureaurerne kan præstere i dag.  

Idéen med at skabe en model, der automatisk replikerer credit ratings, er ikke ny i den 

akademiske verden, og vi har i dette speciale fundet otte studier, som alle forsøger at løse samme 

opgave som os. Studierne adskiller sig fra hinanden i deres modelvalg, hvor de senere artikler gør 

brug af nyere og mere avancerede modeller. Vi har i dette speciale, ud over at anvende nye 

modeller, også anvendt en fundamentalt anden tilgang til kreditanalyse, hvilket har medført, at 

vi arbejder med et større datasæt end de andre studier og med datakategorier, som efter vores 

overbevisning aldrig før har været anvendt til replikering af kreditanalyser. 

I de undersøgte studier kan vi se, at der generelt er lovende resultater vedrørende anvendelse af 

kvantitative modeller til løsning af replikeringsproblemstillinger inden for credit rating feltet. 

Det undrer os derfor, at der med udgangspunkt i nye teknologier ikke eksisterer en hårdere, om 

end spæd, konkurrence med flere alternativer på markedet for virksomheders kreditvurderinger. 
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Baseret på ovenstående undren har vi udarbejdet følgende problemformulering: 

Er det muligt at replikere kreditvurderinger fra S&P, Moody’s og Fitch ved brug af offentlig 

tilgængelig, kvantitativ data, tilstrækkeligt præcist til at skabe en model, som kan konkurrere 

med de etablerede kreditvurderingsbureauer, og hvordan vil udvikling af sådanne modeller 

påvirke konkurrencesituationen i denne branche? 

Til at besvare ovenstående problemformulering arbejder vi i dette speciale arbejder med to 

forskellige opsætninger af vores datasæt for at sikre høj validitet. Vi anvender fem forskellige 

modeller, hvoraf to af disse er statistiske modeller og de resterende tre er machine learning 

modeller. På et kronologisk sorteret datasæt opnår machine learning modellerne Decision Tree og 

Support Vector Machine en præcision på 61,49%, og på et blandet datasæt, som består af de 

samme observationer, men som er random fordelt, opnår et Decision Tree en præcision på 

55,05%. Vi sammenligner i Diskussionen disse præcisioner med andre studier, som har forsøgt at 

løse tilsvarende problemer, og vi finder, at vores resultater er blandt de absolut bedste. Dette er 

et særdeles godt udgangspunkt til at besvare ovenstående problemformulering. 

2. Metode 

I dette afsnit beskrives det, hvordan vores tilgang til specialet har været, og hvilke metoder vi har 

anvendt i vores besvarelse af problemformuleringen. 

Paradigmevalget beskrives i dette speciale med udgangspunkt i Guba’s (1990) definition af 

paradigmerne og deres effekt på vidensdannelse (Guba, 1990, ss. 18-27). 

Vores ontologiske tilgang til virkeligheden i dette speciale har været post-positivistisk, hvilket 

betyder, at der findes en objektiv sandhed, men at vi ikke kan gøres os uafhængige af denne. Med 

andre ord er det umuligt for os at erkende den objektive sandhed, da vores 

forståelsesmekanismer ikke er perfekte. Da vi i post-positivismen er bevidste om denne 

menneskelige brist er det derfor vigtigt at være kritisk overfor for det data og de resultater, som 

vi tilvejebringer, da disse vil være påvirket af, hvem som har skabt dem. Epistemologisk er målet 

dermed at anskue problemstillingen så objektivt som muligt, i et forsøg på at minimere det 

menneskelige bias (Guba, 1990, ss. 20-23). 

Formålet med det post-positivistiske paradigme er at forsøge at forklare allerede eksisterende 

viden eller dannelse af ny viden, hvorfor metodologien lægger vægt på, at man skal benytte et 

bredt udvalg af metoder i forsøget på at validere sine resultater (Guba, 1990, ss. 20-23). Vi har i 

dette speciale anvendt både kvalitative og kvantitative data, som er indsamlet som sekundær 

data samtidig med, at vi har anvendt adskillige modeller på to konfigurationer af vores datasæt, 

hvilket yderligere har været med til at sikre øget validitet af vores resultater (Andersen, 2013, ss. 

136-137). 

De kvalitative data består hovedsageligt af bøger, artikler, tidligere studier mv., som er blevet 

brugt til at danne det teoretiske fundament, som ligger til grund for vores forståelse af de 
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relevante emner og fokusområder i specialet. Yderligere benyttes det kvalitative data til at 

understøtte de observationer, som vi laver i vores kvantitative datasæt. 

De kvantitative data, som udgør vores datasæt, er trukket fra årsrapporter, børser, 

kreditvurderingsbureauernes hjemmesider m.fl., og al vores kvantitative data er registerdata, da 

det er blevet etableret i forbindelse med styring og registrering (Andersen, 2013, s. 145). Til 

indsamling af vores data har vi benyttet databaser såsom Bloomberg og Datastream (Bloomberg, 

2018) (Datastream, 2018). 

I dette speciale har vi identificeret to områder vedrørende vores data, hvor vi har skulle forholde 

os kildekritisk. 

Det første område omhandler validiteten af vores kvantitative data, men da virksomheder i deres 

rapportering er underlagt betydelige krav og retningslinjer, vurderer vi, at validiteten af dette er 

særdeles høj. Derudover er der, som nævnt ovenfor, tale om registerdata trukket fra valide 

systemer, hvilket yderligere øger troværdigheden. 

Det andet område omhandler validiteten af vores kvalitative data. Da noget af litteraturen, som 

indgår i specialet, er skrevet og udgivet af de samme kreditvurderingsbureauer (herefter også 

CRA fra Credit Rating Agency), som har udstedt de ratings, der er genstand for vores analyse, 

har vi haft særlig fokus på at forholde os kritisk til de påstande, informationer og resultater, som 

der kommunikeres i disse udgivelser, og hvor det var muligt, har vi forsøgt at validere disse ved 

brug af uafhængige kilder. 

Vores fokus på at benytte både kvantitativ og kvalitativ data, som er indsamlet fra forskellige 

kilder, er sket ud fra et ønske om at skabe en robust metodetriangulering, som har skulle sikre, 

at validiteten af den anvendte data er højere, end hvis blot én form for data var benyttet 

(Andersen, 2013, s. 149). 

3. Afgrænsning og antagelser 

I dette speciale kigges der udelukkende på amerikanske og europæiske børsnoterede 

virksomheder indenfor brancherne ”Industrial Engineering”, ”Support Services”, ”Software & 

Computer Services” og ”Technology Hardware & Equipment”. 

Beslutningen om at kigge på børsnoterede virksomheder er taget baseret på den lettere adgang 

til kvantitative data, herunder regnskabsobservationer, og udvælgelsen af fire specifikke 

brancher skyldes et ønske om at begrænse den mulige datamængde, mens der samtidig beholdes 

et datasæt, hvor observationerne har forskellige karakteristika, hvorfor vi ikke blot har valgt én 

branche. 

Der fokuseres på det amerikanske og det europæiske marked, da disse vurderes til at være 

sammenlignelige, og vi derudover har adgang til en langt større mængde historisk data på disse 

markeder end på andre markeder. 
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Vi fokuserer i dette speciale på kreditvurderinger udstedt fra 1981 til 2017. Denne periode 

spænder over flere høj- og lavkonjunkturer, hvilket giver det bedste udgangspunkt for at skabe en 

model, som skal kunne benyttes i alle scenarier, og perioden er begrænset til denne årrække af 

flere årsager. For det første er datakvaliteten særdeles lav for en række af variablene før den 

valgte periode. Dernæst er der markant færre ratings i årene før 1981, og slutteligt vurderer vi, 

at der i perioden er en tilstrækkelig mængde af observationer til at skabe en stærk model, hvilket 

til dels skyldes de førnævnte høj- og lavkonjunkturer. 

Kreditvurderingsbureauer udbyder flere produkter end bare credit ratings, f.eks. overvågning af 

selskaber, kreditvurderinger af lande samt estimering af mulige rating-påvirkninger af nye 

tiltag, men disse produkter belyses andre steder i litteraturen, hvorfor de ikke bliver undersøgt i 

dette speciale. Credit ratings kan gives for både enkelte virksomhedsobligationsudstedelser samt 

for virksomheder som helhed, og vi vil i dette speciale kun fokusere på langsigtede 

virksomhedsratings. 

Data er hentet fra databaser såsom Bloomberg, Datastream og lignende systemer, og det antages 

at informationen i disse er komplet og korrekt. 

De benyttede credit ratings er udstedt af de tre største kreditvurderingsbureauer, Moody’s, S&P 

og Fitch, og der antages ligeledes ækvivalens mellem de forskellige bureauers ratings, hvorfor de 

observerede ratings standardiseres på en 1-21 skala, jf. Bilag 1. 

Da vi kun benytter én rating per virksomhed per år antages det, at der ikke er cykliske udsving i 

ratingniveauet inden for et givent år, hvorfor ratings givet i starten af året er sammenlignelige 

med ratings givet i enten midten eller slutningen af året. 

Vi kigger ikke på, om CRA’erne selv har udviklet kvantitative modeller, da dette kræver indblik i 

og erfaring fra det professionelle arbejde med ratings, og en mere direkte kontakt med 

bureauerne, som vi ikke har adgang til. Vi afgrænser os herunder også fra at kigge på de white 

papers, som beskriver metodikken bag sådanne kvantitative modeller. 

Til slut forventes det, at læseren er bekendt med generel finansiel teori og basal statistik, hvorfor 

det ikke er alle begreber og koncepter, som forklares. 

4. Teori 

Teoriafsnittet består af fire overordnede afsnit. Indledningsvist beskrives credit ratings som 

generelt koncept, dernæst beskrives fundamental kreditanalyse, derefter beskrives generel teori 

om den databehandling, som vi har anvendt, og herefter beskrives teorien vedrørende de 

forskellige modeller, som vi har anvendt. Slutteligt beskriver vi teorien bag metoder til test og 

validering af resultater. Formålet med teoriafsnittet er at give læseren forståelse og indblik i de 

koncepter og metoder, som ligger til grund for dette speciale. En væsentlig del af specialets fokus 

ligger naturligt nok på credit ratings og modeller til prediction af disse, hvorfor begge disse har et 

separat underafsnit. Vi har inkluderet et separat afsnit vedrørende fundamental kreditanalyse, 
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da vi har anvendt denne tilgang som udgangspunkt for at løse hele problemet, og de tanker, der 

ligger i denne teori, har dermed formet en væsentlig del af specialet. Slutteligt har en teoretisk 

tilgang til databehandling været et vigtigt element, da det har været vigtigt for at skabe valide og 

stabile modeller. 

Som udgangspunkt ser vi teorierne som de værktøjer, der hjælper os med at besvare 

problemformuleringen. I flere tilfælde har eksisterende studier dog været uenige om betydningen 

af forskellige forhold, og vi har kommenteret og tydeliggjort denne uenighed og har, såfremt det 

har været nødvendigt, beskrevet vores vurdering af problemet. 

Vi er bevidste om, at teorierne ikke skal anses som værende sandheden, og vi kombinerer dem 

derfor med sund fornuft. Dette har vi især anvendt i vores brug af machine learning modellerne, 

da der stadig forskes meget i disse, og udviklingen inden for dette sker meget hurtigt. I tilfælde, 

hvor der ikke har været en gængs teoretisk tilgang, har vi derfor fundet en løsning, som efter 

vores vurdering baserer sig på sund fornuft og logik, og som derfor besvarer problemet bedst 

muligt. 

4.1 Credit ratings 
Følgende afsnit beskriver generelle forhold vedrørende credit ratings og den verden, som 

CRA’erne arbejder i, og som de påvirker. Afsnittet er opdelt i fire underafsnit, hvor vi 

indledningsvist beskriver credit ratings generelt. Dette inkluderer hvad de er, og hvad de bruges 

til. Dernæst beskriver vi, hvorledes CRA’erne udarbejder deres credit ratings, og sidenhen ser vi 

på mulige problemer i forbindelse med brugen og udarbejdelsen af credit ratings. Slutteligt 

redegøres der for den lovgivning, som brugen af credit ratings er underlagt men også den 

lovgivning, som påvirker hele CRA branchen. Disse er alle vigtige punkter, da de giver læseren 

mulighed for at forstå den kompleksitet og omverden som kredivurderingsbranchen udgør og 

arbejder i. Dette er særdeles vigtigt, da det leder direkte videre til nogle af de udfordringer, som 

man støder på, når man forsøger at replikere credit ratings.  

4.1.1 Credit ratings generelt 

Kreditvurderingsbureauers rolle er at komme med deres mening om virksomheders evne og 

villighed til at leve op til de krav, som virksomheden har accepteret i sine kreditaftaler. Dette kan 

inkludere en indikation af, hvor stor en sum kreditorerne kan forvente at få erstattet samt 

hvornår, såfremt der er brud på en eller flere af låneaftalerne (Levich et al., 2002, s. 21). 

Det første CRA blev oprettet i 1909 af John Moody, selvom obligationshandel på dette tidspunkt 

ikke var noget nyt. Det pludselige behov for vurderinger af obligationer blev skabt af, at man 

ønskede at finansiere udbredelsen af den amerikanske jernbane, hvilket blev besværliggjort, da 

flere amerikanske stater kort forinden havde defaultet på deres gæld. Derfor valgte man at 

oprette et marked for virksomhedsobligationer, og som følge af det store antal af deltagende 

parter i dette marked, var det nødvendigt med en uvildig mellemmand, som kunne vurdere 

kreditværdigheden af de enkelte deltagere (Levich et al., 2002, ss. 21-22). Dette var nødvendigt 

for at reducere informationsasymmetrien, da risikoen ved at indgå i disse låneaftaler alternativt 
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ville være alt for høj for långiver. Det var en naturlig følge heraf, at långiverne betalte et CRA for 

at få udarbejdet en kreditvurdering af en potentiel låntager. Disse kaldes investor-paid credit 

ratings, og alternativet hertil er issuer-paid credit ratings, hvilket er når virksomhederne selv 

tager kontakt til et CRA og køber en kreditvurdering af dem som bevis for deres kreditværdighed 

(Berwart et al., 2016, s. 4). Issuer-paid CRAs er blevet de mest almindelige, især som følge af 

lovregulation, og de tre CRAs, som der fokuseres på i dette speciale, er alle issuer-paid (Ponce, 

2012, ss. 295-296). 

Da credit ratings er et mål for en virksomheds evne til at imødekomme sine finansielle 

forpligtelser på tværs af markedscyklusser, inkorporerer de både industri- og 

markedsinformationer for at fjerne effekten af generelle markedsudsving. Ratings er ligeledes 

relative, hvilket skal forstås på den måde, at de bygger på en virksomheds nøgletal i forhold til 

dens peers og ikke de absolutte værdier. At sige at den bedste EBIT-margin vil korrespondere 

med den bedste rating er dermed mere rigtigt end at sige, at en EBIT-margin på 30% 

korresponderer til en rating på Aa3 (Moody's Investors Service, 2006, ss. 1-2). 

4.1.2 Bureauers udarbejdelse af ratings 

Som nævnt ovenfor er formålet med ratings at give en indikation af risikoen for kredittab som 

følge af, at låntager helt eller delvist ikke er i stand til at betale en eller flere ydelser på sine lån. 

For at kunne uddybe dette risikoestimat klassificerer CRA'erne deres rating på en skala. Hos 

Moody’s er Aaa den bedst mulige rating, og C er den dårligst mulige rating, mens disse to 

yderpunkter for S&P og Fitch kaldes henholdsvis AAA og D, jf. Bilag 1. 

Moody's beskriver deres credit rating proces i fire trin: 1) indsamling af tilstrækkelig information 

til at kunne evaluere kreditrisikoen ved den specifikke virksomhed 2) analyse og fastlæggelse af 

den specifikke rating, 3) overvågning af kreditværdigheden af virksomheden efter udstedelsen af 

ratingen, samt at reagere såfremt der sker ændringer i virksomhedens fundamentale 

forretningsmodel, 4) konstant formidling af information til investorer og markedspladsen. Trin 1 

og 3 foregår løbende, således at Moody's hurtigt er i stand at komme med et nyt estimat for 

virksomhedens rating (Moody's Investors Services, 1991, s. 87). 

Den information som indgår i analysen, er dels bygget op af offentligt tilgængeligt data såsom 

årsrapporter, industrirapporter, bøger og artikler, men den indeholder også privat data såsom 

virksomhedens egne finansielle forecasts, budgetter, prospekter og lignende. 

Beslutningsprocessen styres af et analytisk team, som har fokus på én specifik branche. Teamet 

sættes kun i gang såfremt Moody's overvågning af virksomheden viser, at der er sket ændringer, 

som foreskriver en ny analyse, eller hvis virksomheden selv kontakter Moody's med det formål at 

få en fornyet rating. Når Moody's tager en virksomheds rating under review, så kommer 

virksomheden samtidig på en watchlist, og på denne liste angives det samtidig, hvilken retning 

Moody's forventer, at ratingen vil ændre sig i (Moody's Investors Services, 1991, ss. 87-89, 94-95). 
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Både watchlist-ændringer og credit rating-ændringer rapporteres til markedet som en del af 4. 

trin i processen. Det er netop i denne proces, at CRA'et fungerer som en aktør, der reducerer 

asymmetrisk information mellem investorer og låntager (Moody's Investors Services, 1991, ss. 99-

100). 

S&P og Fitch anvender begge en proces, som er meget lignende den ovenstående, men som dog 

har enkelte mindre forskelle, der ikke har indflydelse på selve udarbejdelsen af ratingen, hvorfor 

deres processer ikke vil blive behandlet separat i dette speciale (Standard & Poor's, 2001, ss. 5-6) 

(FitchRatings, 2018a, ss. 1-2). 

Alle tre CRAs beskriver, at processen består af både kvantitative og kvalitative inputs, og at den 

angivne rating blot er deres holdning til det pågældende selskab. Samtidig skriver de alle, at 

ratingen er et resultat af en objektiv proces (Moody's Investor Services, 1991, ss. 83-84) (Standard 

& Poor's, 2001, s. 3) (FitchRatings, 2018a, s. 11). Vi fortolker ovenstående, som at CRA’erne gerne 

vil fremstille deres ratings som værende en objektiv sandhed, men for at dække sig ind tilføjer de, 

at de er nødt til at forholde sig manuelt og subjektivt til hver enkelt case, hvorfor ratings kan 

indeholde information, som ikke nødvendigvis kan findes i markedet. Dette skal muligvis ses som 

en ansvarsfralæggelse i forhold til lovgivningen, således at bureauerne ikke kan holdes 

ansvarlige for, hvad deres ratings benyttes til. Det er i forbindelse hermed interessant at læse 

følgende udtalelse fra S&P’s Chief Rating Officer, Solomon B. Samson, ”… a rating is, in the end, 

an opinion. The rating experience is as much an art as it is a science.” (Standard & Poor’s, 2001, 

s. i). 

Den klassiske CRA-rating bygger altså på en kompleks, kontinuert og iterativ proces, som er 

svær at imitere i en model. Dog har nogle af CRA'erne selv forsøgt sig med at skabe en model, 

som kan forudsige eller genskabe deres egne ratings. Moody's har forsøgt sig med både lineære 

modeller men også mere komplekse ikke-lineære modeller såsom en model, der bygger på 

vægtede relative ratios (Moody's Investors Service, 2006, ss. 4-10). Senest har de forsøgt sig med 

forskellige typer af machine learning modeller til at estimere sandsynligheden for, at en given 

virksomhed vil gå konkurs (herefter PD fra Probability of Default) (Bacham & Zhao, 2017, s. 30). 

De finder, at deres model forbedres markant, når de inddrager det, som de kalder behavioral 

variable, hvilket er ikke-finansiel data, som beskriver, hvordan virksomheden agerer. Et 

eksempel herpå er virksomheders afbetalingsmønstre på deres gæld (Bacham & Zhao, 2017, s. 

30). 

Et væsentligt led i CRA’ernes udarbejdelse af credit ratings er deres adgang til ikke offentlig 

information. Bureauerne indsamler dette data i forbindelse med udarbejdelsen af ratingen, hvor 

de typisk arbejder tæt sammen med virksomhedens medarbejdere og ledelse (SEC, 2002a) (SEC, 

2002b) (SEC, 2002c). Bureauernes adgang til fortrolig data er særdeles relevant i dette speciale, 

da netop disse informationer gør det særdeles vanskeligt at replikere deres ratings alene baseret 

på offentlig tilgængelig data. 
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4.1.3 Mulige problemer 

Som beskrevet ovenfor findes der to former for CRAs, issuer-paid og investor-paid, og 

problemstillingen, som ligger implicit i disse to modeller, har fået stor opmærksomhed i 

litteraturen. En issuer-paid forretningsform lægger op til, at CRA'erne vil have et incitament til 

at tilgodese virksomhederne, da de skaber deres indtjening gennem virksomheder, som betaler 

for at blive rated. Dermed kan der være risiko for, at CRA'erne rater virksomheder favorabelt i 

håbet om at beholde dem som fremtidige kunder, i stedet for at give den mest nøjagtige credit 

rating (Efing & Hau, 2015, s. 48) (Xia, 2014, s. 456).  

Xia (2014) finder, at når et investor-paid CRA træder ind i markedet, forbedres de eksisterende 

issuer-paid CRAs ratingnøjagtighed betydeligt, hvilket indikerer, at issuer-paid CRAs i højere 

grad tilgodeser virksomhederne end investorerne (Xia, 2014, s. 451). Ligeledes finder Jiang et al. 

(2012), at S&P gav virksomheder signifikant bedre ratings, efter at de gik fra at være investor-

paid til at være issuer-paid, og at denne forbedring af credit ratings var større for virksomheder, 

som betalte mere for deres ratings (Jiang et al., 2012, s. 620). 

Ønsket om at tilgodese den betalende virksomhed kan skyldes, at virksomhederne efter at have 

modtaget deres rating selv vælger, om de vil have den offentliggjort. Dette giver virksomheder 

muligheden for at shoppe efter ratings fra flere forskellige CRAs for derefter at vælge at 

offentliggøre den bedste rating, og da CRAs typisk kun bliver betalt, hvis deres rating bliver 

offentliggjort, kan der være et incitament til at give en fordelagtig rating (Bolton et al., 2009, s. 

2). 

Ovenstående teori, om at CRAs tilgodeser virksomhederne og dermed giver for gode ratings, 

møder også kritik i litteraturen. Især nævnes et CRAs omdømme, objektivitet, uafhængighed mv. 

som kritiske aspekter for dets overlevelse i industrien. Hvis et CRA begynder at give kunstigt 

gode ratings, kan det risikere, at investorerne begynder at tvivle på validiteten af dets ratings, 

hvilket vil resultere i, at ingen virksomheder vil efterspørge ratings fra dette CRA (Smith & 

Walter, 2002/2002, s. 290). Såfremt dette stemmer burde det være nok til at holde CRA’erne fra 

at forfølge en opportunistisk kortsigtet strategi. 

Partnoy (2002/2002) stiller spørgsmålstegn ved hvor meget yderligere information, der er 

indeholdt i credit ratings, i forhold til hvad offentlig tilgængelig information kan fortælle. Det, der 

leder ham til at stille dette spørgsmål, er den betydelige regulatoriske afhængighed af ratings 

samt de strenge indgangsbarrierer til dette marked. Grundet den udbredte brug af credit ratings 

i reguleringer og lovgivninger kan ratings dermed være yderst værdifulde, da de giver adgang til 

de finansielle markeder, selvom deres information ikke overstiger den information, som allerede 

er i markedet baseret på offentlig tilgængelig information (Partnoy, 2002/2002, s. 66). 

Såfremt Partnoy (2002/2002) har ret, og der ikke nødvendigvis er nogen yderligere 

informationsværdi i ratings, betyder dette, at den information, som er indeholdt i en rating, 

allerede er frit tilgængelig i offentlig information, hvilket taler for, at det burde være muligt at 

opstille modeller, som kan udstede ratings, der kan konkurrere med de ratings, som udstedes af 
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CRA’erne. 

Partnoy’s (2002/2002) synspunkt er dog ikke delt af Czarnitzki & Kraft (2007), som i deres studie 

finder, at en model, som indeholder virksomhedens rating, er bedre end en model, som 

udelukkende bygger på offentlig tilgængelig information. Dermed konkluderer de, at ratings 

indeholder mer-værdi i forhold til offentlig information, men de noterer samtidig, at ratings ikke 

er fuldt efficiente i den forstand, at det ikke er al den offentlige information, som er indeholdt i 

ratingen. De finder samtidig, at CRAs lægger for stor vægt på virksomhedens størrelse, når de 

vurderer en virksomhed, idet fortegnet for denne variabel ændrer sig i deres to modeller 

(Czarnitzki & Kraft, 2007, ss. 1069-1070). 

En anden faktor, som diskuteres i litteraturen, er, hvorvidt personlige forbindelser mellem 

virksomheden, som ønsker at blive ratet, og analytikeren, som står for at udføre ratingen, har en 

effekt på den endelige kreditvurdering. Khatami et al. (2016) finder, at der er en positiv 

sammenhæng mellem personlige forbindelser og den endelige rating. De argumenterer dog for, at 

de bedre ratings ikke skyldes, at analytikeren påvirkes af de personlige forbindelser og dermed 

giver en for god rating, i forhold til hvad der er berettiget, men at de bedre ratings i stedet 

skyldes, at de personlige forbindelser fungerer som uformel informationskanal, som er med til at 

mindske graden af asymmetri mellem det udstedende CRA og virksomheden, hvilket fører til en 

mindre konservativ og dermed muligvis bedre rating, som kan være fuldt berettiget (Khatami et 

al., 2016, s. 240). 

Fracassi et al. (2016) finder ligeledes, at især analytikerens generelle optimisme eller pessimisme 

spiller en væsentlig rolle i forhold til den endelige rating, hvor optimistiske analytikere generelt 

giver bedre ratings (Fracassi et al., 2016, s. 535). De finder ligeledes, at kvaliteten af 

analytikerens ratings falder, jo længere denne har dækket virksomheden, da kreditvurderinger 

bliver relativt mere optimistiske og mindre præcise (Fracassi et al., 2016, s. 537). 

De generelle fund i litteraturen er, at personlige forbindelser og analytikeren spiller en rolle, 

selvom der dog ikke er enighed om, hvorvidt de bedre ratings er berettiget eller ej. Uanset om de 

personlige forbindelser er gode eller dårlige, er analyseteamets uafhængighed et vigtigt aspekt, 

som de regulatoriske enheder skal tage stilling til. 

4.1.4 Lovgivning inden for credit ratings 

Kreditvurderingsbranchen er underlagt forholdsvis meget regulering, hvilket til dels skyldes 

CRA'ernes rolle som informationskilde til markedsdeltagerne, hvilket er med til at reducere den 

asymmetriske information (Kleineman et al., 2013, ss. 14-15). Den første regulering af branchen 

blev indført i USA i 1936, og denne foreskrev, at banker kun måtte investere i aktiver, som havde 

fået en kreditvurdering af et CRA. Sidenhen er der kommet nye love til, og blandt dem af størst 

betydning er SEC’s indførsel af begrebet Nationally Recognized Statistical Rating Organization 

(herefter NRSRO) i 1973 (Levich et al., 2002, s. 5), indførslen af Basel II akkorderne i 2004 (BIS, 

2018), samt en bestemmelse, som har haft betydning i dette speciale, nemlig at NRSROs skal 

offentliggøre alle deres ratings senest ét år efter de har udstedt dem (SEC, 2018a, §240.17g-7(b)-

4(i)).  
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Lovgivningen, som har betydning for CRAs, går overordnet i to retninger: enten regulerer den 

investorers brug af credit ratings, eller også sker der en regulering af CRA-industrien som 

helhed. Historisk set har begge typer af lovændringer i høj grad vist sig at være gavnlige for de 

eksisterende CRAs (Partnoy, 2002/2002, s. 66). For at sikre stabilitet og sikkerhed underlægges 

investorerne flere og strengere krav, hvilket skal sørge for, at de ikke investerer for risikabelt. 

For at bevise at de investerer ansvarligt, skal der foreligge ratings på de instrumenter, som de 

investerer i. Dette er blot ét eksempel på, hvordan en stramning af lovgivningen vedrørende 

kreditvurderinger reelt set gavner CRA’erne, da dette betyder, at de dermed får mere arbejde 

(White, 2002/2002, ss. 51-52). 

Et væsentligt element i Basel II akkorderne var indførslen af risikovægtning af investeringer. 

Denne risikovægtning tager udgangspunkt i kreditvurderingen af aktivet, som der investeres i, 

således at investorers porteføljer i højere grad skal bestå af aktiver med gode ratings, hvilket skal 

være med til at reducere risikoen. Som det ses af Bilag 2 tilskrives aktiver med rating BB+ til 

BB- en risikovægt på 350% af deres værdi. Dette gør det særdeles svært for investorer at holde 

store investeringer i denne type aktiver, da de skal opvejes af lavrisikoinvesteringer. Aktiver som 

er investment-grade, dvs. BBB- eller bedre, har betydeligt lavere risikovægtning, og det er derfor 

væsentligt, hvorvidt et aktiv rates investment eller non-investment grade (BIS, 2006, s. 127). 

Basel III akkorderne vil ændre dette billede, da de tillader banker at gøre brug af et internt 

ratingsystem. Dog har forhandlinger og ændringer til disse udskudt implementeringen, og i dag 

forventes Basel III akkorderne først fuldt implementeret i 2022 (BIS, 2017, ss. 2-3). 

Indførslen af NRSRO-betegnelsen gør det ligeledes sværere for nye CRAs at trænge ind på 

markedet, hvilket yderligere gavner de eksisterende CRAs (White, 2002/2002, ss. 52-54). Det 

vurderes derfor, at den eksisterende lovgivning er særdeles gavnlig for de etablerede CRAs og 

dermed er med til at give dem betydelig magt.  

Der eksisterer i litteraturen en generel utilfredshed med CRA'ernes performance, men der er dog 

uenighed om årsagen til, hvorfor de ikke performer så godt, som man ønsker det. Nogle mener, at 

fordi man har indført krav om, at ratings skal komme fra et godkendt CRA (NRSRO), så har man 

i praksis indført et oligopol. Fordi det er så svært for et nyt CRA at blive godkendt som NRSRO, 

så frygter man, at dette kan forringe kvaliteten af de eksisterende NRSROs ratings. Andre 

mener, at selve issuer-paid modellen er den primære årsag til problemet, netop fordi tendensen 

til at shoppe ratings kan være med til at skabe inflation i ratings (Coffee, 2011/2013, s. 83). Der 

synes at være en tendens i litteraturen mod at mene, at problemet primært ligger i issuer-paid 

modellen (Coffee, 2011/2013, s. 127), og Becker & Milbourn (2011) finder da også, at øget 

konkurrence blandt issuer-paid CRAs reducerer den overordnede kvalitet i ratings (Becker & 

Milbourn, 2011, s. 513). Omvendt finder White (2002/2002), at øget konkurrence har en positiv 

effekt på branchen og kvaliteten af ratings (White, 2002/2002, s. 50), og han vurderer derfor, at 

problemet ligger i definitionen af NRSROs. Han viser, at CRAs modtager deres NRSRO-status 

primært baseret på det, som han kalder inputs i stedet for outputs. Inputs definerer han som 

CRA’ets virksomhedskarakteristika, såsom dets størrelse, anerkendelse eller metodiske tilgang, 
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hvorimod outputs er CRA’ets evne til at forudsige dårlig kreditværdighed og konkurser, dvs. 

resultatet af deres analyse (White, 2002/2002, ss. 53-54). 

4.2 Kreditanalyse 
Det skal tydeliggøres, at kreditanalyse og kreditvurdering ikke er den samme ting, da 

kreditanalyse er et bredere term end kreditvurdering. Et eksempel på en kreditanalyse kan være 

beregning af forventet tab, hvilket vil resultere i et beløb, hvorimod en kreditvurdering altid 

tildeler en rating mellem Aaa/AAA og C/D som en indikation for villigheden og muligheden for at 

efterleve kravene stillet af långiverne. 

Kreditanalyse inddeles overordnet set i to kategorier, fundamental kreditanalyse og statistisk 

kreditanalyse (Petersen & Plenborg, 2012, s. 276). Vi fokuserer i dette speciale på fundamental 

kreditanalyse, og for en nærmere beskrivelse af statistisk kreditanalyse, herunder 

konkursmodeller, henvises til f.eks. Altman (1968) eller Ohlson (1980). 

Fundamental kreditanalyse kan yderligere opdeles i to underanalyser, én af virksomhedens 

finansielle aspekter, og én af virksomhedens ikke-finansielle aspekter. Årsagen, til at den ikke-

finansielle analyse er nødvendig og vigtig, er, at kreditanalyse fokuserer på at vurdere en 

virksomheds fremtidige kreditværdighed. Langt de fleste finansielle analyseværktøjer fokuserer 

på historiske informationer, og det er derfor nødvendigt at supplere med ikke-finansiel info 

(Collett & Schell, 1996, s. 15). 

Den ikke-finansielle analyse baseres på en analyse af virksomhedens fundamentale drivers. I 

praksis gøres dette typisk ved hjælp af en strategisk analyse, som ofte er bygget på forskellige 

relevante modeller, såsom en Porter’s Five Forces analyse eller en værdikædeanalyse (Collett & 

Schell, 1996, ss. 18-19, 26-27). Moody’s’ ikke-finansielle analyse tager udgangspunkt i modeller, 

som de selv har udviklet, men de synes dog i høj grad at berøre de samme punkter som de typiske 

strategiske modeller. Den største forskel ligger i, at Moody’s har adgang til intern information, og 

at de derfor har mulighed for at indarbejde virksomhedens egne forventninger, ledelsesstil, og 

andre lignende informationer, som eksterne analytikere ikke har adgang til (Moody’s Investors 

Service, 1991, ss. 137-142). 

Den anden del af den fundamentale kreditanalyse fokuserer på de finansielle aspekter af 

virksomheden, hvilket kan give et særdeles godt indblik i virksomhedens finansielle tilstand. Den 

er som en naturlig følge af sit input mere bagudrettet end den ikke-finansielle analyse (Collett & 

Schell, 1996, s. 15). Præcist hvilket input, som den finansielle del af kreditanalysen skal bruge, er 

der dog ikke fuld enighed om i litteraturen. De fleste foretager en inddeling af de anvendte 

værdier og ratios, herefter kaldet grupperinger, men der er som udgangspunkt ikke enighed om, 

hvilke grupperinger der bør anvendes, og ej heller hvilke ratios og mål, der er indeholdt i hver 

gruppering I Petersen og Plenborg (2012) beskrives fire grupperinger, som de foreslår, at man bør 

anvende i en kreditanalyse. Disse fire grupperinger er profitabilitet, vækst, kortsigtet 

likviditetsrisiko og langsigtet likviditetsrisiko (Petersen & Plenborg, 2012, s. 276). Collett & 

Schell (1996) benytter også fire overordnede grupperinger til kreditanalyse af ikke-finansielle 
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virksomheder, og disse er performance og profitabilitet, likviditet, cash flow og kapitalstruktur 

(Collett & Schell, 1996, ss. 83, 107, 125, 165). Coyle (2000) har ligeledes lavet følgende fire 

grupperinger: profitabilitet, finansiel risiko, likviditet og cash flow (Coyle, 2000, s. 53). Moody’s 

beskriver, at de inddeler deres finansielle ratios i fem grupperinger: cash flow, likviditet, aktivers 

kvalitet, profitabilitet og leverage (Moody’s Investors Service, 1991, ss. 127-136). Der er altså 

overlap mellem, hvordan de forskellige kilder mener, at finansiel kreditanalyse bør foretages men 

ikke fuld enighed om, hvad der præcis bør inkluderes. Det skal pointeres, at alle disse kilder 

fremlægger deres forslag til, hvordan man bør foretage en generel fundamental finansiel 

kreditvurdering, og at det derfor ikke er specifikt knyttet til én bestemt branche. Den primære 

årsag, til at de afviger fra hinanden, vurderes at være, at det er et komplekst emne at skulle 

generalisere omkring. Som udgangspunkt er det relativt simpelt at identificere alvorlig finansiel 

risiko, og et eksempel på dette ses i Beaver (1966), hvor evnen til sandt at forudsige konkurser 

markant forbedres, for hvert år man er tættere på selve konkursen (Beaver, 1966, s. 85). Beaver 

(1966) anvender kun syv forskellige variable til at måle virksomheders konkursrisiko, og de 

bevæger sig alle omtrent ens, hvilket betyder, at det altså vil kræve nogle andre variable, hvis 

man vil forudsige kreditrisiko længere ude i fremtiden, end hvad dette studie gør (Beaver, 1966, 

ss. 81-83). 

Ovenstående fire kilder anvender ganske vist forskellige grupperinger, men i praksis rammer de i 

høj grad de samme aspekter af virksomhedens økonomi. Dette skyldes bl.a., at de har lavet den 

samme gruppering men kaldt den to forskellige ting, f.eks. er det, som Coyle (2000) kalder for 

finansiel risiko, det samme, som det Petersen og Plenborg (2012) kalder for kortsigtet- og 

langsigtet likviditetsrisiko. Det synes altså tydeligt, at der ikke eksisterer én gængs metode til 

fundamental kreditanalyse, som man kan tage udgangspunkt i og sidenhen foretage mindre 

modifikationer til, således at den passer til hver virksomhed. 

På trods af, at der er mange, der undersøger dette emne, er der en lang række faktorer, som disse 

studier ikke vurderer som værende relevant, såsom makroforhold eller ratios, der gør brug af 

markedsinformation som f.eks. aktiekurser eller forecasts herpå. Derudover er der et stærkt 

fokus på udelukkende at gøre brug af ratios, hvilket har den fordel, at det gør virksomheder af 

forskellige typer og størrelser sammenlignelige. Det må dog pointeres, at virksomhedens størrelse 

er en markant faktor i vurdering af kreditrisiko, og at det også er en faktor, som i høj grad 

inddrages i praksis, hvilket vores resultater også understøtter (Bakhtiari, 2017, s. 84). Når man 

tager Beaver's (1966) resultater med i betragtning, så er det bemærkelsesværdigt, at der ikke 

findes mere litteratur, som netop fokuserer på at inkludere disse variable for at få gavn af den 

information, som ligger heri. Vi ser det som en fejl, at ovennævnte variabelgrupperinger 

vedrørende makroforhold, ratios der gør brug af markedsinformation, og størrelse ikke inddrages 

i højere grad. Vi tilskriver en væsentlig del af denne fejl til, at der ikke eksisterer en gængs og 

accepteret tilgang til kreditanalyse, som uddybende studier vil kunne tage udgangspunkt i for at 

undersøge vigtigheden af andre variable. 
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4.3 Generel teori om databehandling 
Når man laver statistiske undersøgelser, er det ikke unormalt, at ens datasæt indeholder 

manglende værdier, hvilket naturligvis er et problem, når man skal udarbejde en model. For at 

løse dette problem anvender man f.eks. imputation, men for at kunne gøre dette skal man kende 

fordelingen af og årsagen til de manglende værdier.  

Rubin (1976) har opstillet et framework til at bestemme, hvilke karakteristika de manglende 

værdier har. Han definerer data som værende Missing Completely At Random (herefter MCAR), 

såfremt manglende værdier ikke afhænger af andre datapunkter, hverken observerede eller 

manglende, altså at det er komplet tilfældigt, hvilke værdier der mangler. 

Rubin definerer yderligere en mindre restriktiv betingelse, som han kalder Missing At Random 

(herefter MAR). Her skyldes manglende værdier ikke andre manglende værdier, men i 

modsætning til ved MCAR skyldes de observerede datapunkter. Her kan en manglende værdi 

med andre ord fuldt forklares ved, at observationen har observerede datapunkter i andre 

variable. Manglende værdier vil være MAR, hvis respondenter i en undersøgelse skal oplyse deres 

højde, men mænd er mere tilbøjelige til at oplyse denne. Her vil manglende værdier ikke være 

afhængig af respondenternes højde efter, at der er taget højde for køn. 

De to ovenstående definitioner, MCAR og MAR, skaber tilsammen en residualdefinition kaldet 

Missing Not At Random (herefter MNAR), hvor manglende værdier i en variabel afhænger af 

variablen selv (Garson, 2015, s. 15). 

I ovenstående eksempel vil data være MNAR, hvis kun respondenter over en vis højde oplyser 

deres højde, da de manglende værdier dermed vil være afhængig af højden på respondenterne. 

For at teste hvorvidt ens manglende værdier er MCAR, kan man anvende Little’s test, som har 

nulhypotesen, at de manglende værdier er MCAR (Little, 1988). Resultatet af denne test er en p-

værdi, som kan benyttes til at teste nulhypotesen ved forskellige signifikansniveauer. En p-værdi 

på 0,1 vil f.eks. betyde, at man på et 5% signifikansniveau ikke kan forkaste nulhypotesen om, at 

de manglende værdier er MCAR. 

Der findes ingen test for, hvorvidt manglende værdier er MAR (Potthoff et al., 2006, s. 213), 

hvorfor en eventuel afklaring vedrørende om de manglende værdier er MAR eller MNAR må 

findes ved at udføre manuel dataanalyse af ens datasæt for at se, om der kan findes nogen 

sammenhænge. 

Hvorvidt ens manglende værdier er MCAR, MAR eller MNAR har betydning for, hvordan man 

videre skal behandle sit data, samt hvilke konklusioner man kan drage. Især i forbindelse med 

imputation af manglende værdier, som beskrives nedenfor, er det vigtigt, hvilken definition data 

falder ind under, da mange imputationmetoder kræver, at manglende værdier er MCAR eller 

MAR (Tseng et al., 2016, s. 206). Såfremt de manglende værdier derimod er MNAR, er det 

nødvendigt at korrigere for dem manuelt (Guan & Qin, 2017, s. 114). 

Da mange modeller kræver et datasæt med fuld dækning på alle variable, er den næste 

udfordring at skabe sådan et. Dette kan overordnet gøres ved at: 1) fjerne observationer eller 
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variable med manglende værdier, eller 2) fylde manglende datapunkter ud med værdier 

(Alpaydin, 2010, s. 89). 

Mulighed 1 er oftest ikke ønskværdig, da man ikke har et tilstrækkeligt stort datasæt til, at man 

har råd til at fjerne observationer eller variable. 

Mulighed 2 kaldes imputation, og der findes mange metoder til at impute manglende værdier. 

Hver metode har sine fordele og ulemper, men generelt skal man være opmærksom på, om man 

ved at impute de manglende værdier hverken tilføjer støj eller bias til datasættet (Han et al., 

2012, s. 89). Kompleksiteten af de forskellige metoder er meget varierende, og metoderne 

rangerer fra simple metoder, som manuel udfyldning af manglende værdier eller brug af 

variablenes median, til komplekse machine learning imputationmetoder. Fælles for de mere 

komplekse metoder er, at de forsøger at estimere den mest sandsynlige værdi af et manglende 

datapunkt baseret på det eksisterende tilgængelige data i datasættet. En gennemgang af 

forskellige imputationmetoder er uden for scopet i dette speciale, og for en uddybning af dette 

henvises til Schmitt et al. (2015), Luengo et al. (2012) og Rahman & Davis (2013/2016). 

Det er vigtigt at holde sig for øje, hvor stor en andel af datasættet der imputes, da det kan have 

betydning for validiteten af det endelige datasæt. Beretta & Santaniello (2016) undersøger 

implikationerne af Nearest Neighbor imputationmetoder ved forskellige grader af manglende 

værdier. De anvender henholdsvis 15% og 30% manglende værdier, og de finder, at deres 

resultater er valide i begge tilfælde, selv ved imputation af 30% af deres datasæt (Beretta & 

Santaniello, 2016, s. 201). 

Det skal bemærkes, at ikke alle datapunkter, hvor der ikke er en værdi, er et manglende 

datapunkt. Den manglende værdi kan i sig selv være information. Hvis respondenter i et 

spørgeskema bliver bedt om at oplyse, hvilken bil de kører i, er der en sandsynlighed for, at 

personer, som ikke ejer en bil, vil lade dette felt være tomt, hvorfor det dermed er et datapunkt i 

sig selv. Dette er ikke et problem i vores datasæt, da databaserne viser et 0, såfremt 

virksomheden har rapporteret, at de ikke har haft nogen værdi i det givne år. 

En anden problematik, som man skal tage stilling til i forbindelse med sit datasæt, er outliers, 

som kan skabe støj i datasættet og maskere de underliggende sammenhænge. En metode til at 

håndtere outliers kaldes winsorizing, hvilket går ud på, at de mest ekstreme værdier i datasættet 

erstattes med mindre ekstreme datapunkter, som allerede eksisterer i datasættet (Ghosh & Vogt, 

2012, s. 3456). En 10% winsorizing vil erstatte alle værdier under den 5. percentil med værdien 

for den 5. percentil, og alle værdier over den 95. percentil vil blive erstattet med værdien for den 

95. percentil. 

Winsorizing er meget udbredt i litteraturen, og det er anset som en valid måde at fjerne støj fra 

sit datasæt, mens den underliggende struktur beholdes (Driss et al., 2016) (Alissa et al., 2013) 

(Castagnolo & Ferro, 2014). 

Når man benytter sig af winsorizing, skal man tage stilling til, hvor stor en del af ens datasæt 

som man vil winsorize. Man bør stoppe winsorizingen, når alle outliers er blevet justeret. 
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Winsorizer man yderligere, vil observationer, som ikke er outliers, blive tilrettet, og man vil 

dermed bringe støj ind i datasættet. Dette kan være en svær grænse at finde, og vi vurderer, at 

det vil være bedre at winsorize for lidt end at winsorize for meget. 

Når man har skabt et datasæt med fuld dækning og ingen outliers, kan det være værd at 

undersøge, om nogle variable ville drage fordel af at blive transformeret. Transformation af en 

variabel er, at man erstatter variablen med en ny variabel, som er en funktion af variablen selv, 

således at ”x” f.eks. erstattes af ”ln(x)”. Dette gøres for at prøve at afdække mønstre, som før ikke 

var tydelige, typisk fordi relationen mellem den afhængige og den uafhængige variabel ikke er 

lineær. Transformation kan også benyttes for at normalisere residualernes fordeling eller for at 

opnå en mere konstant varians (Dolby, 1963, s. 317). Hvorvidt der kan være behov for 

transformation bedømmes ud fra bl.a. variablens skewness og kurtosis, som måler henholdsvis 

dataets asymmetri og tykkelsen af fordelingens haler. Skewness for en normalfordeling er 0, og 

kurtosis er 3 (Kim, 2013, ss. 52-53). 

Transformationer ændrer ikke den underliggende forklaring i ens data, da variable blot skaleres 

på en ny måde, som kan gøre sammenhænge mere tydelige. 

Ved udarbejdelsen af statistiske modeller skal man være opmærksom på, om de variable, som 

man har inkluderet i modellen, korrelerer indbyrdes. Korrelationen mellem uafhængige variable 

kaldes multikollinearitet, og der skal tages højde for dette, da en høj multikollinearitet påvirker 

validiteten af modelestimaterne, hvilket kan komme til udtryk i ”forkerte” fortegn (El-Habil, 

2012, s. 283) (Kennedy, 2005, s. 86). Multikollinearitet kan testes ved brug af et mål kaldet 

Variance Inflation Factor (herefter VIF). For at beregne en variabels VIF-værdi opstilles en 

regression, hvor den ønskede variabel indsættes som den afhængige variabel, og de resterende n-

1 variable indsættes som de uafhængige variable. Forklaringsgraden af denne regression, R2, 

benyttes herefter til at udregne VIF-værdien med formlen: 

𝑉𝐼𝐹𝑖 =
1

1 − 𝑅𝑖
2 

Jo bedre de n-1 resterende variable forklarer variabel i, hvilket må indikere en større korrelation, 

jo højere VIF-værdi vil variabel i have (Fabozzi et al., 2014, ss. 83-84). Såfremt en variabels VIF-

værdi overstiger en på forhånd fastsat grænse, oftest 5 eller 10, bør variablen fjernes fra modellen 

(Craney & Surles, 2002, s. 393). 

En mulig løsning på problemet med multikollinearitet er at udvælge nogle få variable, som 

tilsammen forklarer mest muligt og som ikke er indbyrdes korreleret. Denne proces kaldes 

variabeludvælgelse (herefter også feature selection), og den har derudover også til formål at 

mindske kompleksiteten af modellen, give mere robuste modeller samt at give en bedre forståelse 

af de underliggende sammenhænge (Alpaydin, 2010, ss. 109-111). 
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4.4 Modeller 
I det næste afsnit beskrives hver er de modeller, som er benyttet i specialet, og gennemgangen af 

modellerne er alle bygget op efter samme struktur. Først forklares modellens 

optimeringsparameter efterfulgt af en gennemgang af de antagelser, som modellen bygger på, og 

til slut opstilles fordele og ulemper ved den givne model. 

4.4.1 Lineær regression 

Den første model, som bruges i dette speciale, er en lineær regression. Denne model forsøger at 

forklare en kontinuert afhængig variabel som en lineær funktion af et sæt uafhængige variable. 

Dette gøres ved brug af Ordinary Least Squares (herefter OLS), som finder de koefficienter, der 

minimerer summen af de kvadrerede fejl (herefter SSE fra Sum of Squared Errors) mellem de 

observerede y-værdier og deres respektive udregnede y-værdier. 

Der ligger fire antagelser til grund for en lineær regression: 1) der skal være en lineær 

sammenhæng mellem den afhængige variabel og de uafhængige variable, 2) residualerne skal 

være uafhængige af hinanden, hvilket betyder, at residualen i en observation ikke må afhænge af 

residualen i en anden observation, 3) residualerne skal være homoskedastiske, altså at de skal 

have konstant varians. Dermed må størrelsen af fejlleddene ikke afhænge af, hvilken værdi den 

afhængige variabel har, og 4) residualerne skal være normalfordelte (Makridakis et al., 1998, ss. 

260-261). 

En fordel ved en lineær regression er, at den er simpel at bruge og forstå, samt at den fungerer i 

de fleste tilfælde. Dog er der også nogle ulemper, heriblandt måden hvordan OLS estimerer 

parametrene i modellen. Grundet at OLS beregner SSE, lægges der større vægt på store fejl end 

på små fejl, hvilket gør, at en lineær regression hellere vil have en fejl på én klasse på ni 

observationer og en fejl på ni klasser på én observation (SSE = 90), end ingen fejl på ni 

observationer og en fejl på 10 klasser på én observation (SSE = 100). Dette gør også, at modellen 

er meget sensitiv over for outliers, som i høj grad kan påvirke modellens koefficienter. 

Afslutningsvist antager lineære regressioner, at der er en lineær sammenhæng mellem den 

afhængige variabel og de uafhængige variable, hvorfor modellen ikke kan bruges, hvis sådan en 

sammenhæng ikke er tilstede. 

4.4.2 Multinomial logistisk regression 

Såfremt ens afhængige variabel er kategorisk, er en logistisk regression som udgangspunkt et 

bedre alternativ end en lineær regression. En logistisk regression udregner sekventielt 

sandsynligheden for, at en observation på baggrund af de uafhængige variable tilhører en given 

kategori i forhold til at den tilhører hver enkelt af de andre kategorier, altså er dette en række 

binære tests. Observationen klassificeres herefter i den kategori, hvor sandsynligheden er størst. 

Gennem transformation af den afhængige variabel kan en logistisk regression opstilles på samme 

form som en lineær regression: 
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ln (
𝑌�̂�

1 − 𝑌�̂�

) = 𝛽0 + 𝛽1 · 𝑋1 + 𝛽2 · 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛 · 𝑋𝑛 

, hvor 𝑌�̂� er sandsynligheden for, at observationen tilhører kategori i, og ln (
𝑌�̂�

1−𝑌�̂�
) er oddset for, at 

observationen tilhører kategori i vs. at observationen tilhører den anden testede kategori, udtrykt 

som logit. 

Gennem iterationer identificerer den logistiske regression derefter den stærkeste lineære 

kombination, som maksimerer sandsynligheden for, at man ud fra de uafhængige variable 

identificerer den faktisk observerede kategori. Denne proces kaldes Maximum Likelihood 

(Stoltzfus, 2011, s. 1100). Logistiske regressioner bygger ligesom lineære regressioner også på 

nogle antagelser. Den første antagelse er, at residualerne skal være uafhængige af hinanden, 

hvilket er en af de samme antagelser som i lineære regressioner. Den anden antagelse er, at der 

er en lineær sammenhæng mellem de uafhængige variable og den logittransformerede afhængige 

variabel. Antagelse nummer tre siger, at der ikke må være multikollinearitet mellem de 

uafhængige variable, da dette vil give en mindre pålidelig model. Den sidste antagelse er, at der 

ikke må være nogle markante outliers i datasættet (Stoltzfus, 2011, s. 1101).  

En af fordelene ved en logistisk regression er, at den har mange af de samme egenskaber som en 

lineær regression, da den dermed besidder mange af de samme styrker. Derudover er en logistisk 

regression skræddersyet til tilfælde, hvor den afhængige variabel er kategorisk, mens der ikke 

stilles krav til typen af de uafhængige variable. Yderligere bygger logistiske regressioner ikke på 

de samme stramme antagelser om fordelingen af data og residualer, som lineære regressioner 

gør. 

En ulempe ved logistiske regressioner er, at de på samme måde som lineære regressioner antager 

en lineær sammenhæng mellem de uafhængige variable og den logittransformerede afhængige 

variabel. Derfor er modellen ikke brugbar, hvis denne sammenhæng ikke er opfyldt. 

4.4.3 Machine learning modeller generelt 

I dette speciale har vi valgt også at kigge på machine learning modeller, og der er flere fordele 

ved at anvende disse frem for mere simple modeller såsom regressioner. Én af disse fordele er, at 

der ikke gælder lige så strenge antagelser for en machine learning baseret model som for en 

regression. De machine learning modeller, som i dette speciale er blevet brugt til at forudsige 

ratings, er alle non-parametric, hvilket betyder, at de derfor ikke har nogle antagelser om 

fordelingen af deres data (Alpaydin, 2010, ss. 163-164, 168-170, 186, 331). Machine learning 

algoritmer er derudover mere fleksible, og de kan i visse tilfælde være nemmere at anvende og 

forklare. Problemet med regressioner er, at de kræver at analytikeren har givet dem det rette 

input. Dette er en stort set umulig opgave at løse, såfremt man skal forudsige fremtidige 

ændringer, da analytikeren selv ikke har mulighed for at kende de parametre, som ændringen vil 

skyldes, og netop her har machine learning modeller sine styrker. Machine learning algoritmerne 

kan rette sig selv til og inddrage ny data, således at de selv kan tage højde for ændringer i, hvilke 

variable der virker forklarende (Alpaydin, 2010, ss. 2-3). 
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Den afhængige variabel er i vores datasæt inddelt i 21 kategorier, hvorfor de relevante machine 

learning algoritmer er dem, som kan anvendes til klassifikation i mere end to grupper, også 

kendt som multi-class classifiers (Alpaydin, 2010, ss. 32-33). Vi kigger desuden kun på modeller 

til det, som hedder supervised learning, hvilket er, når modellen både kender input og output. 

Alternativet hedder unsupervised learning, hvilket er, når modellen ikke har adgang til 

outputvariablen (Alpaydin, 2010, ss. 9, 11). Dette indsnævrer antallet af mulige machine learning 

algoritmer betydeligt, og de tre machine learning modeller, som vi anvender, k-Nearest Neighbor 

(herefter kNN), Decision Tree, og Support Vector Machine (herefter SVM), er dem, som vi har 

vurderet vil være bedst egnet til at løse den givne problemstilling. 

Selve klassifikationen foretages ved en dekomponering af problemstillingen, og de to mest 

udbredte dekomponeringsmetoder hedder One-vs-One (herefter OVO) og One-vs-All (herefter 

OVA). 

OVO foregår ved, at der skabes lige så mange forskellige binære problemer, som der er forskellige 

kombinationer af kategoripar, hvilket vil sige, at der testes hvorvidt en observation tilhører den 

ene kategori, eller om den tilhører den anden kategori. Dette testes for hver mulig kombination af 

kategoripar. Modsat tester OVA hvorvidt en observation tilhører én kategori, eller om den 

tilhører en af de resterende kategorier. Dette testes for hver kategori. 

OVO dekomponeringsmetoden tager dermed udgangspunkt i en simplere klassifikationsmodel, 

som derefter udvides til også at kunne håndtere multi-class problemer. OVA er derimod lavet til 

at kunne løse multi-class problemer (Galar et al., 2011, s. 1761). Galar et al. (2011) har 

undersøgt, hvorvidt OVO eller OVA er bedst til klassifikationsproblemer, og de finder, at OVO 

modeller i visse situationer performer bedre end OVA modeller, men at det i sidste ende afhænger 

af problemstillingen (Galar et al., 2011, s. 1774). I dette speciale er der anvendt både OVO og 

OVA modeller, hvor kNN, Decision Tree og SVM alle begge er eksempler på OVA dekomponerede 

modeller, og den logistiske regression er OVO dekomponeret. 

I dette speciale har det betydning, hvorvidt modellen anvender OVO eller OVA, fordi denne 

skelnen påvirker, hvor meget beregningskraft det kræver at skabe modellerne, og dermed hvor 

tidskrævende dette er. Vi arbejder med 21 forskellige klassifikationer, én per ratinggruppe. For 

at løse en OVA model, så skal der for hver observation beregnes sandsynligheder for hver af de 21 

ratings, og der laves dermed 21 modeller i alt. Ved brug af OVO dekomponeringsmetoden laves 

der 
21·(21−1)

2
= 210 modeller for hver observation, hvorfor denne kræver mere beregningskraft og 

dermed også kan vise sig at være betydeligt mere tidskrævende. 

Feature selection til machine learning er et vigtigt element i modelopbygningen, især i 

forbindelse med replikering af kreditvurdering hvor man ikke ved, hvilke variable 

kreditvurderingsbureauerne anvender i deres arbejde. Dette medfører, at man som 

udgangspunkt ønsker at inddrage så mange forskellige variable som muligt, da dette maksimerer 

sandsynligheden for at identificere variable, som virker forklarende. Dernæst bliver problemet 

dog at udvælge hvilke af disse variable, der skal indgå i modellen. Der findes som udgangspunkt 

tre typer feature selection metoder til machine learning baserede modeller, disse inkluderer 
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filters, wrappers og embedded feature selections. Det skal pointeres, at disse nærmere skal ses 

som koncepter, og at der under hver af disse eksisterer mange forskellige tilgange til, hvordan der 

bedst udvælges variable (Hajek & Michalak, 2013, s. 75). Dette skyldes sandsynligvis, at man i 

nogen grad er tvunget til at tilpasse feature selectionen til ens eget data, hvorfor der uundgåeligt 

opstår mange variationer af de samme koncepter. Hajek & Michalak (2013) undersøger i deres 

studie præcisionen af hver af disse tre feature selections, og de finder, at wrappers generelt 

performer bedst (Hajek & Michalak, 2013, ss. 80, 82). For yderligere beskrivelse og gennemgang 

af feature selection henvises der til Hua et al. (2009) og Hajek & Michalak (2013). 

4.4.4 kNN 

Den første type machine learning model, som anvendes i dette speciale, er k-Nearest Neighbor, 

som forsøger at klassificere en given observation ved brug af k lignende observationer i 

datasættet. Modellen sammenligner observationerne på baggrund af de uafhængige variable, som 

er inkluderet i modellen. Graden af sammenlignelighed udregnes som et afstandsmål mellem 

observationerne, og modellen vælger herefter de k observationer i datasættet, der har den 

mindste distance fra den testede observation. Afstanden beregnes typisk som Euklidisk afstand 

eller Manhattan afstand, hvor Euklidisk distance udtrykker afstanden mellem to punkter som en 

lige linje, mens Manhattan distance kun kan bevæge sig lineært ad én akse ad gangen, hvorfor 

den beregnes som summen af flere deldistancer, se Bilag 3 for illustration. Såfremt A og B er to 

punkter i et (X,Y)-koordinatsystem med koordinaterne (1,3) og (3,6) vil den Euklidiske afstand 

beregnes som 𝐸𝑢𝑘𝑙𝑖𝑑𝑖𝑠𝑘𝐴,𝐵 = √(1 − 3)2 + (3 − 6)2 = 3,61, mens Manhattan afstanden skal 

udregnes ved brug af et hjælpepunkt, C, med koordinaterne (3,3). Manhattan distancen bliver 

således summen af afstanden fra punkt A til C og fra punkt C til B: 𝑀𝑎𝑛ℎ𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝐴,𝐵 =

(|1 − 3| + |3 − 3|) + (|3 − 3| + |6 − 3|) = 2 + 3 = 5. Det er på baggrund af det ovenstående tydeligt, 

at man ved anvendelse af Manhattan afstand tvinger modellen til at foretage flere beregninger, 

hvilket dermed gør problemet tungere at løse. 

Efter afstandsberegningen tildeles den testede observation enten gennemsnittet eller medianen 

af de sammenlignelige observationers afhængige variable. Hvis k = 1 identificeres den 

observation i datasættet, som minder mest om den testede observation, og den testede 

observation vil dermed få samme klassifikation (Han et al., 2012, s. 423).  

Når man benytter denne model, skal man tage stilling til antallet af k, da denne kan have en 

indflydelse på resultaterne. Denne kan bestemmes eksperimentelt ved at iterere igennem 

modellen med forskellige værdier for k og derefter vælge den, som giver de færreste 

klassifikationsfejl. 

kNN antager, at alle observationerne i datasættet består af en række uafhængige variable med 

en tilhørende værdi for den afhængige variabel, men ud over dette har modellen ingen antagelser 

da den er non-parametric (Han et al., 2012, s. 424). 

Styrkerne ved modellen er bl.a., at den ikke antager fuld dækning, da en manglende værdi i en 

variabel for en specifik observation vil blive behandlet på den måde, at afstanden mellem 

observationen og hver af de resterende observationer antages at være størst mulig. Derudover er 
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modellen relativ simpel at forstå, og den er samtidig meget alsidig. 

Modellen har dog også nogle ulemper heriblandt dens betydelige behov for beregningskraft og 

hukommelsesbehov, da den for hver nye observation skal gennemgå hele datasættet for at finde 

de k mest sammenlignelige observationer. Desuden er modellen følsom overfor insignifikante 

eller støjende variable, da den udregner afstanden mellem observationer på tværs af alle variable 

(Han et al., 2012, s. 425). 

4.4.5 Decision Tree 

Den anden type machine learning model, som vi anvender, er et Decision Tree. Denne model 

forsøger at opstille regler baseret på mønstre i datasættet, som man kan tage beslutninger ud fra. 

Dette gøres ved at søge efter det reneste split i klassifikationerne, og med dette menes, at hver 

gang modellen foretager et split, deler den datasættet i to nye subsets. Modellen bliver ved med 

at splitte, indtil den enten har placeret alle observationer korrekt, hvilket hedder pure leaf nodes, 

eller indtil den når et præcisionsmål eller en begrænsning, som analytikeren har valgt (Alpaydin, 

2010, ss. 185-186). Resultatet kan derfor sammenlignes med et flow chart, hvor man ved at 

besvare ét spørgsmål bliver ledt videre til et nyt, indtil observationen til sidst er klassificeret 

(Han et al., 2012, s. 330). 

Udvælgelsen af variablen, som der skal splittes på, og hvad værdien skal være for dette split, 

sættes ud fra, hvor modellen kan skabe flest pure leaf nodes. Dette beregnes enten ved en gini 

impurity eller en information gain værdi. Gini impurity er et mål for, hvor ofte en tilfældigt valgt 

observation fra subsettet ville blive forkert klassificeret, hvis den blot blev klassificeret i henhold 

til fordelingen i subsettet. Modellen vælger derefter den variabel, som minimerer gini impurity'en 

(Alpaydin, 2010, ss. 189-190). Information gain, eller entropy som det også kaldes, opbygger 

trinvist træet ved først at skabe ligeså mange forskellige træer, som der er forklarende variable, 

for derefter at beregne, hvor meget yderligere information der opnås ved at inddrage hver af disse 

variable på skift. Modellen vælger derefter den variabel, som giver mest information, og bygger 

derefter træet videre ved at gentage første del, dog nu med den første del af træet som et nyt 

udgangspunkt (Han et al., 2012, ss. 336-340). Der findes også andre metoder, men de 

ovenstående to er de mest udbredte, og man har også fundet, at der ikke er markante forskelle på 

Decision Trees afhængigt af, hvilken udvælgelsesmetode man benytter (Alpaydin, 2010, s. 190). 

Decision Trees udvikler sig med udgangspunkt i ét af ovenstående to mål, indtil de enten ikke 

længere bliver mere præcise, eller indtil de når en grænse som analytikeren har fastsat. Denne 

grænse kan sættes på forskellige parametre, såsom hvor mange leaf-nodes det endelige træ må 

udvikle, eller hvor mange niveauer, eller branches, træet må lave. Denne proces hedder pruning, 

netop fordi træets størrelse begrænses. Det primære formål med denne proces er at undgå 

overfitting og at reducere behovet for beregningskraft (Alpaydin, 2010, s. 194). 

Nogle af de væsentligste styrker ved Decision Trees er, at de er ekstremt nemme at forklare, 

endda nemmere end lineær regression, og de kan også nemt illustreres grafisk, jf. Bilag 4 og 5. 

Desuden vurderes Decision Trees at være en forholdsvis præcis gengivelse af den menneskelige 

beslutningsproces. Med dette menes, at Decision Trees klassificerer ud fra én variabel ad gangen, 
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og på samme måde er det ikke typisk muligt for mennesker at overskue flere end én variabel ad 

gangen (James et al., 2013, s. 315). Ydermere er Decision Trees relativt robuste over for outliers, 

da de kan håndtere både diskrete og kontinuerte forklarende variable, og de skalerer særdeles 

godt til store datasæt (Murphy, 2012, s. 550). 

Den væsentligste svaghed ved Decision Trees er, at de kan være meget følsomme over for selv 

små ændringer i data. Med dette menes, at hvis man tilføjer nye observationer til sit data, som 

ikke har samme struktur som det eksisterende data, og som modellen nu også skal lære af, kan 

det medføre markante ændringer i strukturen af beslutningstræet (James et al., 2013, s. 316). 

4.4.6 SVM 

Den sidste model, som vi har benyttet, er en SVM model. Denne algoritme skærer datasættet i 

samme antal grupper, som der er klassifikationer, og denne skæring foretages i flere 

dimensioner, én for hver forklarende variabel. Dette kaldes klassificering i et hyperplan 

(Alpaydin, 2010, s. 309). Grænsen mellem to klassifikationer placeres der, hvor afstanden mellem 

de to mest ekstreme værdier i grupperne maksimeres, og på denne måde minimeres 

sandsynligheden for at misklassificere observationer i testdatasættet. Stedet, hvor afstanden 

mellem de to mest ekstreme værdier maksimeres, hedder det optimalt separerende hyperplan 

(Alpaydin, 2010, ss. 311-312). 

De separerende hyperplan kan bygge på enten lineære eller ikke-lineære funktioner. Det skal 

præciseres, at SVM ikke er en lineær model, selvom den opbygges med lineært separerende 

hyperplanes. Valget mellem lineære og ikke-lineære separationsfunktioner hænger tæt sammen 

med strukturen i data. Hvis man anvender en lineær separationsfunktion, så skal der også 

eksistere en lineær sammenhæng mellem de forklarende variable og den afhængige variabel i 

hver dimension. Dette er også den vigtigste antagelse i SVM modeller, nemlig at 

separeringsmetoden afspejler strukturen i dataet. Det er dog også værd at bemærke, at 

validiteten af modellen ikke reduceres, hvis denne sammenhæng ikke eksisterer, men blot at 

præcisionen i modellen reduceres (Alpaydin, 2010, ss. 310-312). 

En væsentlig styrke ved SVM er, at den kun fokuserer på de mest ekstreme værdier mellem de 

enkelte klassifikationer i hvert hyperplan. Dette medfører, at den kræver relativt lidt 

beregningskraft, og at den kan skaleres op til mange observationer (Alpaydin, 2010, s. 314). Den 

kan dog med mange forskellige variable godt blive langsom, hvorfor en separat 

variabeludvælgelse kan være at foretrække (Goodfellow et al., 2016, s. 142).  

En anden svaghed ved SVM er, at den er relativt svær at forklare og forstå i forhold til f.eks. 

Decision Trees, da den ikke minder om den menneskelige beslutningsproces, og desuden er den 

bagvedliggende matematik og opbygning kompliceret, hvilket også gør det til en udfordrende 

model at sætte sig ind i. Ydermere er den også vanskelig at præsentere grafisk, hvilket er en 

yderligere hæmsko for formidlingen af modellen. 
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4.5 Validitet af resultater 
Dette afsnit fokuserer på teorien bag metoden, hvormed vi har vurderet og valideret vores 

resultater. 

En typisk tilgang til at validere og teste resultater er ved brug af den såkaldte holdout metode. 

Ved denne tilgang opdeler man sit datasæt i to deldatasæt, et til træning af modeller, og et til test 

af modeller, og man finder derefter præcisionen af modellerne ved at se, hvor mange af 

observationerne i testdatasættet der klassificeres korrekt. Denne metode er forholdsvis 

ukompliceret, og den har den fordel, at den er en god efterligning af et virkeligt scenarie, da man 

heller ikke her ville kende til testobservationerne. Dog indebærer den, at man skærer en del af 

ens datasæt fra, hvorfor der kræves et relativt stort datasæt. Ydermere ses det som en 

pessimistisk metode, fordi modellerne ikke har mulighed for at lære af de observationer, som 

ligger i testdatasættet (Han et al., 2012, s. 370). 

Et alternativ til holdout metoden er en K-fold cross validation, som er en algoritme, der indbygges 

i ens predictionmodel, således at den får mulighed for at lære af alle observationerne i 

datasættet. Ved K-fold splittes datasættet op i k subdatasæt. Modellen kører derefter k 

iterationer, og i hver iteration anvendes ét af de k subdatasæt som testdatasæt, mens de 

resterende k-1 subdatasæt udgør træningsdatasættet. For hver iteration udskiftes testdatasættet 

med et af de andre k subdatasæt, således at modellen efter k iterationer har skulle predicte 

samtlige observationer, og samtidig har haft mulighed for at lære af alle observationerne 

(Alpaydin, 2010, s. 487). 

Styrken ved denne tilgang er, at den kræver færre observationer for at blive valid, da man ikke 

skal dedikere en del af sit datasæt udelukkende til test. Omvendt er den betydeligt mere 

kompleks, og den er en mere teoretisk tilgang og ikke lige så realistisk som en simpel opsplitning, 

da en K-fold får mulighed for at lære af nogle observationer, som ikke ville eksistere i praksis. 

5 Analyse 

I analyseafsnittet beskrives først, hvordan vores datasæt er opbygget, og hvordan vores data er 

indsamlet, samt hvordan vi har bearbejdet den indsamlede data for at skabe et komplet datasæt 

til brug i vores modeller. I anden del af afsnittet forklares, hvordan modellerne er sat op, samt 

hvordan datagrundlaget for modellerne er fundet. Herefter gennemgås modellerne hver for sig 

med en beskrivelse af hvilke specifikke beslutninger og antagelser, der ligger til grund for dem, 

samt hvor præcise deres estimater er. Til slut sammenlignes resultaterne fra de fem modeller i en 

oversigt, og her kan vi se, at vi med Decision Tree’et opnår en præcision på 55,05% på et blandet 

(herefter også random sorteret) datasæt, mens vi med Decision Tree’et og SVM’en opnår en 

præcision på 61,49% på et kronologisk sorteret (herefter også tidssorteret) datasæt. 
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5.1 Data 
I dette afsnit beskrives først, hvordan vores variable er inddelt i forskellige grupper afhængigt af 

hvilke aspekter af virksomheden, som de forsøger at sige noget om. Gennemgangen af de 14 

grupper forklarer først hvilke typer af variable, som falder ind under den givne gruppering, 

dernæst beskrives, hvorfor vi finder den specifikke gruppering relevant, og hvilken information, 

som vi forventer, at den tilføjer, og til slut gives der ét til to eksempler på en variabel i den givne 

gruppering. Efter gennemgangen af de anvendte grupperinger følger en beskrivelse af, hvilke 

virksomheder vi har valgt at kigge på, hvordan vi har trukket data for virksomhederne, samt 

hvordan vi efterfølgende har matchet ratings med de forklarende variable. Til slut gennemgår vi, 

hvordan vi har behandlet og bearbejdet data, herunder imputation, winsorizing og 

transfomationer, for at nå frem til det endelige datasæt, som består af 4.294 ratings med hver 839 

variable, hvilket giver et samlet datasæt med ca. 3,6 mio. datapunkter. 

I udarbejdelsen af dette speciale har vi i vores variabeludvælgelse valgt at tage udgangspunkt i 

hvilke variable, der tidligere er blevet brugt i litteraturen til lignende undersøgelser. Denne 

tilgang har vi valgt, fordi der i litteraturen endnu ikke er nogen enighed om, hvilke variable det 

er nødvendigt at inddrage for at skabe den bedste og mest præcise model til replikering af credit 

ratings, jf. Figur 1. Dette skyldes, at forskellige modeller har forskellige krav til input, samt at 

området, især inden for machine learning, stadig er relativt nyt, hvorfor der i litteraturen stadig 

bliver forsket. 

Som nævnt i Teoriafsnittet er der endnu ikke fastsat en entydig anerkendt metode til 

fundamental kreditanalyse, men vi har i tråd med den generelle tankegang bag teorien valgt at 

inddele vores valgte variable i grupperinger. Jf. Teoriafsnittet synes vi også, at de foreslåede 

fundamentale kreditanalyser er fejlbehæftede eller mangelfulde, hvorfor vi har valgt at lave, 

hvad vi vurderer til at være, en mere fyldestgørende model. 

For at komme tilstrækkeligt omkring den kompleksitet som en kreditvurdering skal beskrive, har 

vi inddelt vores variable i 14 grupperinger baseret på, hvilket aspekt af virksomheden som de 

prøver at forklare. Dette er gjort for at sikre, at vores modeller vælger variable inden for 

forskellige grupperinger for på den måde at belyse flere områder af virksomheden, da dette burde 

give bedre resultater i forhold til at vælge variable udelukkende fra én gruppering. 

Grupperingerne, som vi har valgt at inddele variablene i, er: 

Cash flow  

Denne gruppering har vi defineret som en ratio, hvor minimum den ene af de to variable er et 

cash flow mål. Et cash flow mål er en post i pengestrømsopgørelsen såsom Cash Flow From 

Operations. Formålet med denne variabelgruppering er at sikre, at modellerne får input, som er 

pengestrømsbaseret og ikke baseret på regnskabspraksis såsom omsætning. Med dette menes, at 

omkostningen til produktion indregnes i pengestrømsopgørelsen i samme periode, som varen 

produceres gennem en forøgelse af arbejdskapitalen, nærmere bestemt færdigvarelageret, 

hvorimod den i resultatopgørelsen først ses, når varen sælges. Denne diskrepans i 



Christian Højdevang 

Jakob Radoor Frederiksen 

 Speciale 2018 

Cand.Merc.FIR 

 

Side 28 af 96 

indregningstidspunkt kan have stor betydning, da man vil være i stand til at udskyde 

omkostninger, hvilket vil få den kortsigtede økonomi til at se bedre ud end den egentlig er. Dette 

kan især være relevant for virksomheder, der har en dårlig økonomi, da den generelle økonomi er 

en indikator for, hvorvidt en virksomhed vil være i stand til at betale sine forpligtelser. Som følge 

heraf forventer vi, at dette er en vigtig gruppering, og vi vil forvente at virksomheder, som 

relativt set har en bedre cash flow ratio, alt andet lige, også vil modtage en bedre rating. 

Et eksempel på en variabel i denne gruppering er: 

𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 (𝐹𝐶𝐹)

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Credit rating 

Denne gruppering udgøres af variable, som er direkte eller indirekte afledt af tidligere ratings. 

Idéen bag denne gruppering er, at hvis man som kreditvurderingsanalytiker skal genvurdere en 

virksomhed, så vil et godt udgangspunkt være den senest tildelte rating, for derefter at tage højde 

for ændringer siden udstedelsen af denne. Da mange af virksomhederne i vores datasæt er blevet 

ratet årligt, og der sjældent sker store fundamentale ændringer i virksomhederne fra år til år, 

vurderer vi på baggrund af ovenstående, at den tidligere rating kan være en god indikator for 

ratingen i indeværende år. Det afhænger som nævnt naturligvis af frekvensen, hvormed 

virksomhederne bliver ratet, men vi forventer at denne gruppering kan have meget stor 

korrelation med kreditvurderingen, og et eksempel på en rating i denne gruppering er previous 

rating. 

Forventning 

Denne gruppering defineres som en ratio, hvor den ene variabel er en bogført værdi, og den anden 

variabel er en markedsværdi. Alternativt kan variable i denne gruppering også bestå af 

konsensusvækstestimater. Med denne gruppering forsøger vi at give modellerne et estimat for 

markedets forventninger til virksomhederne. Hvis markedets forventninger til en virksomhed er 

gode, bør dette på sigt også kunne ses i virksomhedens kreditvurdering. Investorer fokuserer 

primært på forventet afkast og forventet risiko, og hvis markedets forventninger til en 

virksomhed forbedres, så skyldes det, at virksomheden som minimum har forbedret sig på ét af 

disse parametre. Hvis markedets forventning til virksomhedens risiko reduceres, så bør det 

kunne aflæses direkte i den angivne rating, hvorimod effekten af et større forventet afkast er 

mere indirekte, da der godt kan gå flere perioder, før det øgede forventede afkast viser sig som 

forbedret likviditet. Ydermere er det ikke sikkert, at virksomheden vælger at bruge afkastet til at 

forbedre sin likviditet.  

Et eksempel på en markedsvariabel er en virksomheds aktiekurs. Denne vil i sig selv ikke sige 

særligt meget om virksomheden, da en virksomheds aktiekurs bl.a. fastsættes ud fra antallet af 

aktier, men som en del af en ratio kan den fungere som en indikator for forventningerne til 

virksomheden. 

Argumentet for at inkludere denne gruppering er, at der findes ekstremt meget information gemt 

i disse markedsvariable, og vi forventer samtidig, at der eksisterer en stærk sammenhæng 
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mellem bedre forventninger og en bedre rating. Derudover er frekvensen, hvormed mange 

markedsdata opdateres, langt højere end for regnskabsdata, hvilket kan betyde at modellerne vil 

have adgang til værdifuld information før det viser sig i en fornyet rating. 

Et eksempel på en variabel i grupperingen Forventning er den kendte Price-Earnings ratio, som 

findes ved: 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒
 

Industri  

I denne gruppering har vi inkluderet variable, som er aggregeret på industriniveau. De adskiller 

sig derfor fra makrovariable ved, at de kun påvirker eller afhænger af virksomheder i en specifik 

industri. Med denne gruppering forsøger vi at afdække potentielle cyklusser eller afhængigheder 

i de forskellige industrier, således at modellerne f.eks. vil kunne estimere en kommende 

lavkonjunktur i én specifik industri og nedjustere kreditvurderingerne herefter. 

Et væsentligt argument for denne variabel ligger i tidsperioden for datasættet. Denne inkluderer 

flere kriser, herunder IT-boblen i starten af nullerne. Som nævnt i Afgrænsningen består 

datasættet af fire industrier, hvoraf én af disse er Software & Computer Services. Vi forventede, 

at variable inden for denne gruppering kunne forklare, at nogle perioder gik hårdt ud over 

virksomheder i bestemte industrier, såsom softwarevirksomheder da IT-boblen brast. 

Et eksempel på en industrivariabel er industry sales, hvilket er den aggregerede omsætning for 

alle virksomhederne i industrien i det givne år. 

Interest coverage 

Denne gruppering består af ratios, hvor den ene variabel er et rentemål. Denne gruppering er 

naturligvis af stor betydning i forbindelse med kreditvurderinger, da den giver et indblik i 

virksomhedens låneforhold og generelle finansielle situation. Hvis en virksomhed relativt set har 

meget høje renteomkostninger i forhold til andre virksomheder med en tilsvarende EBIT, så 

indikerer det, at banken har fundet denne virksomhed særligt risikabel og har været tvunget til 

at øge renten. Dette er særdeles værdifuld viden, og det forventes derfor også, at der er en stærk 

korrelation mellem disse ratios og den faktiske rating. 

Et eksempel på en variabel i denne gruppering er: 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
 

Kapitalstruktur  

Variable i denne gruppering kan defineres på forskellige måder, men det vil dog altid være en 

ratio, hvor minimum den ene variabel er fra passivsiden i balancen. Vi har opstillet følgende 

generiske scenarier, hvor alle ratios, der passer på én af disse beskrivelser, vil høre til denne 

gruppering. Der er tale om ratios, hvor tæller og nævner udgøres af henholdsvis passiv og passiv, 

passiv og totale aktiver, eller totale aktiver til passiv. Når der skrives ”passiv”, så refereres der til 
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en hvilken som helst post fra passivsiden på balancen, og når der skrives ”totale aktiver”, så er 

refereres der til den samlede balancesum. 

Kapitalstrukturen kan være en vigtig indikator for en virksomheds finansielle sundhed, da 

virksomheder i alvorlige finansielle vanskeligheder typisk vil være højt gearet. Det skal dog 

nævnes, at høj gearing ikke er ensbetydende med høj konkursrisiko, da virksomheder har 

forskellige optimale kapitalstrukturer, som de kan indrette sig efter. Vi forventer derfor, at denne 

gruppering kan komme med værdifulde input, men vi er samtidig bevidste om den potentielle 

støj, der ligger i sådan en gruppering, og vi er derfor opmærksomme på, at den ikke bør stå alene. 

Et eksempel på en Kapitalstrukturvariabel er: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡
 

Likviditet  

Ligesom grupperingen Kapitalstruktur kan denne gruppering også bygges op med forskellige 

inputs, som dog alle skal være fra balancen. Denne gruppering vil altid være en ratio opbygget 

som enten aktiv til aktiv, aktiv til totale aktiver, eller totale aktiver til aktiv. Når der skrives 

”aktiv”, er der tale om en hvilken som helst post fra aktivsiden på balancen. 

Denne gruppering vil i særdeleshed fokusere på vægtningen mellem kortsigtede og langsigtede 

aktiver. Denne fordeling kan være særdeles vigtig, da virksomheder med en relativt stor andel af 

kortsigtede aktiver som udgangspunkt er bedre i stand til at modstå en kortere periode med 

finansiel modgang i forhold til en virksomhed, vis aktiver primært er langsigtede. Altså forventer 

vi, at virksomheder med primært kortsigtede aktiver vil have en bedre rating. Dette har dog også 

sine begrænsninger. På tværs af brancher kan der være meget stor forskel på, hvad en sund 

fordeling mellem kortsigtede og langsigtede aktiver er, hvorfor variable i denne gruppering ikke 

bør fortolkes individuelt men i samspil med andre variable, ligesom variable fra grupperingen 

Kapitalstruktur. 

Et eksempel på en variabel fra denne gruppering er: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Makro 

Denne gruppering består af variable, som påvirker flere forskellige virksomheder på tværs af 

industrier, altså er den ikke knyttet til hverken én industri eller én specifik virksomhed. Med 

denne gruppering forsøger vi at beskrive konjunkturers påvirkning på credit ratings. Vi 

forventer, at lavkonjunkturer som udgangspunkt medfører, at virksomheders kreditvurderinger 

forværres, og at de modsætningsvis forbedres ved højkonjunkturer. Denne gruppering har dog 

også sine svagheder. Dels er der meget stor forskel på, i hvor høj grad forskellige virksomheder 

påvirkes af konjunkturer, hvilket kan gøre det svært at få meningsfuld information fra disse 

variable til brug i en model. Derudover er der en udfordring i forhold til timing, både fordi 

virksomheder påvirkes i forskellige tempi af konjunkturændringer, men også fordi ikke alle 
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virksomheder har en fast frekvens i udstedelsen af deres ratings. Denne sporadiske frekvens, 

hvormed virksomheder rates, kan netop bevirke, at en virksomhed forekommer upåvirket af en 

konjunkturændring, men i virkeligheden er de bare ikke blevet ratet i lang tid. Man kan ligeledes 

forestille sig, at nogle virksomheder reducerer frekvensen, hvormed de rates, i forbindelse med en 

lavkonjunktur, da de ikke ønsker at udstille deres svækkede økonomi. Som følge af ovenstående 

argumenter ser vi denne gruppering som en gruppering, der kan bidrage med relevant 

information om de generelle markedstendenser og -påvirkninger, men vi er bevidste om de mulige 

svagheder, hvorfor variable i denne gruppering ikke bør være en afgørende faktor i estimeringen 

af ratings. 

Et eksempel på en variabel fra denne gruppering er renten på en 10-årig statsobligation. 

Performance og profitabilitet 

Denne grupperings variable udgøres af ratios, hvoraf enten tæller, nævner eller begge er en post 

fra resultatopgørelsen. De kan dermed opbygges som følgende med henholdsvis generiske tællere 

og nævnere: resultatopgørelse og resultatopgørelse, resultatopgørelse og balance, eller balance og 

resultatopgørelse. Når der skrives ”resultatopgørelse”, så refereres der til en hvilken som helst 

post fra resultatopgørelsen, og med ”balance” menes der enhver balancepost. Bemærk dog at 

variable, som er en del af grupperingen Interest coverage, godt kan opbygges med samme 

generiske input som denne variabel, eftersom rentemål er en post i resultatopgørelsen. Alle 

variable som anvender rentemål som input er en del af grupperingen Interest coverage, og de er 

dermed ikke med i grupperingen Performance og profitabilitet.  

Formålet med denne gruppering er at give modellerne et indblik i, hvor effektivt virksomheden 

drives. De forskellige variable i denne gruppering vil derfor enten fortælle noget om, hvor god 

virksomheden er til at skabe profit ud fra omsætning, hvor effektivt den anvender en given type 

aktiv, eller hvor effektivt den forbruger forskellige typer af indskudt kapital. Alt dette kan være 

relevant i forhold til en virksomheds kreditvurdering, da en virksomheds profitabilitet er en 

afgørende faktor for dens fremtidige finansielle stabilitet. Vi vurderer derfor, at denne gruppering 

er særdeles vigtig, og at den kan have stor indflydelse på den endelige credit rating. 

Et eksempel på en variabel i denne gruppering er: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Risiko  

I denne gruppering findes alle variablene, som estimerer eller er en indikator for den risiko, som 

virksomheden er udsat for som en del af udførslen af sin kerneforretning. Derudover er alle 

ratios, hvor den ene variabel er en standardafvigelse, også en del af denne gruppering. Dette 

skyldes, at når standardafvigelsen for en post sættes relativt til en anden post, så bliver alle 

virksomhederne sammenlignelige, og der fokuseres på udsvingene i variablen, hvorfor denne 

ratio er et mål for volatilitet og dermed indirekte en indikator for risiko, da volatile virksomheder, 

ceteris paribus, er mere risikable. Såfremt standardafvigelsen ikke sættes relativt til noget, da er 

der tale om en variabel i grupperingen størrelse, da størrelsen af udsvingene vil være mere 
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indikativ om virksomhedens størrelse end dens risiko. Dette skyldes, at små virksomheder 

generelt ikke vil have numerisk store udsving i de anvendte variable. 

Formålet med grupperingen synes meget intuitivt, da vi er interesserede i at kunne fortælle 

noget om virksomhedernes evne til at betale deres forpligtelser. Størstedelen af denne 

tilbagebetaling sker ud fra profit skabt ved virksomhedens kerneforretning, og hvis denne 

kerneforretning bygger på et særdeles risikabelt grundlag, da bør virksomhedens rating også 

afspejle dette. Vi forventer, at øget risiko medfører en dårligere kreditvurdering, og vi forventer 

samtidig at variable fra denne gruppering er stærkt korrelerede med credit ratingen, og at de 

derfor får en signifikant rolle, når modellerne skal estimere ratings. 

Et eksempel på en variabel fra denne gruppering er variablen Average excess return MSCI 3 

months, hvilket er en variabel, der viser forskellen mellem MSCI-indeksets afkast og den 

pågældende virksomheds aktieafkast, over en tremåneders periode før kreditvurderingen blev 

udstedt. Et andet eksempel er betaberegninger. 

Solvens  

Variablene i grupperingen Solvens er alle ratios, som enten beregnes som kortsigtet aktiv til 

fremmedkapital eller fremmedkapital til kortsigtet aktiv. Når der skrives ”kortsigtet aktiv”, så 

kan det være enhver aktivpost, som er klassificeret som et kortsigtet aktiv, altså behøver det ikke 

at være summen heraf. Tilsvarende gør sig gældende for ”fremmedkapital”. Formålet med 

grupperingen er at give modellerne et indblik i virksomhedernes meget kortsigtede finansielle 

situation. Ingen virksomhed med snart forfaldende betalinger bør være interesseret i at have en 

svag solvens, da det indikerer, at de muligvis ikke kan møde disse forpligtelser. Dog har 

grupperingen også sine begrænsninger, hvilket især skyldes, at den er så kortsigtet, da 

virksomheder kun i alvorlige scenarier bliver påvirket af svag solvens, og grupperingen er derfor 

ikke granuleret nok til at kunne tage højde for de mange forskellige grader af kreditvurderinger, 

der eksisterer. Vi forventer, at denne gruppering spiller en signifikant part i opdagelsen af 

virksomheder, hvor den finansielle situation pludseligt forværres. Dog forventer vi ikke at 

grupperingen er stærk til at forudsige kreditvurderinger, som ikke er ekstreme. 

Et eksempel på en variabel i grupperingen Solvens er: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Størrelse  

Denne gruppering, som udgør estimater og proxyer for virksomhedens størrelse, består 

udelukkende af ”rene” mål, altså ingen ratios. Den består af balance-, resultatopgørelses- eller 

cash flow mål, som, hvis de var sat relativt til noget, ikke ville måle størrelsen, og som dermed i 

stedet ville falde ind i én af de andre grupperinger. Hvis en virksomhed har en stor numerisk 

værdi i f.eks. dens resultatopgørelse, da vil den, alt andet lige, også være en stor virksomhed. Der 

vil naturligvis være undtagelser til dette, såsom store virksomheder som har negativ profit eller 

få aktiver, eller små virksomheder med en stor omsætning, men det vurderes at være en rimelig 

approksimation. 
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Denne gruppering er vigtig, fordi der generelt set er mere sikkerhed forbundet med store 

virksomheder. Dels har de allerede bevist, at de formår at skabe profit og vokse, og derudover har 

større virksomheder også typisk mere at stå imod med, når et problem viser sig, hvilket gør dem i 

stand til at nå at reagere, før de står i en kritisk finansiel situation. Der er naturligvis 

undtagelser, og store virksomheder kan også tage fejl, eller små virksomheder kan overleve, 

hvorfor denne gruppering, ligesom flere af de andre, ikke bør anskues separat men sammen med 

variable fra andre grupperinger. 

Et eksempel på en variabel i grupperingen størrelse er Total assets. 

Virksomhedskarakteristika 

Denne gruppering indeholder variable som beskriver de generelle virksomhedsforhold og andre 

informationer vedrørende en virksomhed, som ikke varierer hyppigt. Der kan heri være relevant 

information, som kan hjælpe modellerne med at kategorisere og inddele virksomhederne. Dog er 

disse variable så faste, at de i sig selv ikke kan bruges til at kreditvurdere virksomheder, men de 

skal anvendes sammen med variable fra andre grupperinger. Omvendt er det også svært eller 

umuligt for virksomhederne at ændre eller manipulere med disse variable, hvorfor de kan vidne 

om unikke forhold og karakteristika ved hver virksomhed. 

Eksempler på variable fra denne gruppering er virksomhedens alder og virksomhedens effektive 

skattesats. 

Vækst  

Denne gruppering indeholder variable, som er et mål for ændringen i en variabel mellem to 

perioder. Der findes dog også variable, som udtrykker en ændring i variable under grupperingen 

Makro, men disse adskiller sig fra variable i grupperingen Vækst, ved at variablene fra Makro 

angiver noget om flere virksomheder på tværs af brancher, modsat variable i grupperingen 

Vækst, som udelukkende beskriver ændringen i én specifik virksomhed. 

En virksomheds vækst kan være en vigtig indikator for virksomhedens nuværende og fremtidige 

finansielle situation. Typisk vil virksomheder med meget høje vækstrater være mindre 

virksomheder med et højere risikoniveau. Omvendt vil økonomisk fremgang og stabilitet typisk 

starte med vækst, hvorfor vækst også indikerer fremgang og positive udsigter, hvilket bør 

forbedre ratingen. Der er altså tale om to modsatrettede effekter, og hvilken af disse, der er mest 

markant, vil afgøre fortegnet på variablene fra denne gruppering. En stor del af dette afgøres af 

timingen mellem, hvornår væksten skete, og hvornår ratingen er blevet tildelt, hvorfor en lagget 

variabel muligvis kan gøre op med dette. Dog kræver vækst også profitabilitet, før det effektivt 

omsættes til en forbedret rating. Vi vurderer, at kombinationen af høj vækst og høj profitabilitet 

ikke er almindeligt forekommende, hvorfor at øget vækst typisk vil være tegn på en dårligere 

kreditvurdering som følge af den øgede risiko. 

Et eksempel på en variabel fra denne gruppering er Sales growth t-1, hvilket er væksten i 

omsætningen fra sidste år til dette regnskabsår målt i procent. 



Christian Højdevang 

Jakob Radoor Frederiksen 

 Speciale 2018 

Cand.Merc.FIR 

 

Side 34 af 96 

 

Vi har også dannet en 15. gruppering, kaldet Ikke anvendelig, der indeholder variable, som vi 

ikke mener kan bruges i en model, da virksomhederne kan manipulere uforholdsmæssigt meget 

med disse. Denne gruppering indeholder f.eks. variable som Earnings per share, Aktiekurs og 

Antal aktier, hvilket alle er variable, som virksomhederne ved simple aktietilbagekøb eller –

udstedelser kan påvirke markant. 

Ved en gennemgang af 17 artikler har vi identificeret 171 variable, og en oversigt, over hvordan 

variablene i litteraturen fordeler sig i vores grupperinger, kan ses nedenfor i Figur 1. Heraf 

fremgår det, at der især bliver benyttet variable i grupperne Kapitalstruktur, Performance og 

profitabilitet og Størrelse, da næsten alle ud af de 17 artikler benytter variable inden for disse 

grupperinger. 

I Figur 1 kan det ligeledes ses, at syv ud af 17 artikler benytter sig af variable i grupperingen 

Ikke anvendelig. Dette finder vi overraskende, da ingen af artiklerne nævner muligheden for, at 

den information, der må være at hente i disse variable, kan være misvisende, hvilket vi vurderer 

som værende en potentiel kritisk støjkilde, som kan have en markant betydning for modellernes 

forudsigelsesevne. Vi henleder derfor læsers opmærksomhed på dette i forbindelse med læsning 

af tilsvarende studier. 

Variable i eksisterende litteratur 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 1 

 

Kun et fåtal af de eksisterende undersøgelser gør brug af markeds- og industridata, hvilket, vi 

mener, er en mangel, da inkluderingen af markedsvariable vil kunne tage højde for generelle 

markedstendenser, som påvirker alle virksomheder i markedet. Da ratings er relative, jf. Afsnit 

4.1.1, finder vi ligeledes manglen af industrivariable tankevækkende, da en virksomheds 

performance i forhold til sine peers danner udgangspunktet for den givne rating. Et eksempel, på 

hvordan denne performance kan måles, er en ratio mellem virksomhedens afkast og dens 

volatilitet, hvorefter denne ratio kan vurderes i relation til samme ratio for virksomhedens peers. 

En virksomhed med en høj ratio vil, alt andet lige, også modtage en bedre rating, da de enten 

performer bedre med den samme risiko, eller performer tilsvarende men med en lavere risiko. 

Derfor har vi i vores dataindsamling bl.a. fokuseret på at identificere og inkludere passende 

variable til at forklare ovenstående. 
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En variabel, som vi gerne ville have inkluderet i vores modeller, er Credit Default Swaps 

(herefter CDS), da disse burde afspejle markedets syn på, hvor sandsynligt det er, at en given 

virksomhed vil gå konkurs. 

Antallet af virksomheder med tilgængelig CDS-data var dog så lavt, at det ikke ville give mening 

at inkludere denne variabel i datasættet. 

Vi har valgt ratings på tværs af fire industrier, da vi ønsker at teste en machine learning's evne 

til at tage højde for forskelle i industrier, hvorfor vi har valgt fire industrier, som ikke minder om 

hinanden. En oversigt over industrierne kan ses i Figur 2. 

Industrioversigt 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 2 

 

Disse fire industrier er valgt på baggrund af antal virksomheder samt datadækning på et par 

udvalgte variable, såsom Omsætning, Aktiekurs, Samlede aktiver og Nettoresultat, da vi antog, 

at virksomheder uden dækning på sådanne variable ikke vil have dækning på andre, mere 

usædvanelige variable. 

De anvendte credit ratings er hentet fra de respektive CRAs hjemmesider samt Bloomberg for 

perioden 1980-2017 og dækker børsnoterede virksomheder i Europa og USA inden for fire 

industrier (S&P Global Ratings, 2018a) (Moody's, 2018b) (FitchRatings, 2018b). Fordelingen af 

ratings på region kan ses i Bilag 6. De forklarende variable er trukket fra Bloomberg og 

Datastream ved brug af virksomhedsspecifikke tickers (Bloomberg, 2018) (Datastream, 2018). 

Vi har valgt at lagge variabeldata én periode i forhold til, hvornår ratingen er givet, sådan at 

vores modeller bygger på den senest tilgængelige data på tidspunktet for udstedelsen af ratingen. 

De årlige variable er lagget til senest tilgængelige regnskabsdata, mens de daglige variable er 

lagget til senest tilgængelige handelsdag før udstedelsen af ratingen. 

Dermed replikeres en rating fra 3. juni 2015 ved brug af regnskabsdata fra 2014 samt 

handelsdata fra 2. juni 2015. Dette er gjort for at skabe de mest realistiske omgivelser for, 

hvordan modellen vil skulle benyttes i praksis, da man i praksis ikke kender fremtidige værdier 

af de benyttede variable. 

Såfremt en virksomhed har fået mere end én rating i et givent år, har vi valgt den førstgivne 

rating, da vi formoder, at den første rating i året bedst afspejler den senest tilgængelige offentlige 

data. Ved kun at benytte én rating per virksomhed per år undgår vi derudover potentiel støj, der 
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kan opstå, hvis virksomheder forsøger at shoppe efter ratings. Vi antager, at de virksomheder, 

som typisk shopper efter ratings, ligger mellem to ratings, hvorfor den endelige rating dermed 

afhænger af argumenter og subjektive skøn, hvilket betyder, at virksomheden evt. vil være i 

stand til at få en anden rating hos et andet CRA, som ligger vægt på andre aspekter eller laver 

andre skøn. 

Ved kun at vælge den første rating forventer vi dermed, at der er omtrent lige mange 

virksomheder, som har fået en rating i første forsøg, som de er utilfredse med, som der er 

virksomheder, der har fået en rating i første forsøg, som de er tilfredse med, og at denne støjkilde 

dermed er reduceret. Ovenstående har resulteret i et datasæt bestående af 4.294 credit ratings. 

Alle de forklarende variable, som er opgjort i en valuta, er trukket i USD, for at få et 

sammenligneligt grundlag. Derudover er al tidsseriedata trukket på årlig basis, dog undtagen 

aktiekurser, som er trukket på daglig basis for perioden. 

Det indledende datasæt består af 432 variable. Datasættet er opbygget af 186 råvariable, som er 

trukket direkte fra datasystemerne, og de resterende 246 er afledte variable, som enten bygger på 

råvariablene eller andre afledte variable. 171 ud af de 432 variable er variablene, der er 

identificeret i litteraturen, og det skal tydeliggøres, at disse 171 variable udgøres af både 

råvariable og afledte variable. 

Efter at have samlet vores datasæt er mønsteret i de manglende værdier undersøgt. Dette er først 

gjort ved brug af Little’s test, for at teste om vores manglende værdier er MCAR, jf. Afsnit 4.3, og 

her får vi en p-værdi under 0,05, hvorfor vi med 95% sikkerhed kan sige, at vores manglende 

værdier ikke er MCAR. Herefter må vi analysere vores datasæt, for at bestemme om vores data i 

MAR eller MNAR. Da vores data i overvejende grad stammer fra årsrapporter, hvori 

virksomhederne er pålagt krav om, hvad de skal oplyse, vurderer vi, at vores manglende 

datapunkter i høj grad kan forklares af eventuelle forskelle i regnskabskrav og -praksis. Disse 

regnskabskrav og -praksisser kan også udvikle sig over tid, senest undergik f.eks. 

årsregnskabsloven en større ændring i 2015, hvor en række oplysningskrav blev ændret. Dette 

medførte en ny IFRS-bekendtgørelse rettet mod virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS 

(Erhvervsstyrelsen, 2018) (PwC Danmark, 2018). Dermed kan tidsfaktoren også være en 

forklarende faktor til de manglende værdier i vores datasæt. Da de manglende værdier dermed 

kan forklares af andre faktorer end dem selv, vurderer vi, at de er MAR. 

Eftersom vores manglende værdier er fundet til at være MAR, har vi imputet dem i tre trin. I 

Figur 4 nedenfor kan denne proces ses, heri er de blå felter de processer, som er en del af første 

trin, de hvide felter er en del af anden trin, og det grønne felt er tredje trin.  

Den første imputation sker ved, at såfremt en observation har haft en manglende værdi i en 

variabel på tidspunkt t, er værdien på tidspunkt t-1 benyttet, da dette er virksomhedens senest 

tilgængelige datapunkt, hvilket ses som værende det bedste estimat for den manglende værdi. Vi 

har valgt ikke at benytte datapunkter senere end t-1, da ændringer i værdier vurderes at kunne 

blive for markante. 
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Til trin to er flere imputationmetoder testet, og vi har valgt at benytte Single Imputation by 

Chained Equation (herefter SICE), da denne metode gav de bedste predictions, jf. Figur 3. 

Sammenligning af imputationsmetoder 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 3 

 

SICE modellen er baseret på iterativ regressionsimputation med inspiration fra Gelman & Hill 

(2007) (Gelman & Hill, 2007, ss. 539-540). 

Først blev alle de manglende værdier erstattet af medianværdien af de respektive variable for at 

give modellen et bedre udgangspunkt, hvilket er i overensstemmelse med anerkendt praksis 

(Alpaydin, 2010, s. 90). Herefter opstillede vi en model, som skiftevis gjorde hver uafhængig 

variabel til den afhængige variabel, og som samtidig erstattede variablens imputede værdier med 

manglende værdier. Derefter udvalgtes 16 variable baseret på deres korrelation med den nye 

afhængige variabel, og disse blev efterfølgende testet for multikollinearitet og sorteret fra, indtil 

alle resterende variable havde en VIF-værdi under 5. Årsagen, til at modellen maksimalt måtte 

vælge 16 variable, skyldes en begrænsning i beregningskraften i de anvendte dataværktøjer. I de 

16 variable måtte der kun indgå tre fra hver variabelgruppering. 

Derefter blev datasættet delt i to, én del med de observationer som havde fuld dækning inkl. den 

afhængige variabel, og én del som havde fuld dækning i de uafhængige variabler, men manglede 

den afhængige variabel. Herefter kørte vi regressioner på subsettet med fuld dækning i alle 

variable og eliminerede insignifikante variable, indtil alle de tilbageværende variable var 

signifikante på et 5% niveau. De manglende værdier i det andet subset blev derefter estimeret på 

baggrund af den fundne regressionsligning. 

For at sikre at strukturen fra det oprindelige data ikke blev forskubbet, opstillede vi to kriterier, 

som de imputede værdier skulle overholde, før at modellen måtte beholde de udregnede værdier: 

(𝜇𝑀𝑉 − 𝜇𝑂𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔)
2

𝜇𝑂𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔
2 · 𝐷æ𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑂𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔 ≤ 1;       

(𝜎𝑀𝑉 − 𝜎𝑂𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔)
2

𝜎𝑂𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔
2 · 𝐷æ𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑂𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔 ≤ 1 

Hverken gennemsnittet eller standardafvigelsen af de imputede værdier måtte afvige mere end 

det oprindelige niveau, dog korrigeret for den oprindelige dækning, og såfremt de imputede 

værdier fejlede på bare et af kriterierne, blev de udregnede værdier erstattet af manglende 

værdier igen, og modellen gik videre til næste variabel. Såfremt de imputede værdier overholdt 

begge kriterier, beholdt modellen de udregnede værdier og gik videre til næste variabel. 

Ovenstående fortsattes iterativt, og når en variabels estimerede værdier stabiliserede sig henover 

flere iterationer, låstes de, sådan at modellen kunne fokusere på de variable, som det ikke 

lykkedes den at estimere godt. I alt kørte SICE imputationmetoden omtrent 60.000 regressioner i 
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processen. 

Til slut var der otte variable, som ikke stabiliserede sig, da de endte i et indbyrdes loop, og det 

tredje trin i imputation processen var at impute de manglende værdier i disse otte variable med 

de respektive variables medianværdi. I Figur 4 nedenfor ses den ovenstående beskrevne proces. 

Illustration af imputationsproces 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 4 
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Som det fremgår af Bilag 7, har vi imputet omkring 15% af de variable, som vores modeller har 

gjort brug af, hvilket svarer til ca. 32.000 ud af ca. 220.000 datapunkter. 

Dernæst blev variablene winsorized på et 99% niveau, således at de 0,5% laveste og de 0,5% 

højeste værdier blev justeret.  

Vi har i dette speciale valgt seks mulige transformationer, som vælges afhængigt af den enkelte 

variabels underliggende struktur, og en oversigt over transformationerne og deres effekt kan ses i 

Bilag 8. 

Et eksempel på en variabel, som vi transformerer, er transformeret ”Free cash flow_t/Average 

total liabilities_t”, som har en skewness på 31,16, hvilket vil sige at fordelingen er yderst 

højreskæv. I overensstemmelse med Bilag 8 transformeres denne variabel med x^(1/3), hvilket 

bringer skewness ned på -0,83. Yderligere kan variablen ”EBITDA interest coverage_t” nævnes, 

som har en kurtosis på 3.902,34, hvilket giver anledning til at benytte Neglog-transformationen. 

Neglog-transformationen er en ln-transformation, som er blevet modificeret til at kunne håndtere 

negative værdier og værdier på 0 (Whittaker et al., 2005, s. 866). Den Neglog-transformerede 

variabel har en kurtosis på 7,76, hvilket er markant bedre end den ikke-transformerede variabel. 

De resterende transformationer er udvalgt på samme måde som ovenstående, og i alt er der 

transformeret 407 variable. 

Det endelige datasæt består af 3,6 mio. datapunkter fordelt på 839 variable, og hvordan disse 

variable fordeler sig i vores grupperinger kan ses nedenfor i Figur 5. 

Variabelfordeling på grupperinger 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 5 

 

5.2 Modeller og resultater 
Dette afsnit starter med en kort forklaring af, hvordan modellerne henholdsvis trænes og testes, 

samt hvordan de variable, som modellerne anvender, er fundet. Derefter gennemgås modellerne 

enkeltvis med en beskrivelse af, hvilke valg og forudsætninger de bygger på samt hvilke 

præcisionsniveauer, som de opnår. 

Vi finder, at vores Decision Tree model med en præcision på 55,05% giver de bedste estimater på 

det blandede datasæt, mens både Decision Tree’et og SVM’en er mest præcise på det 

tidssorterede datasæt med 61,49% korrekt estimerede ratings. 

5.2.1 Opbygning og input 

Alle modellerne er trænet på ét datasæt og testet på et andet, hvor træningsdatasættet udgør 

70% af det samlede datasæt, og testdatasættet udgør de resterende 30%. I forbindelse med denne 

opsplitning af datasættet har vi haft fokus på, at træningsdatasættet skulle indeholde 

tilstrækkeligt mange observationer med samme underlæggende struktur som det oprindelige 
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datasæt, således at modellerne har haft mulighed for at lære alle former for ratings, hvilket vil 

have skabt stærke modeller. Samtidig var vi opmærksomme på ikke at reducere testdatasættet 

for meget, da vi dermed ville kunne risikere, at strukturen i dette ikke ville være 

sammenligneligt med det oprindelige datasæt, hvilket ville svække vores resultater. Med 

udgangspunkt i Bilag 9 vurderer vi, at strukturen i de to datasæt overordnet set er ens, og begge 

har samme struktur som det samlede datasæt. 

Ovenstående metode er generelt udbredt i litteraturen som værktøj til at træne og teste modeller 

og dermed opnå valide resultater, og eksempler på studier, som anvender samme metode og 

samme procentvise opsplitning, er (Louzada et al., 2016, s. 129) (Jones et al., 2015, s. 75). 

I Figur 6 nedenfor ses en grafisk visning af den historiske udvikling af gennemsnitlige ratings 

med en linje, der markerer 70% af vores data. Det kan ses heraf, at den gennemsnitlige rating 

flader ud omkring år 2000, og især siden år 2011 har de ligget meget stabilt. Dette kan have stor 

betydning for modeller, som skal forudsige ratings. Et eksempel er en model, som altid tildeler en 

virksomhed samme rating, som den havde sidst. Denne model vil være langt stærkere i perioden 

2011-2017, end den vil være fra 1995-2000, hvor der ses en stigende tendens i ratings. Dette 

problem løses derfor ved at lave modeller på to forskellige konfigurationer af datasættet, et 

kronologisk sorteret og et random sorteret datasæt. Dette gøres for at reducere risikoen for, at en 

tendens i ratings resulterer i en bedre forudsigelsesevne, end hvis denne trend ikke havde været 

der. Det skal hermed forstås, at vi ikke forventer, at den trend, som vi finder i vores data, 

nødvendigvis vil fortsætte i fremtiden. 

Fremgangsmåden er ens i alle modellerne for begge konfigurationer af datasættet. 

Gennemsnitlig rating over tid 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 6 
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Der har været langt flere tilgængelige variable, end hvad hver model havde behov for, og det har 

været nødvendigt at implementere to forskellige variabeludvælgelsesmetoder, også kendt som 

feature selections, til modellerne. 

Til de regressionsbaserede modeller har vi anvendt en algoritme, som er tilgængelig i Sklearn 

biblioteket, kaldet f_classif og som kan køres i kodeprogrammet Python. Det er en F-test-baseret 

algoritme, som udvælger variable baseret på graden af lineær sammenhæng mellem den 

afhængige variabel og hver af de uafhængige variable (Sklearn, 2018a). Dette kombinerer vi med 

vores gruppering af variablene, således at algoritmen vælger de tre bedste variable fra hver 

gruppering. Da begge regressionsmodeller antager at der ikke er multikollinearitet, reducerer vi 

derfor antallet af variable ved brug af VIF-værdierne, indtil alle disse er under grænseværdien på 

5. På trods af vores grupperinger, er det stadig nødvendigt at kontrollere for multikollinearitet, 

da der stadig kan være høj multikollinearitet indbyrdes blandt de tre variable fra hver 

gruppering, men potentielt også på tværs af grupperinger. 

Alle tre machine learning modeller er implementeret med greedy wrapper algoritmer. Dette 

betyder, at modellerne altid vælger inputs sekventielt, og de altid vælger næste input ud fra, 

hvad der ser bedst ud på det givne tidspunkt (Cormen et al., 2009, s. 414). Dette medfører, at det 

kræver langt mindre beregningskraft at bygge modellerne, men det betyder dog også, at man ikke 

er garanteret, at ens modeller finder den optimale løsning (Goodfellow et al., 2016, s. 323). For en 

yderligere uddybning af greedy algoritmer henvises der til Cormen et al.'s (2009) beskrivelse af 

The Traveling Salesman (Cormen et al., 2009 s. 1097). Algoritmerne udvalgte hver variabel 

baseret på, hvor de opnåede størst yderligere præcision i deres forudsigelser, og denne form for 

feature selection minder derfor meget om information gain beregningen i Decision Trees som 

beskrevet i Afsnit 4.4.5. Disse algoritmer fortsatte med at udvælge variable, indtil de ikke 

opnåede yderligere forklaringskraft. Algoritmerne blev kørt for hver machine learning model, 

hvilket derfor resulterede i tre forskellige datasæt i modsætning til datasættet til 

regressionsmodellerne, som var det samme for både den lineære og den logistiske. 

Udgangspunktet for pythonalgoritmerne, som modellerne i dette speciale anvender, findes frit 

tilgængeligt i Sklearn (Sklearn, 2018a) (Sklearn, 2018b) (Sklearn, 2018c) (Sklearn 2018d) 

(Sklearn, 2018e). Disse algoritmer er helt generiske i deres opsætning, hvorfor forholdsvist meget 

tilpasning var nødvendigt, før det var muligt at anvende dem på vores data. For at disse modeller 

kunne køres krævedes der en del understøttende pythonbiblioteker, og et overblik, over dem som 

vi har anvendt, kan ses i Pythonbibliotekssektionen i litteraturlisten.  

5.2.2 Lineær regression 

Den lineære regression er valgt, at det er en velkendt og gennemprøvet model, hvilket gør den til 

et ideelt udgangspunkt for vores undersøgelse. 

En lineær regression blev kørt på 16 udvalgte variable, som blev fundet ved brug af f_classif 

feature selection jf. ovenfor og nedenstående Figur 7, hvorefter signifikansniveauerne for hver af 

variablene blev analyseret. Vi har i dette speciale valgt at forkaste variable med en p-værdi over 
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0,05, hvilket indikerer, at de ikke er signifikante på et 95% niveau. Denne proces blev udført 

iterativt, således at variablen med den højeste p-værdi over 0,05 blev fjernet, hvorefter en ny 

lineær regression blev kørt på de resterende variable, indtil alle de tilbageværende variable var 

signifikante på et 95% niveau. 

Ovenstående resulterede i en regressionsligning med 12 forklarende variable, hvoraf én af disse 

variable var en transformeret 10-årig government bond rate. Denne variabel havde et positivt 

fortegn, hvilket ikke syntes intuitivt, da høje renter typisk er ensbetydende med højkonjunktur, 

hvilket burde komme virksomhederne til gode og dermed forbedre deres kreditvurderinger 

(Financial Times, 2018). Ydermere var variansen i de observerede værdier i variablen så lav, at 

dens bidrag til den endelige predictede rating var mellem 1 og 1,02 uanset renteniveau, hvorfor 

det ikke havde nogen betydning for den endeligt estimerede rating. 

Som følge af ovenstående to argumenter fjernede vi denne variabel, kørte en ny regression, og 

testede igen for signifikans. Dette medførte at én yderligere variabel blev fjernet grundet 

insignifikans. Årsagen, til hvorfor den 10-årige government bond rate gav dette uventede tegn, 

tilskriver vi VIF-grænsen på 5. På trods af at dette ikke er en usædvanlig grænse at anvende, så 

er det dog stadig en arbitrær grænse, og der er stadig mulighed for multikollinearitet i de 

tilbageværende variable. En alternativ tilgang havde været at reducere VIF-grænsen til et lavere 

niveau for derefter at køre modellerne igen. Dette indebærer dog en risiko for, at variable med 

blot en lille grad af multikollinearitet ville blive udeladt, og at vi derfor ville have skabt en 

svagere model.  

Indledende variable til de lineære og logistiske regressioner 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 7 

 

 

 

 

Random

Variabel Gruppering Variabel Gruppering

Free cash flow_t/Average total liabilities_t^(1/3) Cash flow Long term debt_t/Total assets_t Kapitalstruktur

Previous rating_t Credit rating Negative equity_t (dummy) Kapitalstruktur

Investment grade_t (dummy) Credit rating e^(10Y Gov bond rate_t^2) Makro

Net income_t/Average MV firm_t Forventning Dividend yield_t^(1/3) Performance og profitabilitet

Neglog(P/E_t) Forventning EBT margin_t^(1/3) Performance og profitabilitet

Sales market share industry_t Industri Daily stock return volatility_t - t-3^(1/3) Risiko

Neglog(EBIT interest coverage_t) Interest coverage Total dividends_t^(1/3) Størrelse

Neglog(EBITDA interest coverage_t) Interest coverage Gross profit_t^(1/3) Størrelse

Tidssorteret

Variabel Gruppering Variabel Gruppering

Previous rating_t Credit rating e^(10Y Gov bond rate_t-1^2) Makro

Investment grade_t (dummy) Credit rating Dividend yield_t^(1/3) Performance og profitabilitet

Net income_t/Average MV firm_t Forventning EBT margin_t^(1/3) Performance og profitabilitet

Sales market share industry_t Industri Sqrt(Excess daily stock volatility_t - t-3) Risiko

Neglog(EBIT interest coverage_t) Interest coverage Consensus sales_t+1^(1/3) Størrelse

Neglog(EBITDA interest coverage_t) Interest coverage Total dividends_t^(1/3) Størrelse

Neglog(Long term debt_t/Total assets_t) Kapitalstruktur Gross profit_t^(1/3) Størrelse

1/Market index price_t Makro Incorporation date_t Virksomhedskarakteristika
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Den endelige regressionsligning for det blandede datasæt blev: 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑡 = 0,7887 · 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑡 − 1,8976 ·
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑀𝑉 𝑜𝑓 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑡
− 0,0547

· 𝑁𝑒𝑔𝑙𝑜𝑔(𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑡) + 0,2631 ·
𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡
+ 0,4586

· 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑡 + 1,0621 · 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑡

1
3 − 0,2770 · 𝐸𝐵𝑇 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡

1
3 + 9,4187

· 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 − 𝑡−3

1
3 − 0,0046 · 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑠𝑡

1
3 − 0,0037

· 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑡

1
3 

Af ovenstående formel kan det ses at: 

- Som forventet er fortegnet for 𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒐𝒖𝒔 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈𝒕 positivt, og isoleret set udgør den 

tidligere rating omtrent 80% af den estimerede rating. Det er dog kun et udgangspunkt, 

da de resterende variable også spiller ind. 

- Fortegnet for 
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆𝒕

𝑨𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑴𝑽 𝒐𝒇 𝑭𝒊𝒓𝒎𝒕
 er negativt, hvilket betyder, at jo større en andel Net 

Income udgør af den gennemsnitlige markedsværdi af virksomheden, jo bedre en rating 

får virksomheden. Dette giver mening, da virksomheder, der er i stand til at tjene relativt 

flere penge, end hvad markedet forventer, bliver belønnet med en bedre rating. 

- Fortegnet for 𝑵𝒆𝒈𝒍𝒐𝒈(𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑪𝒐𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆𝒕) er negativt, hvilket medfører, at en 

højere ratio giver en bedre rating. Dette giver mening, da denne variabel er et udtryk for, 

hvor mange gange virksomheden kan dække sine renteomkostninger ved brug af sit 

resultat fra driften. 

- Fortegnet for 
𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑻𝒆𝒓𝒎 𝑫𝒆𝒃𝒕𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔𝒕
 er positivt, betydende at en højere ratio giver en dårligere 

rating. Dette synes intuitivt, da en højere gældsandel i forhold til virksomhedens samlede 

aktiver medfører øget finansiel risiko. 

- Negative Equity er en dummyvariabel, som antager værdien 1, såfremt virksomhedens 

egenkapital er negativ, og 0 ellers. Fortegnet for 𝑵𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚𝒕 er positivt, hvilket er 

ensbetydende med, at såfremt virksomhedens egenkapital er negativ, vil den modtage en 

dårligere rating. En negativ egenkapital betyder, at virksomhedens gæld overstiger 

værdien af de samlede aktiver, hvilket medfører betydelig finansiel risiko, hvorfor det 

giver mening, at det giver en dårligere rating. 

- Fortegnet for 𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅 𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅𝒕

𝟏

𝟑 er positivt, hvilket betyder, at et højere yield giver en 

dårligere rating. Da Dividend Yield udregnes som 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 kan en højere ratio 

skyldes en lavere aktiekurs, hvilket vil afspejle lave markedsforventninger til 

virksomheden, eller at virksomheden flytter flere penge ud til aktionærerne, hvilket må 

afspejle en forventning om, at virksomheden ikke er i stand til at forrente pengene bedre, 

end investorerne selv kan. 
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- Fortegnet for 𝑬𝑩𝑻 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒕

𝟏

𝟑 er negativt, hvorfor virksomheder med en højere margin opnår 

en bedre rating. Dette giver mening, da virksomheder, der driver deres forretning effektivt 

og dermed formår at overføre mere af deres omsætning til deres bundlinje, bør få en bedre 

rating. 

- Fortegnet for 𝑫𝒂𝒊𝒍𝒚 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑽𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒕 − 𝒕−𝟑

𝟏

𝟑  er positivt, hvilket medfører, at 

virksomheder, hvis aktiekurs er mere volatil bliver tildelt dårligere ratings. Da 

aktiekurser er markedets syn på en virksomheds værdi, giver det mening, at jo mere 

markedet er i tvivl om virksomheden, desto større usikkerhed skaber dette, hvilket bør 

resultere i en dårligere rating. 

- Fortegnet for 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅𝒔𝒕

𝟏

𝟑 er negativt, hvorfor en højere dividendeudbetaling giver 

en bedre rating. Denne variabel bør ses som en proxy for virksomhedsstørrelse, da mindre 

virksomheder bør have en naturlig begrænsning for, hvor meget de kan udbetale som 

dividender. Denne variabel indikerer dermed, at større virksomheder får en bedre rating 

- Fortegnet for 𝑮𝒓𝒐𝒔𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒕

𝟏

𝟑 er negativt, og denne variabel skal ligesom Total Dividends 

ses som en proxy for størrelse, hvorfor der her også indikeres, at større virksomheder 

opnår bedre ratings. 

Da den lineære regression giver et kontinuert resultat, afrundedes estimaterne til nærmeste hele 

værdi, samtidigt med at alle værdier under 1 blev sat til at antage værdien 1, og alle estimerede 

ratings over 21 blev sat til at antage værdien 21. 

Ved brug af ovenstående formel opnås en korrekt klassifikation på 43,29% af observationerne i 

testsættet, og tillades der en fejlmargin på +/- 1 er præcisionen 83,94%, jf. Bilag 10. 

For at teste validiteten af vores fremgangsmåde med at gruppere variablene og derefter give 

modellen lov til at vælge maksimalt tre variable fra hver gruppering har vi opstillet et sanity 

check, hvor variabeludvælgelsen valgte 42 variable fra det samlede datasæt, uden at tage højde 

for hvilken gruppering som de tilhørte. Af de 42 variable var 36 variable fra grupperingen 

Størrelse, og samlet var kun fire grupperinger repræsenteret, jf. Bilag 11, og disse 42 variable 

blev derefter skåret ned til 11 variable grundet multikollinearitet, jf. Figur 8. 

Indledende variable til sanity check 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 8 
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Af ovenstående figur ses effekten af de forskellige grupperinger tydeligt, da det ud af de 42 

variable kun er muligt at finde 11 variable, som opfylder kravet om, at de ikke må forklare det 

samme. Fem af de resterende 11 variable er størrelsesvariable, mens tre er makrovariable, altså 

lægger denne model meget vægt på henholdsvis størrelse og makrofaktorer. Efter at have fjernet 

insignifikante variable består den endelige ligning for sanity checket af ni variable, og den 

klassificerer 12,57% og 41,12% af observationerne korrekt, såfremt der tillades en fejlmargin på 

henholdsvis 0 og +/- 1, jf. Bilag 12. 

Af ovenstående kan det ses, at brugen af vores grupperinger gør, at modellen klassificerer mere 

end tre gange så mange observationer korrekt, hvilket tydeligt understøtter brugen af 

grupperingerne. 

Ligesom ved den lineære regression på det blandede datasæt har vi undersøgt fortegnene i 

regressionsligningen på det tidssorterede datasæt, og her fandt vi, at fortegnet for variablen 

Investment grade var positiv. Dette synes ikke intuitivt, da denne er en dummyvariabel, som 

antager værdien 1, såfremt virksomhedens tidligere rating var investment grade, og 0, såfremt 

virksomhedens tidligere rating ikke var investment grade. Dette vil dermed indikere, at hvis en 

virksomhed tidligere var i investment grade klassen, ville modellen give den en dårligere 

estimeret rating som følge heraf. Da dette ikke virkede intuitivt vurderede vi at der var tale om 

en fejl og fjernede derfor denne variabel, kørte en ny regression, og testede igen for signifikans, 

hvor alle de resterende variable stadig var signifikante på et 95% niveau 

Den lineære regression på det tidssorterede datasæt resulterede i nedenstående ligning: 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑡 = 0,7511 · 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑡 − 1,0936 ·
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑀𝑉 𝑜𝑓 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑡
+ 2,2687

· 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦𝑡 + 1,0147 · 𝑁𝑒𝑔𝑙𝑜𝑔 (
𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡
) − 217,4318

·
1

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑡
+ 1,2576 · 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑡

1
3 − 0,5251 · 𝐸𝐵𝑇 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡

1
3 + 9,2025

· √𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡−𝑡−3 − 0,0104 · 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑠𝑡

1
3 − 0,0042

· 𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑡

1
3 + 0,0011 · 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑡 

Såfremt variablen også indgår i regressionen på det blandede datasæt og har samme fortegn som 

i ovenstående ligning, da vil den ikke blive gennemgået igen. For de resterende variabler kan det 

ses at: 

- Fortegnet for 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝑰𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒚𝒕 er positivt, hvilket medfører, at en højere 

markedsandel fører til en dårligere rating, hvilket vi forventer skyldes, at det kun er 

muligt at have en stor markedsandel i små og evt. nye markeder, hvorfor det må antages, 

at virksomheden relativt set må være lille. Dermed bliver denne variabel en proxy for 

størrelse, hvor det kun er små virksomheder, der har mulighed for at få høje 
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markedsandele. Og da mindre virksomheder må ses som værende mere risikofyldte, gives 

disse dårligere ratings. 

- Fortegnet for 
𝟏

𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆𝒕
 er positivt, hvilket betyder, at jo højere 

markedsindeksprisen er på tidspunktet for udstedelsen af ratingen, jo mindre dårlig effekt 

har denne variabel på den givne rating. Da markedsindeksprisen er en proxy for den 

generelle økonomi, synes dette at give god mening, og at påvirkningen på den estimerede 

rating er dårlig, skyldes blot opbygningen af variablen. 

- Fortegnet for √𝑬𝒙𝒄𝒆𝒔𝒔 𝑫𝒂𝒊𝒍𝒚 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝑽𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒕 − 𝒕−𝟑 er positivt, hvilket er ensbetydende 

med, at jo mere volatil en virksomheds aktiekurs er i forhold til dens peers, jo dårligere 

rating opnår virksomheden. Da ratings er relative, jf. Afsnit 4.1.1, giver det mening, at de 

relativt mere risikable og usikre virksomheder bliver tildelt dårligere ratings.  

- Fortegnet for 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑫𝒂𝒕𝒆𝒕 er positivt, hvilket giver mening, da denne variabel 

straffer nye virksomheder relativt mere end ældre virksomheder, som må antages at have 

et stærkere forretningsgrundlag og en solid track record. 

Ved brug af ovenstående formel opnås en korrekt klassifikation på 54,77% af observationerne i 

testsættet, og tillades der en fejlmargin på +/- 1 er præcisionen 88,52%, jf. Bilag 10. 

Jf. Afsnit 4.4.1 har lineære regressioner en antagelse om, at residualerne i modellen skal være 

normalfordelte. Dette tester vi ved brug af skewness og kurtosis, hvor både den blandet model og 

den tidssorteret model har en skewness på under 0,5, men en excess kurtosis på over 5, jf. Bilag 

13, hvilket indikerer, at residualerne ikke er helt normalfordelte. 

I praksis er dette dog en antagelse, som ofte ikke overholdes, og de faktiske effekter er 

ubetydelige (Newbold et al., 2013, s. 613). 

5.2.3 Multinomial logistisk regression 

Den logistiske regression er valgt, da den jf. Afsnit 4.4.2 bør være skræddersyet til tilfælde, hvor 

den afhængige variabel er kategorisk, samt da den ikke har de samme strikse antagelser om 

fordelingen af data og residualer, som lineære regressioner har. 

De logistiske regressioner er kørt i Python ved brug af et Sklearn bibliotek. I modellen har vi sat 

det maksimale antal iterationer, som må køres, til 10.000, og vi har valgt en løsningsalgoritme, 

som kan håndtere en afhængig variabel, der har flere end to mulige kategorier. Multinomiale 

logistiske regressioner benytter som udgangspunkt dekomponeringsmetoden OVO, således at der 

i vores model opstilles 210 binære problemstillinger for hver observation, før den estimerede 

rating findes jf. Afsnit 4.4.3. 

Årsagen til, at vi satte det maksimale antal iterationer til 10.000, var, at ved færre iterationer 

hændte det, at modellen ikke fandt en løsning i ét eller flere beregningstrin, og den måtte derfor 

startes forfra. Hvis antallet af iterationer blev sat for højt, ville opgaven kræve mere 

beregningskraft at udføre, end hvad vi har haft adgang til i forbindelse med dette speciale. 
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De 16 variable, som blev brugt som input til henholdsvis den blandede og den tidssorterede 

lineære regression, er også benyttet som input i de logistiske regressioner, jf. Figur 7. Vores 

oprindelige tilgang var, at vi ville have lavet en wrapper feature selection algoritme, ligesom for 

machine learning modellerne, i stedet for at benytte de samme variable som i den lineære 

regression, der blev fundet ved brug af den lineære f_classif variabeludvælgelsesmetode. Dette 

var dog ikke en mulighed grundet begrænsninger i vores beregningskraft, hvilket vi vurderer 

skyldes dekomponeringsmetoden OVO. 

Den logistiske regression på det blandede datasæt klassificerede 32,30% af observationerne i 

testsættet korrekt, og tillades der en fejlmargin på +/- 1 er præcisionen 71,66%, jf. Bilag 14. 

Den logistiske regression på det tidssorterede datasæt klassificerede 35,40% af observationerne i 

testsættet korrekt, og tillades der en fejlmargin på +/- 1 er præcisionen 75,31%, jf. Bilag 14. 

5.2.4 kNN 

Vi har valgt, at kNN modellen skal benytte Euklidisk distance som sit afstandsmål til at 

bedømme, hvilke k observationer som skal danne grundlaget for de estimerede ratings. Dette har 

vi gjort, da flere studier har fundet, at Euklidisk distance er et af de bedste afstandsmål at 

benytte i en kNN (Lopes & Ribeiro, 2015) (Chomboon et al., 2015) (Todeschini et al., 2016). Dette 

er jf. Afsnit 4.4.4 også den metode, der sparer mest beregningskraft. 

kNN modellen er blevet opbygget med dekomponeringsmetoden OVA, således at der blot 

beregnes 21 problemstillinger, hvoraf den med størst sandsynlighed for at være den ”sande” 

vælges. Dette reducerer den nødvendige beregningskraft ganske betydeligt i modsætning til, hvis 

vi havde valgt en OVO tilgang. Det var en nødvendighed at spare denne beregningskraft for at 

kunne indarbejde feature selectionen i modellen, således at de arbejdede simultant. Uden denne 

simultane problemløsning ville vi være tvunget til at løse ét af problemerne først, hvor vi ville 

have sat den anden parameter til et arbitrært gæt, hvorefter vi kunne løse for denne variabel. 

Problemet med denne sekventielle tilgang er, at man ikke er sikret en god løsning, da det hele 

afhænger af det indledende gæt. 

Variablene til kNN modellen blev, som beskrevet tidligere, valgt gennem iterativ udvælgelse af 

variable, indtil tilførslen af en ekstra variabel ikke gjorde modellen yderligere præcis. De endelige 

variable, som kNN modellerne valgte, kan ses nedenfor i Figur 9. 
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Endelige variable til kNN 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 9 

 

Som det kan ses af ovenstående figur, har kNN modellen valgt færre variable end både de 

lineære og de logistiske regressioner. Derudover er det værd at bemærke, at modellen hverken på 

det blandede datasæt eller på det tidssorterede datasæt har valgt nogle størrelsesvariable, 

hvilket er bemærkelsesværdigt, da en lineær regression uden begrænsninger, vedrørende hvilke 

variable som den måtte vælge, var klart domineret af størrelsesvariable. Dette tyder på, at kNN 

modellen er i stand til at udtrække samme information fra færre andre variable. 

Efter at have identificeret hvilke variable, som skulle indgå i modellen, var næste skridt at 

bestemme antallet af de nærmeste observationer, som modellen skulle bygge sine estimater på 

baggrund af. Dette antal blev fundet ved at udregne præcisionen fra k = 1 til k = 20. Af Bilag 15 

fremgår det, at den højeste præcision opnås ved k = 10, hvorfor det er dette antal af nærmeste 

observationer, som benyttes i de to modeller. 

kNN’en på det blandede datasæt klassificerede 51,86% af observationerne i testsættet korrekt, og 

tillades der en fejlmargin på +/- 1 er præcisionen 81,60%, jf. Bilag 16. 

kNN’en på det tidssorterede datasæt klassificerede 60,09% af observationerne i testsættet 

korrekt, og tillades der en fejlmargin på +/- 1 er præcisionen 86,10%, jf. Bilag 16. 

5.2.5 Decision Tree 

Som nævnt i Afsnit 4.4.5 fungerer Decision Trees som en god efterligning af menneskelig 

beslutningstagen. Eftersom at der indgår mange vurderinger og menneskelige beslutninger i en 

traditionel kreditvurderingsproces, så forventer vi, at Decision Trees kan udnytte dette til deres 

fordel.  

Vi anvendte Gini impurity som præcisionsmål, og vi bestemte, at antallet af leaf nodes skulle 

ligge mellem 20 og 80. Denne grænse blev sat, som et led i det der hedder pruning af træet. Vi 

kombinerede dog pruningen med feature selectionen, således at modellen afsøgte det mest 

optimale antal leaf nodes, samtidig med at feature selectionen bestående af en greedy wrapper 

algoritme udvalgte de bedste variable. Som følge af denne kombination fandt vi det ikke 

nødvendigt at prune på flere forskellige parametre. Spændet fra 20 til 80 leaf nodes blev fastsat 

ud fra stikprøver, hvor vi fandt at præcisionen blev reduceret, hvis modellen havde mulighed for 

at opbygge for store træer. Årsagen, til at vi lavede stikprøver, var, at der søges efter en løsning i 

Random

Variabel Gruppering Variabel Gruppering

Previous rating_t Credit rating Average return_t-1^2 Vækst

Average return index_t-3 Makro Sovereign credit rating_t Makro

1/GDP per capita_t Makro Neglog(Investment grade_t (dummy)) Credit rating

Negative net income last two years_t (dummy) Performance og profitabilitet

Tidssorteret

Variabel Gruppering Variabel Gruppering

Previous rating_t Credit rating Neglog(GDP_t-1) Makro

Effective tax rate_t-7^(1/3) Virksomhedskarakteristika Neglog(Investment grade_t (dummy)) Credit rating

Neglog(Public debt_t) Makro
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et 3D rum, og antallet af mulige løsninger i dette er så stort, at uden øvre og nedre grænser ville 

det kræve langt mere beregningskraft, end hvad vi havde til rådighed. Vi måtte derfor, mens 

modellen blev udarbejdet, vurdere, hvorvidt antallet af leaf nodes kom for tæt på én af 

grænserne, således at disse fungerede som en uhensigtsmæssig begrænsning for modellen og 

dermed præcisionen. Decision Tree’et, som forudsiger ratings i det random sorterede datasæt, har 

52 leaf nodes, og træet til det kronologiske datasæt har 74 leaf nodes, og under ingen af 

iterationerne var grænserne på 20 og 80 leaf nodes i brug, hvorfor vi derfor vurderer, at dette 

ikke har haft negativ indflydelse på den endelige model. Ved at gange antallet af mulige variable 

med antallet af mulige leaf nodes og antallet af valgte variable finder vi antallet af modeller, som 

algoritmen har testet for det blandede datasæt, til at være: 

751 ∗ 60 ∗ 13 = 585.780 

, hvor 751 er antallet af mulige variable, 60 spændet af mulige leaf nodes og 13 er antallet af 

variable som var i den endelige model. 

For det tidssorterede datasæt finder vi antallet af modeller, som er beregnet, til at være: 

751 ∗ 60 ∗ 8 = 360.480 

Den eneste forskel på de to modeller er, at den på kronologiske datasæt kun valgte otte variable, 

hvorfor det samlede antal modeller beregnet er betydeligt mindre. Af ovenstående er det tydeligt, 

hvorfor beregningskraft har været en begrænsende faktor, og ligeledes hvorfor pruning er et 

vigtigt element i opbygning af Decision Tree modeller. 

Ligesom for kNN modellen har vi også valgt at opbygge Decision Tree’et med udgangspunkt i en 

OVA dekomponering. Dette er gjort ud fra samme ræsonnement som i kNN modellen om at spare 

tilstrækkelig beregningskraft til muliggøre den simultane løsning af problemet med udvælgelse af 

optimale variable samt opbygning af en optimal model. 

I nedenstående Figur 10 ses de udvalgte variable fra henholdsvis det random sorterede og det 

tidssorterede datasæt, som de to modeller anvender. 

Endelige variable til Decision Tree 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 10 

Random

Variabel Gruppering Variabel Gruppering

Previous rating_t Credit rating Negative net income last two years_t (dummy) Performance og profitabilitet

Total assets_t/Total equity_t Kapitalstruktur Net working capital_t-1 Størrelse

3MO interest rate_t Makro Sqrt((Average excess return MSCI_t-3)^2) Risiko

Daily stock return volatility index_t - t-3 Makro Total liabilities change_t-1/Total assets_t-1 Kapitalstruktur

Tax paid_t-9 Størrelse Accounts payable_t/Total equity_t Kapitalstruktur

EBIT_t-3/Average total assets_t-3 Performance og profitabilitet beta_t-1 Risiko

Debt issuance spike (dummy)_t Kapitalstruktur

Tidssorteret

Variabel Gruppering Variabel Gruppering

Previous rating_t Credit rating Average return index_t-1^2 Makro

Negative net income last two years_t (dummy) Performance og profitabilitet Sovereign credit rating_t Makro

e^(Average excess return MSCI_t-0,5^2) Risiko Average return_t-3 months Vækst

Sqrt((beta_t-4)^2) Risiko Sqrt((Average return_t-3 months)^2) Risiko
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Af Figur 10 kan vi se, at Decision Tree’et på det blandede datasæt har valgt næsten dobbelt så 

mange variable som Decision Tree’et på det tidssorterede datasæt. Dette indikerer, at 

observationerne, som skal predictes i det tidssorterede datasæt, minder mere om hinanden, end 

de gør i det blandede datasæt. Dette er forventeligt, da de i det tidssorterede datasæt alle 

stammer fra samme periode, og mange af de eksogene faktorer vil derfor være de samme for de 

fleste af observationerne. Dette er i modsætning til i det blandede datasæt, hvor der er 

observationer fra både høj- og lavkonjunkturer, hvilket naturligvis kræver en mere fintfølende og 

kompleks model. Derudover kan vi se, at modellen på det blandede datasæt lader til at have en 

øget fokus på variable, som beskriver forhold vedrørende virksomhedens kapitalstruktur, mens 

næsten halvdelen af variablene i modellen på det tidssorterede datasæt prøver at forklare 

aspekter af virksomhedens risiko. 

Som nævnt i Afsnit 4.4.5 er Decision Trees nemme at illustrere grafisk, og disse kan ses for hver 

af de to datasæt i Bilag 4 og Bilag 5. Disse illustrationer er dog så store, at teksten ikke kan læses 

i bilaget, hvorfor de også er vedlagt i den elektroniske version, og på det medfølgende USB, som 

Appendiks 1 og 2. 

Decision Tree’et klassificerede 55,05% rigtigt i det blandede datasæt, og med en fejlmargin på +/- 

1 var præcisionen 82,61% jf. Bilag 17. 

I det tidssorterede datasæt klassificerede Decision Tree’et 61,49% korrekt, og med en fejlmargin 

på +/- 1 var præcisionen 86,88% jf. Bilag 17. 

5.2.6 SVM 

Til SVM modellen har vi valgt, at grænserne skal skæres med en RBF kernel, hvilket er en ikke-

lineær separationsfunktion. Vi testede præcisionen af modellen med andre metoder til at 

fastsætte grænseværdierne og fandt, at RBF modellen opnåede de bedste resultater. Årsagen skal 

findes i sammenhængen mellem de valgte variable og kreditvurderingen, men den indbyrdes 

sammenhæng mellem de uafhængige variable har også stor betydning, og det kan være svært at 

sige på forhånd, hvilken metode der vil give det bedste resultat. 

SVM modellen bygger ligesom kNN og Decision Tree på en simultan kørsel af feature selectionen 

og modelopbygningen. Derfor har vi ligesom i de to andre machine learning baserede modeller 

også her valgt at tage udgangspunkt i en OVA dekomponering for at spare beregningskraft. 

Modsat Decision Tree’et er SVM modellen særdeles svær at illustrere grafisk, da dette vil kræve 

en separat illustration for hvert par af variable for at give et indblik i de hyperplan og skæringer, 

som tilsammen skaber modellens beslutningsområde. Selv hvis man laver disse grafer, vil det 

ikke give en betydeligt bedre forståelse af, hvordan modellen opererer, hvorfor vi har valgt ikke at 

inddrage disse. 
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Endelige variable til SVM 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 11 

 

De endelige variable, som modellerne har valgt, kan ses i Figur 11 ovenfor. Af denne figur kan vi 

se, at SVM’en er den model, der har benyttet færrest variable på det blandede datasæt, og vi 

lægger derudover mærke til, at modellen ikke har valgt flere variable fra samme 

variabelgruppering. 

SVM modellen klassificerede 52,56% korrekt i det blandede datasæt, og med en fejlmargin på +/- 

1 finder vi, at præcisionen var 84,39% jf. Bilag 18. 

I det tidssorterede datasæt klassificerer SVM modellen 61,49% korrekt, og med en fejlmargin på 

+/- 1 steg dette til 87,03% jf. Bilag 18. 

5.2.7 Resultater 

Nedenfor i Figur 12 ses et samlet overblik over de forskellige modellers præcision uden 

fejlmargin. 

Overblik over modellers præcision  

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 12 

 

Det ses, at Decision Tree’et giver de mest præcise estimater på det blandet datasæt med 55,05% 

af ratings klassificeret korrekt, mens både Decision Tree’et og SVM’en med en præcision på 

61,49% klassificerer flest ratings korrekt på det kronologisk sorterede datasæt. 

Herudover er det tydeligt, at alle de anvendte modeller med deres tilhørende 

variabeludvælgelsesmetoder giver bedre resultater end sanity checket, hvor en lineær regression 

Variabel Gruppering Variabel Gruppering

Previous rating_t Credit rating Cash flow from operations_t/Average total 

liabilities_t^(1/3)

Cash flow

Total equity_t/Total liabilities_t^(1/3) Kapitalstruktur Return_t-3^(1/3) Vækst

Sustainable growth rate_t^(1/3) Performance og profitabilitet Sqrt((Excess return industry_t-0,5)^2)^(1/3) Risiko

Tidssorteret

Variabel Gruppering Variabel Gruppering

Previous rating_t Credit rating Negative Free cash flow_t (dummy) Cash flow

Negative net income last two years_t (dummy) Performance og profitabilitet Net profit margin_t^(1/3) Performance og profitabilitet

Neglog(Long term debt_t/(Long term debt_t+Total 

equity_t))

Kapitalstruktur

Tværsnit Longitudinalt

Lineær regression 43,29% 54,77%

Logistisk regression 32,30% 35,40%

Decision tree 55,05% 61,49%

kNN 51,86% 60,09%

SVM 52,56% 61,49%

Sanity check 12,57% n/a

Previous rating 49,92% 60,48%



Christian Højdevang 

Jakob Radoor Frederiksen 

 Speciale 2018 

Cand.Merc.FIR 

 

Side 52 af 96 

ved brug af f_classif feature selection blot skulle vælge 16 variable ud af det samlede datasæt. 

Bemærk dog at de machine learning baserede modeller ikke anvender f_classif som feature 

selection, og ej heller benytter variabelgrupperingerne. Derfor bør disses resultater ikke holdes op 

imod sanity checkets. 

Vi bemærker samtidig, at de anvendte machine learning modeller på det blandede datasæt alle 

giver mere præcise estimater end en model, som blot antager, at den estimerede rating er lig med 

previous rating. 

Når vi kigger på det tidssorterede datasæt opnår både Decision Tree’et og SVM’en igen en højere 

præcision end modellen, som blot benytter previous rating, mens kNN’en kun er 0,39% dårligere. 

Vi kan se i nedenstående Figur 13 og 14, at alle modellerne er omtrent lige gode til at klassificere, 

hvorvidt en virksomhed skal tildeles en rating, som er investment grade, eller om den skal 

tildeles en rating, som er non-investment grade. For det blandede datasæt klassificerer alle 

modeller undtagen logistisk regression mere end 90% af ratings korrekt, mens alle modellerne, 

igen med undtagelse af logistisk regression, klassificerer mere end 95% af ratings korrekt i det 

tidssorterede datasæt. Overordnet set er Decision Tree’et den bedste model på det blandede 

datasæt med en præcision på 92,7% (31,29% + 61,41%), og SVM modellen er den bedste model på 

det tidssorterede datasæt med en præcision på 96,58% (34,47% + 62,11%).  

Præcision i klassificering af investment/non-investment grade, random 

datasæt 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 13 

 

Blandet datasæt

Investment grade Non-investment grade

Lineær regression 31,11% 3,96%

Logistisk regresison 28,65% 4,19%

kNN 31,29% 4,43%

Decision tree 31,29% 4,04%

SVM 30,82% 3,65%

Previous rating 30,90% 4,11%

Lineær regression 3,49% 61,44%

Logistisk regresison 5,90% 61,26%

kNN 3,26% 61,02%

Decision tree 3,26% 61,41%

SVM 3,73% 61,80%

Previous rating 3,65% 61,34%
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Præcision i klassificering af investment/non-investment grade, tidsorteret 

datasæt 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 14 

 

For at bedømme de forskellige modellers præcision på de forskellige ratingkategorier har vi 

opstillet confusion matricer for dem alle. I Figur 15 og Figur 16 nedenfor er disse vist for 

henholdsvis den lineære regression på det blandede datasæt og Decision Tree’et på det blandede 

datasæt. Ad y-aksen er den faktiske rating som forsøges estimeret, og ad x-aksen er den 

predictede rating. Såfremt modellen estimerer en faktisk rating på 3 til at være 2, vil der dermed 

være et 1-tal i koordinatet (2,-3). Farvekoderne illustrerer mængden af observationer i et 

koordinatpunkt, hvor en højere koncentration af observationer har en rødere farve, og ved ingen 

observationer i et koordinatpunkt er farven blå. 

Af de to figurer er det tydeligt, at der er en tendens til, at de to modellers estimater bliver mindre 

og mindre præcise, jo dårligere den faktiske rating er, hvilket især kan ses i den stigende 

spredning i den hvide farve. Af figurerne kan vi ligeledes se, at den lineære regression lader til at 

have et generelt pænere fit omkring diagonalen i forhold til Decision Tree’et, men at færre af 

observationerne rent faktisk er estimeret korrekt. Dermed har Decision Tree’et større men færre 

outliers, hvilket samlet set giver den bedre præcision, som vi har observeret. 

En yderligere observation er, at Decision Tree’et ikke estimerer nogle ratings til at være mellem 

17 (Caa1/CCC+) og 20 (Ca/CC/C) og kun 11 ratings til at være 21 (C/D), hvoraf ingen af disse er 

estimeret korrekt. 

Tidssorteret datasæt

Investment grade Non-investment grade

Lineær regression 34,91% 2,40%

Logistisk regresison 34,39% 5,43%

kNN 34,39% 1,40%

Decision tree 34,39% 1,16%

SVM 34,47% 1,09%

Previous rating 34,39% 1,24%

Lineær regression 1,94% 60,74%

Logistisk regresison 2,41% 57,76%

kNN 2,41% 61,80%

Decision tree 2,41% 62,03%

SVM 2,33% 62,11%

Previous rating 2,41% 61,96%
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Confusion matrice - Lineær regression, random datasæt

 

Kilde: Egen tilvirkning Figur 15 

Confusion matrice - Decision Tree, random datasæt

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 16 

 

Ud fra de resterende confusion matricer i Bilag 19 kan vi se, at ovenstående er nogle generelle 

tendenser, som er gældende for alle modellerne, og for både det blandede og det tidssorterede 

datasæt. 

Random

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 1 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 2 5 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 6 17 11 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 2 26 17 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 1 24 19 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 1 1 7 23 26 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 1 5 10 56 20 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 1 2 9 15 38 21 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 1 3 19 46 28 4 2 1 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 1 0 3 12 23 59 21 8 3 1 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 32 76 48 5 2 0 1 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 4 43 81 22 3 3 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 5 43 67 26 6 3 2 1 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 25 24 6 1 0 1 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 4 9 1 1 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 3 1 0 0 1

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Predicted rating
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Random

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 0 1 8 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 0 0 2 28 8 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 8 33 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 3 3 33 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 1 0 0 0 0 2 9 34 14 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 2 3 5 9 59 15 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 3 2 6 17 40 16 6 3 0 3 1 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 2 0 2 15 47 26 7 1 4 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 6 64 32 7 4 2 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 1 16 106 33 9 2 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 7 23 101 18 7 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 9 22 108 12 0 0 0 0 2

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 21 32 0 0 0 0 2

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 5 8 0 0 0 0 3

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 3 0 0 0 0 1

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
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Vi kan ligeledes se, at alle machine learning modellerne generelt har svært ved at estimere de 

dårlige ratings, da de stort set ikke estimerer nogle ratings til at være 17 (Caa1/CCC+) eller 

dårligere. 

6. Diskussion 

I dette afsnit diskuteres vores resultater, og der bliver lavet koblinger mellem den generelle teori, 

vores analyse, samt vores resultater. Først holdes de forskellige modellers resultater op mod 

hinanden, og vi forsøger bl.a. at komme med en forklaring såfremt resultaterne har været 

anderledes end forventet. Dernæst følger en diskussion af vores datasæt, herunder datakvaliteten 

og sammensætningen af de inkluderede variable, hvilket leder over i en diskussion om den 

eventuelle systematiske svaghed ved vores modeller. Herefter diskuteres metoden, hvormed vi 

har valideret vores resultater. Efter dette sammenligner vi vores resultater med tidligere studier, 

som på lignende vis har forsøgt at replikere kreditvurderinger, og vi finder, at de få studier, som 

har opnået bedre præcision end os, har anvendt langt færre klassificeringer samt mindre og 

simplere datasæt. Herefter vender vi os mod den fremtidige brug af machine learning modeller 

inden for kreditvurderingsbranchen, og til slut diskuteres konkurrencesituationen og CRA’ernes 

fremtidsudsigter. 

6.1 Vurdering af data og modeller 
Af resultaterne i Afsnit 5.2.7 fremgår det, at den lineære regression slår den logistiske regression 

på både det blandede og det tidssorterede datasæt, hvilket strider imod vores indledende 

hypotese om, at en logistisk regression burde være bedre til klassifikation end en lineær 

regression, jf. Afsnit 4.4.2. 

Én mulig forklaring kan være, at den benyttede feature selection model til både den lineære og 

den multinomiale logistiske regression, f_classif, er en lineær model, som udvælger de variable, 

som har de bedste lineære sammenhænge. Dette er til ulempe for den logistiske regression, som 

netop ikke antager lineær sammenhæng mellem den afhængige variabel og de uafhængige 

variable. Jf. Afsnit 5.2.3 ønskede vi derfor også at opstille en wrapper for den multinomiale 

logistiske regression, ligesom vi gjorde for machine learning modellerne, men dette var ikke en 

mulighed grundet begrænset beregningskraft. f_classif gav dog stadig de markant mest præcise 

estimater ud af de fem variabeludvælgelsesmetoder, som vi testede, jf. Bilag 20, hvor resultaterne 

af disse tests med den logistiske regression er vist. 

En anden afgørende faktor, for hvorvidt en logistisk regression performer optimalt, er 

sammenhængen mellem de forklarende variable og den afhængige variabel. I binær klassificering 

er logistiske modeller særdeles stærke, da den logistiske form netop tilnærmer sig et binært 

forløb, men når der eksisterer 21 forskellige klassifikationer, så kan det tænkes, at behovet for 

den logistiske struktur reduceres, fordi granuleringen af klassifikationerne er så fin, at 

sammenhængen mellem variablene tilnærmer sig et lineært forhold. Dette kan netop også være 

en årsag til, hvorfor den lineære model slår den logistiske model. Steenburg et al. (2003) 
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undersøger, hvorvidt traditionelle modeller, heriblandt logistiske regressioner, er i stand til at 

klassificere observationer, når antallet af klasser er stort. De finder, at mere komplekse modeller 

såsom Hierakiske Bayes modeller og Monte Carlo Markov Chains løser dette problem bedst, men 

de beskriver ikke vores ovenstående teori vedrørende, at et stort antal klasser skulle ændre 

problemet fra en logistisk til en lineær struktur (Steenburg et al., 2003, ss. 40-42). Der synes 

altså at opstå et problem med multinomiale logistiske regressioner, når antallet af klasser bliver 

for stort, men hvorvidt ovenstående er forklaringen herpå, kan vi ikke sige med sikkerhed. Både 

undersøgelsen heraf, men også brugen af Hierakiske Bayes og Monte Carlo Markov Chains ligger 

uden for dette speciales fokus. 

Af resultaterne ser vi ligeledes, at tre af vores fem modeller for det blandede datasæt, Decision 

Tree (55%), kNN (52%) og SVM (53%), giver mere præcise estimater end en model, som baserer 

den nuværende rating udelukkende på virksomhedens previous rating (50%), mens to ud af vores 

fem modeller, Decision Tree (61%) og SVM (61%) giver mere præcise estimater end blot at benytte 

previous rating (60%) for det tidssorterede datasæt. Vores modeller er dog kun i begrænset 

omfang mere præcise end previous rating med en 5% forbedring på det random sorterede og en 

1% forbedring på det tidssorterede datasæt. 

Som nævnt i Afsnit 4.4.6 er SVM en særdeles kompleks model, både konceptuelt og teknisk. 

Denne øgede kompleksitet skal gerne opvejes af øget præcision, men vi finder dog ikke, at dette er 

tilfældet på vores datasæt, hvilket vi især tilskriver, at Decision Tree’et er særdeles godt til at 

løse problemstillingen med at replikere kreditanalyser. Vi vurderer, at en årsag hertil skal findes 

i Decision Tree’ets opbygning, hvori det særdeles godt efterligner den menneskelige 

beslutningsproces, hvilket er en styrke, når disse menneskeskabte analyser skal forsøges 

replikeret. At Decision Tree’ets mekanismer også er konceptuelt nemmere at forstå end SVM’ens 

er blot yderligere en styrke, da det gør den mere anvendelig som et supporterende værktøj. Det er 

f.eks. muligt at finde frem til, hvorfor Decision Tree’et har truffet sine beslutninger, hvilket vil 

være særdeles vanskeligt eller decideret umuligt med SVM’en. 

Generelt kan vi se, at modellerne er mere præcise på det tidssorterede datasæt, og dette kan 

skyldes opbygningen af vores datasæt. Jf. Figur 6 består testdatasættet i det kronologisk 

sorterede datasæt af ratings efter 2012, og der ses en tydelig udfladning af udviklingen i ratings 

allerede fra år 2000, hvilket, holdt sammen med at kun ca. 25% af vores data ligger før 2000, jf. 

Figur 17, betyder, at modellerne i det tidssorterede datasæt bygger på træningsdatasæt, hvor 

64% af ratings udviser flad udvikling. Dermed vurderer vi, at modellerne er bedre til at estimere 

ratings i det kronologisk sorterede datasæt, da den flade udvikling fortsætter i testdatasættet. 
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Akkumuleret antal ratings i % 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 17 

 

Ovenstående kan også være med til at forklare, hvorfor en model, der blot giver samme rating 

som previous rating, klarer det stort set lige så godt som vores modeller på det tidssorterede 

datasæt. Det er dog ikke sikkert, at denne trend fortsætter i fremtiden, hvorfor vi også har testet 

vores modeller på det blandede datasæt, og her klarer machine learning modellerne det relativt 

bedre end previous rating i forhold til på det tidssorterede datasæt. Dette tyder dermed på, at 

machine learning baserede modeller er mere fleksible end en simpel model baseret på seneste 

rating, samt konventionelle regressionsmodeller, og at man dermed kan forvente, at machine 

learning baserede modeller også vil klare sig bedre i fremtiden uafhængigt af udviklingen i 

ratings. 

En anden årsag, til hvorfor modellerne klarer sig bedre på det tidssorterede datasæt, kan ligge i 

skæringen af datasættet. Træningssættet udgør 70% af det samlede datasæt, hvilket i det 

kronologisk sorterede datasæt svarer til slutningen af 2012. Modellerne skal i dette datasæt 

dermed heller ikke forklare de ratings som ligger i kriser hvilket typisk er mere turbulente 

perioder. I Figur 18 nedenfor ses udviklingen i variansen i ratings, og det er her tydeligt at se, at 

variansen stiger, hver gang der er en større økonomisk krise, såsom i starten af 80’erne, starten 

af 90’erne, dot-com boblen i starten af 00’erne, og til sidst finanskrisen i 2007 (Moy, 1985) (Walsh, 

1993) (Geier, 2015) (Pendery, 2009). 
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Udviklingen i variansen i ratings 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 18 

 

Det kan have stor betydning for de endelige modeller, at datasættet spænder over fire globale 

kriser. Dels kan de blive for volatile, fordi træningssættet består af for mange ekstreme værdier, 

men omvendt kan det også være en styrke, da modeller, som ikke har været udsat for disse 

ekstreme værdier, ikke vil være i stand til at predicte ratings under ekstreme forhold. Vi har i 

dette speciale netop valgt at tage et stort datasæt for at sikre, at modellerne ikke overfitter på 

kriserne, men at de i stedet ved, at disse værdier kan forekomme, og at de skal fortolkes som 

outliers. 

Fokus i dette speciale har været på at lave en model, som efterligner den samlede ratingsproces, 

og som dermed har mulighed for at placere observationer i hver enkel af de 21 mulige 

ratingkategorier. Vi viser i Afsnit 5.2.7 vores modellers præcision, når virksomheder skal 

vurderes som værende enten investment eller non-investment grade. Her opnår modellerne på 

begge datasæt høje præcisioner på omkring 90-95%. Kombineres de høje præcisioner med 

vigtigheden af investment/non-investment grade klassificering jf. Afsnit 4.1.4, så synes der at 

være potentiale ved at implementere selv simple regressioner til at støtte denne proces. Vi 

vurderer dog samtidig, at indførslen af Basel III akkorderne vil have væsentlig betydning på 

ovenstående proces og potentialet ved modellerne, da de flytter en del af ansvaret for 

ratingprocessen ud til bankerne, og det kan derfor meget vel tænkes, at denne type modeller 

bliver ganske normalt inventar i de fleste banker under de nye akkorder (BIS, 2017, s. 53-54). Da 

fokus ikke har været herpå i dette speciale, vil yderligere spekulation over brugen af sådanne 

modeller overlades til andre studier. 

Datakvalitet har haft en betydelig påvirkning på dette speciale, da det har været et væsentligt 

element i at sikre troværdige og valide modeller. Som nævnt i Afsnit 5.1 har vi imputet ca. 15% af 
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de anvendte variable, og på trods af at imputation af dette omfang ikke er unormalt, jf. Afsnit 4.3, 

skal man naturligvis stadig være opmærksom på, hvilken effekt det kan have på ens modeller. 

Med øget grad af imputation risikerer man at reducere validiteten af ens model, da den i mindre 

grad bygger på virkelig data. Vi har af samme årsag valgt at sætte særdeles strenge kriterier for 

imputationsmodellen, hvorfor vi vurderer, at der ikke er risiko for, at graden af imputation kan 

reducere modellernes validitet. Det skal desuden bemærkes, at forkert imputation ikke vil være 

ensbetydende med bedre modeller, da det blot vil bringe mere støj ind i datasættet. Vi vurderer 

samtidig, at kvaliteten af den anvendte imputationsmodel er tilstrækkelig høj til, at det ikke ville 

medføre en nævneværdig forskel, såfremt graden af missingness havde været lavere end 15%. 

Data anvendt til modellerne i dette speciale har primært været kvantitative finansielle værdier, 

såsom omsætning eller aktiekurs. Blødere variable, såsom strategi eller ledelsens kompetencer, 

har vi ikke haft mulighed for at inddrage, da datatilgængeligheden på denne type variable er 

langt ringere end på traditionelle finansielle datapunkter. Dette vurderer vi til at være et punkt, 

hvor især machine learning modellerne ville kunne forbedres, da præcisionen af disse i høj grad 

bygger på, hvor meget yderligere information de kan finde i andre variable. Dette er tilsvarende 

til den tilgang, som Bacham & Zhao (2017) anvender i deres studie vedrørende PD modeller, hvor 

de opnår særdeles gode resultater, jf. Afsnit 4.1.2. Modsætningsvis vil en lineær regression 

formentlig ikke blive bedre, hvis den inkluderede denne type variable, og med stor sandsynlighed 

vil variabeludvælgelsen ikke inkludere disse variable, da de søger at maksimere korrelationen og 

den lineære forklaringskraft. Altså vil argumentet for også at inddrage denne type af variable 

ikke være, at de, isoleret set, er bedre end de finansielle variable, men at de siger noget markant 

andet, som endnu ikke er forklaret af de variable, der allerede er i datasættet. Dette vil kunne 

udnyttes af de machine learning modeller, som er baseret på wrapper udvælgelsesalgoritmerne, 

og den greedy tilgang, som vi har opbygget disse med, kan udnytte den yderligere information i 

sådan nogle variable til at øge præcisionen. 

Fordeling af ratings 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 19 
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Som nævnt i Afsnit 5.2.7 lader det til, at vores modeller er systematisk dårlige til at estimere 

ratings i den dårlige ende af skalaen. 

Ud fra den ovenstående Figur 19 kan vi se, at der i vores datasæt kun er et begrænset antal 

ratings, 3,8% af datasættet, som er 17 (Caa1/CCC+) eller dårligere. Da machine learning 

modellerne opbygges ved, at de først trænes på ét datasæt og derefter testes på et andet, kræves 

det for at få en god model, at træningsdatasættet indeholder alle typer af observationer, således 

at modellen i testdatasættet er i stand til at klassificere alle observationerne baseret på 

sammenlignelige observationer. Såfremt modellerne ikke har haft tilstrækkelige dårlige ratings i 

træningsdatasættet, vil modellerne dermed automatisk have svært ved at klassificere lignende 

dårlige ratings, når den møder dem i testdatasættet. 

Manglen på dårlige ratings i vores datasæt kan, som vi ser det, skyldes to ting. Den første 

forklaring kan være, at der generelt ikke gives så mange dårlige ratings til børsnoterede 

selskaber, da disse må forventes at være under konstant overvågning fra investorer og andre 

interessenter, hvilket tvinger dem til at drive virksomheden så effektivt som muligt. Den anden 

forklaring kan være, at børsnoterede selskaber simpelthen bliver afnoteret, før det begynder at gå 

så skidt, at deres rating ellers ville blive downgraded til de niveauer, som vi ser ud til at mangle i 

vores datasæt. Begge af disse mulige forklaringer bygger på selskabernes status som børsnoteret, 

og da vi i dette speciale udelukkende har valgt at kigge på børsnoterede selskaber, jf. 

Afrænsningen, kan det være muligt, at man ved også at kigge på unoterede selskaber ville kunne 

opnå et andet resultat. 

Det skal bemærkes, at vi i vores datasæt har omtrent lige så få ratings, 3,0% af datasættet, som 

er 4 (Aa3/AA-) eller bedre, men at modellerne ikke synes at have lige så svært ved at estimere 

disse ratings, som de har ved at estimere de dårlige ratings omtalt ovenfor. Dette kan skyldes, at 

det evt. kræver et større spring i de anvendte variable for at blive upgraded fra Aa2 (AA) til Aa1 

(AA+) til Aaa (AAA), end det kræver at blive downgraded fra Caa2 (CCC) til Caa3 (CCC-) til Ca 

(CC). Således kan det også være en forklaring, hvis spændet mellem den øvre og den nedre 

ramme for hver ratingkategori er større i den gode ende af skalaen end i den dårlige ende af 

skalaen. 

6.2 Validitet og vurdering af resultater 
Til at bestemme præcisionen og validiteten af vores modeller havde vi to muligheder. Vi kunne 

enten anvende holdout metoden, ellers kunne vi have anvendt K-fold cross validation, men vi 

vurderede, at vores datasæt var tilstrækkeligt stort til at anvende en simpel opsplitning, og 

yderligere vurderede vi, at den potentielt marginalt forbedrede model ikke var tilstrækkelig til at 

gøre op med den mere komplicerede løsning, som dette ville medføre. Derfor valgte vi holdout 

metoden. 

Med modeller som i det tidssorterede datasæt opnår en præcision på 61,49% og en model i det 

blandede datasæt, som opnår en præcision på 55,05%, så er vi til vores kendskab blandt dem, som 

har opnået den højeste præcision i forsøget på at genskabe kreditvurderinger. I Figur 20 nedenfor 

ses den højeste præcision, som hver af otte studier har opnået i deres forsøg på at replikere credit 
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ratings. Ligesom os har disse studier lavet adskillige modeller, og i nedenstående figur ses kun 

den præcision, som de hver opnåede med deres bedste model. Fem af disse studier undersøger 

samme emne som os, på omtrent samme vilkår, hvorimod de resterende afviger herfra af 

forskellige årsager. Disse årsager ses i kolonnen med kommentarer til højre i Figur 20. Jones et 

al. (2005) beskriver ikke deres præcision på samme måde som os men bruger i stedet en beregnet 

værdi kaldet en H-score. Denne kan ikke konverteres direkte til præcision, og man kan dermed 

ikke holde andre studier op imod deres resultater (Jones et al. 2015, s. 75). Hajek & Michalak 

(2013) replikerer også kreditvurderinger, men de har valgt kun at inddele deres predictions i ni 

klasser og ikke alle 21 ratingkategorier, som CRAs benytter. Dette studie er dermed svært 

sammenligneligt med vores på trods af, at feltet er det samme. De beskriver, at de er yderst 

tilfredse med deres høje præcision i betragtning af, at de estimerer hele ni klasser (Hajek & 

Michalak, 2013, s. 82). Dette fortolker vi som en yderligere styrkning af vores resultater, da vi 

forsøger at klassificere samtlige 21 klasser og blot har omkring 7% lavere præcision. Gogas et al. 

(2014) opnår en særdeles høj præcision, dog består deres datasæt, med blot 47 observationer, 

udelukkende af banker, hvorfor dette studie både i omfang og i præcision adskiller sig fra de 

andre (Gogas, et al., 2014, s. 10). De har ydermere kun inddelt ratings i tre klasser, hvilket 

tilsvarende som ved Hajek & Michalak (2013) naturligvis også reducerer kompleksiteten af 

klassificeringsopgaven. Vi vurderer som følge af ovenstående, at vores undersøgelse kræver en 

mere kompleks model, da den skal spænde over flere brancher, hvori virksomhederne med stor 

sandsynlighed er mindre homogene end de er i et datasæt udelukkende bestående af banker. 

Derudover forsøger vi at klassificere alle 21 klasser, ikke blot tre eller ni, hvorfor vores modeller 

er nødt til at estimere langt mere specificerede ratings. Gogas et al. (2014) benytter en relativt 

simpel regressionsmodel med en feature selection proces tilsvarende til vores, hvorfor vi tilskriver 

deres gode resultater en kombination af et homogent datasæt, og at de blot klassificerer i tre 

klasser. 

Som følgende af ovenstående diskussion og af de resterende resultater i Figur 20 vurderer vi 

vores resultater som værende nogle af de bedste, der er opnået inden for dette felt. 

Præcision i andre studier 

 
Kilde: Egen tilvirkning Figur 20 

 

Artikel Præcision Kommentar

Jones et al., 2015, Appendix 1 N/A De angiver kun H-score mål, ikke præcision.

Doumpos et al., 2015 60,91%

Karminsky & Khromova, 2016 31,00%

Hajek, P. & Michalak, 2013 68,78% De bruger kun 9 klasser, ikke de samlede 21.

Gogas et al., 2014 83,70% De kigger kun på banker, bruger kun 3 klasser.

Moody's Investors Service, 2006 30,60%

Du, 2003 51,19%

Hwang, 2013 20,39%
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En væsentlig bidragende faktor til vores høje præcision vurderer vi til at være vores anderledes 

tilgang til kreditanalyse, hvilket har haft indflydelse på vores initiale indsamling og efterfølgende 

udvælgelse af variable. Mange studier, som undersøger det samme eller et tilsvarende emne, 

anvender enten en mere traditionel tilgang til kreditanalyse, eller også gør de brug af de samme 

metoder, som CRA’erne selv beskriver, at de anvender, når de udarbejder deres ratings. Vi 

vurderer, at det har haft en væsentlig betydning, at vi har opstillet denne alternative tilgang, da 

variabeludvælgelsesalgoritmerne også har kunne trække på det større og bredere sæt af variable. 

Både den lave præcision i sanity checket, som anvender mange variable i samme gruppering, 

samt variabelsammensætningen i SVM modellen, som ikke har valgt flere end én variabel fra 

samme gruppering, er bevis for, at grupperingerne har virket efter hensigten.  

En anden væsentlig faktor er, at vi har et datasæt af ganske signifikant størrelse. Dette 

medfører, at modellerne bliver stærkere, da de har kendskab til flere forskellige scenarier. 

Et tredje vigtigt element er, at de tilgængelige modeller fortsat bliver udviklet og forbedret, 

hvorfor vi har haft adgang til nogle potentielt bedre værktøjer end dem, som har forsøgt at løse 

samme opgave for nogle år siden.  

Slutteligt har vi udvalgt fire industrier, hvilket indfører en grad af tilfældighed, som også kan 

bidrage til en høj præcision. Dette kan vi dog ikke sige med sikkerhed, da vi ikke har valgt flere 

industrier ud fra en begrænsende betragtning. Altså er det ikke sikkert, at vi øger vores 

præcision ved disse fire specifikke industrier, det kan lige så vel reducere præcision, men det er 

en usikker faktor, som vi ikke kan estimere effekten af.  

At vi opnår så høj præcision, giver os et godt udgangspunkt for at vurdere de fremtidige 

muligheder, der ligger i anvendelsen af disse værktøjer til dette formål, og hvordan det kan 

påvirke kreditvurderingsindustrien i fremover. 

6.3 Fremtiden for kreditvurderingsbranchen 
Vi vurderer, at vores resultater virker opmuntrende i forhold til det potentiale, der ligger i 

fremtidig anvendelse af machine learning til brug i kreditvurderingsindustrien, og vi kan se langt 

flere anvendelsesmuligheder end dem, som indtil videre er fremstillet i dette speciale. Vi er 

optimistiske, da tidsfaktoren har været særdeles begrænsende for den model, som vi havde 

mulighed for, at opbygge. Derudover har vi også været begrænset af mangel på beregningskraft, 

og vi vurderer, at virksomheder med mere tid og flere ressourcer bør kunne opnå bedre 

resultater. Disse vil typisk også have adgang til større og mere detaljerede datasystemer, hvilket 

også kommer modellerne til gode. Vi vurderer derfor, at machine learning uundgåeligt vil blive en 

større og mere betydelig del af kreditvurderinger, men også af kreditanalyse og finansiel analyse. 

Dog afhænger brugen af machine learning til kreditvurderinger i høj grad af lovgivningen, som 

styrer dette område, og hvornår denne ændres, således at traditionelle langsigtede corporate 

ratings må inddrage input fra machine learning modeller, kan der blot gisnes om. Der er ikke 

tvivl om, at gevinsterne ved machine learning er store nok til, at CRA’erne vil presse på for at få 

lov til at anvende disse muligheder. Dog vurderer vi samtidig, at den forholdsvis konservative 

lovgivning, som har præget dette felt, sandsynligvis vil fortsætte, og der vil derfor endnu gå en 

del tid, før vi ser forslag om introduktion af dette emne. 
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Jf. Afsnit 4.1.3 spiller personlige forbindelser og analytikerens personlige synspunkter i dag en 

væsentlig rolle i de ratings, der udstedes, og dette opfatter vi som en potentiel støjkilde, som ikke 

vil eksistere i en autonom model, såsom en machine learning model. Dette taler altså for 

hurtigere implementering af machine learning modeller til udarbejdelse af credit ratings til 

regulatorisk brug, da disse vil være fuldstændigt uvildige, hvilket er et af de punkter, som rent 

faktisk reducerer den tid, som vi forventer, at der vil gå, før machine learning modeller bliver et 

konkurrencedygtigt alternativ til den nuværende ratingmetode. 

Som nævnt i Afsnit 6.1 er der også stor forskel på, hvor meget indblik brugeren af modellen har i, 

hvordan modellen opererer og kommer frem til den endelige rating afhængigt af, hvilken type 

machine learning model, der arbejdes med. Dette kan have betydelig indflydelse i forhold til 

anvendelsen af modellerne, da det må forventes, at der i lovgivningen vil blive stillet store krav 

til gennemsigtighed og procesdokumentation, hvilket vil blive udfordrende ved visse typer af 

modeller, eksempelvis SVM modellen, hvorimod f.eks. et Decision Tree ikke har denne svaghed. 

En del af forklaringen på, hvorfor virksomheder med flere ressourcer endnu ikke er begyndt at 

skabe deres egne modeller, som kan konkurrere med CRA’erne, skal formentlig findes i, at nogle 

investorer udelukkende må investere i instrumenter, som har opnået en investment grade rating, 

og at ratings ofte inkorporeres i virksomheders finansieringscovenants, således at vilkårene for et 

lån f.eks. afhænger af, hvilken rating virksomheden har (Santos, u.d., s. 45). Sidstnævnte kan 

have betydelige konsekvenser for en virksomhed, såfremt en ændring til en dårligere 

kreditvurdering måske udløser forhøjede renter, krav om førtidsindfrielse af lån mv. 

Da ratings er så integreret i finans- og investeringsverdenen, skal enhver form for konkurrence 

til de eksisterende ratings bl.a. bevise, at de er mindst lige så pålidelige og præcise, og at dette er 

noget, som kun kan ske over en længere periode, således at man kan sikre sig, at pålideligheden 

og præcisionen er konsekvent. Og da machine learning stadig er et meget nyt felt, hvor der 

kontinuert sker markante udviklinger og forbedringer, er der fremadrettet et stort potentiale, 

men også mange potentielle børnesygdomme, som skal udbedres, før de kan være i stand til at 

konkurrere med de eksisterende, gennemprøvede metoder. 

Herudover skal man have for øje, at såfremt betydelige fremskridt og forbedringer ses på dette 

område, så vurderer vi, at CRA’erne vil være nogle af de første til at investere i denne teknologi 

for at udnytte mulighederne. 

En anden medvirkende faktor, til at de CRAs, som vi har fokus på i dette speciale, stort set ingen 

konkurrence har, kan være, at de er blevet tildelt betegnelsen NRSRO (SEC, 2018b), jf. Afsnit 

4.1.4. Denne betegnelse skal ses som et tegn på, at det givne CRAs ratinger er troværdige, og at 

de bagvedliggende metoder og processer er tilstrækkelige til, at de udstedte ratings må bruges til 

regulatoriske formål (Schroeder, 2015, s. 11) (Sinclair, 2010, s. 12) (Stolper, 2009, s. 1266). Dette 

er et betydeligt seal of approval, som giver adgang til et helt specifikt marked, og som ny 

konkurrent vil man først skulle opnå denne betegnelse, før man kan udgøre en reel trussel 

overfor de etablerede CRAs. 

Jf. Afsnit 4.1.4 opnår CRAs i mindre grad deres NRSRO betegnelse på baggrund af, hvor godt de 
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er i stand til at forudsige konkurser, men i højere grad på baggrund af deres 

virksomhedskarakteristika. Dette er til ulempe for nye virksomheder, som ønsker at gøre brug af 

statistiske modeller og machine learning modeller, da de med den nuværende lovgivning ikke kan 

konkurrere med de godkendte NRSROs og på den måde opbygge deres ”input”. 

Det er samtidigt vigtigt at huske på, at vi i dette speciale tester replikering af eksisterende 

ratings udstedt af Moody’s, S&P og Fitch. Såfremt dette er tilgangsmåden vil man aldrig kunne 

blive bedre end CRA’erne, da man blot prøver at nå frem til det samme resultat som dem. For at 

konkurrere med de eksisterende CRAs er det derfor nødvendigt at skabe sin egen model til 

forudsigelse af konkursrisiko, som baserer sig på datasæt vedrørende faktiske konkurser. 

Over de seneste 15 år har de tre CRAs i fokus også været aktive i forbindelse med opkøb af 

mindre virksomheder inden for beslægtede industrier, jf. Bilag 21. Denne aktivitet viser tydeligt, 

hvordan bureauerne konstant forsøger at komme konkurrenter i forkøbet ved at holde sig 

opdateret på, hvad der sker i markedet og hvilke nye processer, der bliver udviklet. Disse opkøb 

gøres muligt af bureauernes betydelige midler: i 2017 havde Moody’s en omsætning på 4,2 mia. 

dollars og totale aktiver til en værdi af 8,6 mia. dollars, mens S&P’s omsætning var 6,0 mia. 

dollars og deres totale aktiver 9,4 mia. dollars (Moody’s, 2018c) (S&P Global, 2018). En årsag til, 

at der ikke eksisterer flere aktører på dette marked, kan skyldes, at virksomheder med lovende 

idéer og produkter opkøbes af bureauerne, før de kan nå at udgøre en reel trussel. 

En af afgrænsningerne i dette speciale er, at vi med vores modeller udelukkende forsøger at 

replikere langsigtede virksomhedsratings. Denne afgrænsning er nødvendig, da 

kreditvurderingsbureauernes produktporteføljer er meget mere diversificerede, end hvad vi vil 

kunne efterligne i én model. CRAs udsteder ikke kun ratings på virksomhedsniveau, de udsteder 

også ratings for enkelte gældsudstedelser eller finansielle obligationer. Herudover udstedes der 

også ratings til lande, hvor andre faktorer spiller ind. Til sidst udstedes ratings både på kort sigt 

og på lang sigt. 

Alle de ovenstående aspekter vil være umulige at samle i én model, hvorfor man ville være nødt 

til at udvikle flere modeller, som alle skal være ligeså gode eller bedre end CRA’erne til de 

forskellige aspekter. En svaghed ved modellerne er, at de rater en virksomhed eller en obligation 

ud fra sammenlignelige virksomheder eller obligationer, hvorfor man ikke vil være i stand til at 

rate en ny type af instrumenter, som man ikke har udviklet nogen model til endnu. Her kan 

bureauerne ud fra deres ekspertise, anseelige ressourcer og størrelse rate den nye type af 

instrumenter med det samme. 

Da alle de udviklede modeller i dette speciale indeholder Previous rating, og ellers generelt 

bygger på offentlig tilgængelig data, vurderes anvendelsesmulighederne for disse specifikke 

modeller til at være begrænsede. Dette skyldes, at virksomheder, hvor ovenstående data er 

tilgængelig, ofte er så grundigt dækkede og veldokumenterede, at det ikke bør være besværligt at 

bedømme deres kreditværdighed. 

Vi ser dog modeller, hvor man ved at indtaste kvantitative data for derefter at få en rating ud, 
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som et koncept, der har mange anvendelsesmuligheder inden for f.eks. rådgivning, 

kapitalstrukturanalyse, sourcingaftaler mv. Som eksempel kan nævnes kreditanalyser af 

handelspartnere, før en mulig aftale om køb eller salg af materialer eller produkter indgås, da 

man vil være sikker på, at modparten er i stand til at leve op til de fremsatte krav. Et andet 

eksempel kunne være, at virksomheder vil være i stand til selv at kunne estimere påvirkningen 

på deres kreditværdighed, som resultat af forskellige kapitalstrukturer. Vi vurderer derfor, at 

konceptet og metoden bag de modeller, som vi har udviklet, har adskillige anvendelsesmuligheder 

i praksis, dog skal det anvendte data tilpasses til formålet. Udarbejdelsen af sådanne modeller er 

dog efterladt til senere studier. 

Jf. Afsnit 4.1.3 er der i litteraturen uenighed om, hvorvidt credit ratings indeholder yderligere 

information, end hvad der kan findes i offentlig tilgængelig data. Såfremt der er yderligere 

information i ratings, som ikke er afspejlet i offentlig tilgængelig information, som Czarnitzki & 

Kraft (2007) finder, kan dette være med til at forklare, hvorfor vores resultater ikke er bedre, end 

de er, da ratings i så fald indeholder information, som man kun kan få kendskab til, såfremt man 

har adgang til virksomheden, dens ledelse og dens medarbejdere. 

7. Konklusion 

Vi har i dette speciale forsøgt at replikere virksomheders kreditvurderinger udelukkende ved 

brug af offentlig tilgængelig kvantitativ data som input til forskellige typer af statistiske modeller 

og machine learning modeller. 

Gennem deres rolle som udbydere af kreditvurderinger, en opgave som er tiltroet nogle få 

udvalgte, spiller CRAs en betydelig rolle, da deres ratings i vid udstrækning bliver benyttet i de 

finansielle markeder. Gennem reguleringer og lovtilføjelser er brugen af ratings blevet udvidet, 

mens barriererne til markedet er blevet skærpet. Dermed har man skabt en industri, hvor 

efterspørgslen er garanteret, mens truslen for nye konkurrenter er stort set ikke-eksisterende, og 

netop dette kendetegn ved industrien har medført, at flere aspekter af ratingprocessen samt 

validiteten af de udstedte ratings har været genstand for betydelig debat i litteraturen.  

Vores tilgang til at replikere CRA’ernes kreditvurderinger adskiller sig fra tidligere studier, som 

blot har udvalgt nogle få finansielle nøgletal og variable, som man ved, at 

kreditvurderingsbureauerne benytter i udarbejdelsen af deres ratings, idet vores dataindsamling 

og modeller i højere grad er baseret mere på tankegangen bag en fundamental kreditanalyse.  

Vi har anvendt fem forskellige modeller, som alle differentierer sig i deres tilgang til 

klassifikationsopgaven, og ved brug af vores Decision Tree model opnår vi en korrekt 

klassifikation af ratings i det blandede testdatasæt på 55,05%, mens både Decision Tree modellen 

og SVM modellen klassificerer 61,49% af ratings korrekt i det tidssorterede testdatasæt. 

Fælles for de ovenstående resultater er, at de alle klassificerer flere ratings korrekt end en model, 

som blot anvender previous rating som estimat. Vores opnåede resultater er blandt de bedste, 
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som vi har identificeret i litteraturen, hvorfor vi vurderer, at vores udgangspunkt til at bedømme 

det fremtidige potentiale i denne teknologi er særdeles godt. 

Det kan altså konkluderes, at det i nogen grad er muligt at replikere kreditvurderinger udstedt af 

de største CRAs. Dog er der stadig betydelige fejl, som betyder, at denne teknologi og metode 

endnu ikke er moden til brug i praksis. Som eksempel herpå ses den systematiske fejl, som blev 

diskuteret i Afsnit 6.1, nemlig at vores modeller konsekvent er bedre til at predicte gode ratings 

end dårlige ratings. Selv når man ser bort fra denne systematiske fejl, er der stadig en stor del af 

observationerne, som ikke forudsiges præcist, men som blot rammes inden for ét eller to 

niveauer. 

En anden væsentlig konklusion, som kan drages fra dette speciale, er, at flere væsentlige faktorer 

til dels beskytter de eksisterende CRAs mod ny konkurrence. Som eksempel herpå kan nævnes 

lovgivningen, som begrænser adgangen til branchen, samt deres betydelige ressourcer, som giver 

dem rig mulighed for at reagere på eventuelle trusler. 

Baseret på ovenstående er det vores konklusion, at man ikke med simpel kvantitativ analyse, ej 

heller ved brug af machine learning, på nuværende tidspunkt kan replikere den fulde 

kompleksitet, som en kreditvurdering består af, og dette er en af årsagerne til, at det endnu ikke 

muligt at udkonkurrere CRA’erne blot ved brug af kvantitative modeller. 

8. Perspektivering  

Previous rating har i alle vores modeller i dette speciale spillet en stor rolle, hvilket giver mening, 

da mange af CRA’ernes holdninger og observationer bør være afspejlet i denne. Dette giver dog en 

begrænsning i forhold til mulige anvendelsesområder af modellerne, da det er et krav, at 

virksomhederne tidligere har fået udstedt en rating. Derfor vil det være relevant at udvikle en 

model, som ikke gør brug af previous rating, og som dermed kan benyttes på alle virksomheder, 

uanset om de tidligere er blevet rated. 

Et andet emne til videre arbejde kan være at udbygge vores modeller med blødere, ikke-finansiel 

data som f.eks. behavioral data, CSR politikker, covenants, ledelseskompetencer etc. Idéen bag 

machine learning modeller er, at de kan stykke forskellige typer af data og information sammen 

for på den måde at give et bedre helhedsbillede. Vi har givet vores modeller rigeligt finansiel, 

hård data, så for at opnå en markant forbedring i machine learning modellernes præcision, skal 

man ud og finde nogle markant andre typer af variable, som forklarer andre aspekter af 

virksomheden. 

Vi har i dette speciale fokuseret på børsnoterede virksomheder, og det vil være oplagt for et 

senere studie at udforske muligheden for at lave en model, som søger at replikere 

kreditvurderinger på ikke-børsnoterede virksomheder, hvilket højest sandsynligt vil medføre 

andre begrænsninger og krav til det benyttede data. Særligt vil adgangen til og mængden af data 

formegentlig være to udfordringer, som vil skulle løses.  
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9.5 Pythonbiblioteker 
Matplotlib 

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. Computing in Science & 

Engineering, Vol. 9, No. 3, ss. 90-95. 

Numpy 

Oliphant, T. E. (2006). A guide to NumPy. Trelgol Publishing. 

Python 

McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. Proceedings of the 

9th Python in Science Conference, ss. 51-56. 

 

http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html
http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html
http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html
http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html
http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeClassifier.html
http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.svm.SVC.html
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Sklearn 

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., 

Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., 

Brucher, M., Perrot, M., Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. 

Journal of Machine Learning Research, Vol. 12, ss. 2825-2830.  

Graphviz 

Gansner, E. R., North, S. C., Wagner, D., & Weihe, K. (2000). An open graph visualization system 

and its applications to software engineering. Software: Practice and Experience, Vol. 30, 

No. 11, ss. 1203-1233. 

Fancyimpute 

GitHub username: Sergeyf & Iskandr. (2018). Multivariate imputation and matrix completion 

algorithms implemented in Python. Hentet 3. marts 2018 fra GitHub: 

https://github.com/iskandr/fancyimpute 

Missingno 

Bilogur, A. (2016). Null and missing data in Python. Hentet 4. marts 2018 fra Github: 

https://github.com/ResidentMario/missingno 

 

  

https://github.com/iskandr/fancyimpute
https://github.com/ResidentMario/missingno
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10. Bilag 

Bilag 1 - standardisering af ratings 

 

Kilder: Moody’s (2018d), S&P Global Ratings (2018b), FitchRatings (2018c) 

 

 

 

 

 

Classification Moody's S&P Fitch
Numerisk 

ækvivalens

Aaa AAA AAA 1

Aa1 AA+ AA+ 2

Aa2 AA AA 3

Aa3 AA- AA- 4

A1 A+ A+ 5

A2 A A 6

A3 A- A- 7

Baa1 BBB+ BBB+ 8

Baa2 BBB BBB 9

Baa3 BBB- BBB- 10

Ba1 BB+ BB+ 11

Ba2 BB BB 12

Ba3 BB- BB- 13

B1 B+ B+ 14

B2 B B 15

B3 B- B- 16

Caa1 CCC+ CCC+ 17

Caa2 CCC CCC 18

CCC- 18

Caa3 CCC- CC 19

Ca CC C 20

C D D 21

Selective/restrictive 

default
SD RD 21

Not rated NR NR NR Not rated

WR WR WR Withdrawn

WD Withdrawn
Withdrawn

In
ve

st
m

en
t 

gr
ad

e
Sp

ec
ul

at
iv

e 
gr

ad
e
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Bilag 2 - Basel II risikovægtning 

 

Kilde: BIS, 2006, s. 127 

 

Bilag 3 - Euklidisk afstand og Manhattan afstand 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 4 - Decision Tree model, random sorteret datasæt 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 5 - Decision Tree model, tidssorteret datasæt 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Bilag 6 - fordeling af ratings på geografi 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 7 - antal imputede værdier i modeller 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Bilag 8 - oversigt over transformationer 

 

Kilde: Cox (2007) 

 

  

Antal variable 51                  

Antal datapunkter 218.994       100,00%

Antal manglende værdier 32.247          14,73%

Transformation

Underliggende 

fordeling Korrektion af haler Effekt Værdier

1/x Højreskæv N/A Drastisk Kan ikke bruges ved værdier på 0, og er ikke anvendelig, såfremt 

variablen indeholder både positive og negative værdier

x^(1/3) Højreskæv Fede haler, høj kurtosis Betydelig Ingen begrænsning

Sqrt(x) Højreskæv N/A Moderat Kan kun benyttes på positive værdier

x^2 Venstreskæv N/A Moderat Giver oftest kun mening, hvis alle værdier er positive

Neglog(x) Højreskæv Fede haler, høj kurtosis Betydelig Ingen begrænsning

e^(x^2) Venstreskæv For små haler, lav kurtosis Betydelig Excel kan ikke beregne værdier uden for spændet -26 og 26
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Bilag 9 - Struktur i datasæt 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Rating Træningsdata Testdata Træningsdata Testdata

1 0,3% 0,5% 0,4% 0,4%

2 0,4% 0,3% 0,3% 0,6%

3 0,8% 0,9% 1,0% 0,5%

4 1,5% 1,2% 1,7% 0,8%

5 3,6% 3,3% 3,6% 3,2%

6 3,3% 3,8% 3,8% 2,6%

7 4,7% 4,0% 4,6% 4,0%

8 6,6% 5,1% 6,4% 5,7%

9 9,1% 7,8% 7,9% 10,8%

10 7,3% 7,5% 7,0% 8,3%

11 6,2% 8,1% 6,1% 8,3%

12 9,8% 10,2% 8,6% 12,9%

13 12,7% 13,6% 13,0% 13,0%

14 12,7% 12,6% 14,1% 9,2%

15 12,1% 12,3% 11,9% 12,7%

16 5,3% 4,8% 5,6% 4,3%

17 1,5% 1,7% 1,7% 1,3%

18 0,9% 1,1% 1,1% 0,6%

19 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%

20 0,4% 0,6% 0,5% 0,5%

21 0,7% 0,2% 0,6% 0,3%

Random fordeling Kronologisk fordeling
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Bilag 10 - præcision lineære regressioner 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Bilag 11 - feature selected variable sanity check 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Random Tidssorteret

Fejl Præcision

Akkumuleret 

præcision Fejl Præcision

Akkumuleret 

præcision

0 43,29% 43,29% 0 54,77% 54,77%

1 40,65% 83,94% 1 33,75% 88,52%

2 9,31% 93,25% 2 7,14% 95,66%

3 3,80% 97,05% 3 2,40% 98,06%

4 1,40% 98,45% 4 1,09% 99,15%

5 0,70% 99,15% 5 0,62% 99,77%

6 0,62% 99,77% 6 0,16% 99,92%

7 0,08% 99,84% 7 0,00% 99,92%

8 0,08% 99,92% 8 0,08% 100,00%

9 0,08% 100,00% 9 0,00% 100,00%

10 0,00% 100,00% 10 0,00% 100,00%

11 0,00% 100,00% 11 0,00% 100,00%

12 0,00% 100,00% 12 0,00% 100,00%

13 0,00% 100,00% 13 0,00% 100,00%

14 0,00% 100,00% 14 0,00% 100,00%

15 0,00% 100,00% 15 0,00% 100,00%

16 0,00% 100,00% 16 0,00% 100,00%

17 0,00% 100,00% 17 0,00% 100,00%

18 0,00% 100,00% 18 0,00% 100,00%

19 0,00% 100,00% 19 0,00% 100,00%

20 0,00% 100,00% 20 0,00% 100,00%

Gruppering Antal

Størrelse 36

Credit rating 3

Industri 1

Risiko 2

Total 42
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Bilag 12 - præcision lineær regression sanity check 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Bilag 13 - skewness og kurtosis lineære regressioner 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

Sanity check

Fejl Præcision

Akkumuleret 

præcision

0 12,57% 12,57%

1 28,55% 41,12%

2 22,73% 63,85%

3 16,29% 80,14%

4 10,01% 90,15%

5 5,35% 95,50%

6 1,94% 97,44%

7 1,09% 98,53%

8 0,85% 99,38%

9 0,47% 99,84%

10 0,08% 99,92%

11 0,00% 99,92%

12 0,08% 100,00%

13 0,00% 100,00%

14 0,00% 100,00%

15 0,00% 100,00%

16 0,00% 100,00%

17 0,00% 100,00%

18 0,00% 100,00%

19 0,00% 100,00%

20 0,00% 100,00%

Blandet Tidssorteret

Skewness 0,2018 0,4550

Excess kurtosis 5,6332 5,2633
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Bilag 14 - præcision logistiske regressioner 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

  

Random Tidssorteret

Fejl Præcision

Akkumuleret 

præcision Fejl Præcision

Akkumuleret 

præcision

0 32,30% 32,30% 0 35,40% 35,40%

1 39,36% 71,66% 1 39,91% 75,31%

2 16,15% 87,81% 2 14,75% 90,06%

3 7,30% 95,11% 3 4,11% 94,18%

4 2,10% 97,20% 4 3,49% 97,67%

5 1,48% 98,68% 5 1,09% 98,76%

6 0,70% 99,38% 6 0,62% 99,38%

7 0,39% 99,77% 7 0,16% 99,53%

8 0,00% 99,77% 8 0,00% 99,53%

9 0,08% 99,84% 9 0,16% 99,69%

10 0,08% 99,92% 10 0,23% 99,92%

11 0,00% 99,92% 11 0,08% 100,00%

12 0,08% 100,00% 12 0,00% 100,00%

13 0,00% 100,00% 13 0,00% 100,00%

14 0,00% 100,00% 14 0,00% 100,00%

15 0,00% 100,00% 15 0,00% 100,00%

16 0,00% 100,00% 16 0,00% 100,00%

17 0,00% 100,00% 17 0,00% 100,00%

18 0,00% 100,00% 18 0,00% 100,00%

19 0,00% 100,00% 19 0,00% 100,00%

20 0,00% 100,00% 20 0,00% 100,00%
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Bilag 15 - præcision antal k 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

k Præcision

1 38,04%

2 38,82%

3 40,84%

4 43,32%

5 45,50%

6 45,50%

7 48,45%

8 48,37%

9 49,92%

10 51,86%

11 51,48%

12 50,23%

13 49,92%

14 49,61%

15 50,47%

16 50,70%

17 49,38%

18 49,77%

19 49,77%

20 50,23%
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Bilag 16 - præcision kNN 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Random Tidssorteret

Fejl Præcision

Akkumuleret 

præcision Fejl Præcision

Akkumuleret 

præcision

0 51,86% 51,86% 0 60,09% 60,09%

1 29,74% 81,60% 1 26,01% 86,10%

2 8,85% 90,45% 2 7,30% 93,40%

3 4,58% 95,03% 3 2,87% 96,27%

4 2,72% 97,75% 4 1,79% 98,06%

5 1,09% 98,84% 5 1,01% 99,07%

6 0,31% 99,15% 6 0,62% 99,69%

7 0,39% 99,53% 7 0,16% 99,84%

8 0,39% 99,92% 8 0,08% 99,92%

9 0,00% 99,92% 9 0,00% 99,92%

10 0,08% 100,00% 10 0,00% 99,92%

11 0,00% 100,00% 11 0,08% 100,00%

12 0,00% 100,00% 12 0,00% 100,00%

13 0,00% 100,00% 13 0,00% 100,00%

14 0,00% 100,00% 14 0,00% 100,00%

15 0,00% 100,00% 15 0,00% 100,00%

16 0,00% 100,00% 16 0,00% 100,00%

17 0,00% 100,00% 17 0,00% 100,00%

18 0,00% 100,00% 18 0,00% 100,00%

19 0,00% 100,00% 19 0,00% 100,00%

20 0,00% 100,00% 20 0,00% 100,00%
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Bilag 17 - præcision Decision Tree 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Random Tidssorteret

Fejl Præcision

Akkumuleret 

præcision Fejl Præcision

Akkumuleret 

præcision

0 55,05% 55,05% 0 61,49% 61,49%

1 27,56% 82,61% 1 25,39% 86,88%

2 8,15% 90,76% 2 7,07% 93,94%

3 4,19% 94,95% 3 2,87% 96,82%

4 2,56% 97,52% 4 1,63% 98,45%

5 1,24% 98,76% 5 0,78% 99,22%

6 0,54% 99,30% 6 0,47% 99,69%

7 0,39% 99,69% 7 0,16% 99,84%

8 0,16% 99,84% 8 0,08% 99,92%

9 0,08% 99,92% 9 0,00% 99,92%

10 0,08% 100,00% 10 0,00% 99,92%

11 0,00% 100,00% 11 0,08% 100,00%

12 0,00% 100,00% 12 0,00% 100,00%

13 0,00% 100,00% 13 0,00% 100,00%

14 0,00% 100,00% 14 0,00% 100,00%

15 0,00% 100,00% 15 0,00% 100,00%

16 0,00% 100,00% 16 0,00% 100,00%

17 0,00% 100,00% 17 0,00% 100,00%

18 0,00% 100,00% 18 0,00% 100,00%

19 0,00% 100,00% 19 0,00% 100,00%

20 0,00% 100,00% 20 0,00% 100,00%
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Bilag 18 - præcision SVM 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

  

Random Tidssorteret

Fejl Præcision

Akkumuleret 

præcision Fejl Præcision

Akkumuleret 

præcision

0 52,56% 52,56% 0 61,49% 61,49%

1 31,83% 84,39% 1 25,54% 87,03%

2 7,14% 91,54% 2 6,68% 93,71%

3 3,80% 95,34% 3 2,95% 96,66%

4 2,33% 97,67% 4 1,71% 98,37%

5 1,24% 98,91% 5 0,85% 99,22%

6 0,47% 99,38% 6 0,47% 99,69%

7 0,39% 99,77% 7 0,16% 99,84%

8 0,08% 99,84% 8 0,08% 99,92%

9 0,16% 100,00% 9 0,00% 99,92%

10 0,00% 100,00% 10 0,00% 99,92%

11 0,00% 100,00% 11 0,08% 100,00%

12 0,00% 100,00% 12 0,00% 100,00%

13 0,00% 100,00% 13 0,00% 100,00%

14 0,00% 100,00% 14 0,00% 100,00%

15 0,00% 100,00% 15 0,00% 100,00%

16 0,00% 100,00% 16 0,00% 100,00%

17 0,00% 100,00% 17 0,00% 100,00%

18 0,00% 100,00% 18 0,00% 100,00%

19 0,00% 100,00% 19 0,00% 100,00%

20 0,00% 100,00% 20 0,00% 100,00%
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Bilag 19 - confusion matricer 

Lineær regression 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Random

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 1 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 2 5 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 6 17 11 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 2 26 17 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 1 24 19 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 1 1 7 23 26 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 1 5 10 56 20 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 1 2 9 15 38 21 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 1 3 19 46 28 4 2 1 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 1 0 3 12 23 59 21 8 3 1 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 32 76 48 5 2 0 1 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 4 43 81 22 3 3 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 5 43 67 26 6 3 2 1 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 25 24 6 1 0 1 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 4 9 1 1 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 3 1 0 0 1

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Predicted rating

A
ct

u
al

 r
at

in
g

Tidssorteret

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 1 16 18 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 6 21 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 7 31 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 3 9 48 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 1 6 23 83 19 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 2 0 3 10 22 54 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 66 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 28 93 29 7 3 1 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 36 94 22 3 2 0 1 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 23 62 23 3 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 13 43 91 8 1 0 2 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 19 28 2 1 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9 1 1 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0

Predicted rating

A
ct

u
al

 r
at

in
g
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Logistisk regression 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Random

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 1 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 1 2 9 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 1 0 0 24 7 2 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 2 7 6 14 15 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 2 2 12 16 15 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 2 1 9 9 36 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 1 2 7 8 56 4 13 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1

10 0 0 0 0 1 1 4 4 43 5 8 20 8 1 2 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 1 15 4 20 32 27 3 2 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 1 0 12 4 9 23 65 10 6 1 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 26 83 37 17 2 1 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0 34 71 45 3 1 0 0 0 1

15 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 16 38 95 3 0 0 0 0 1

16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 4 38 7 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 13 3 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 3 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Predicted rating

A
ct

u
al

 r
at

in
g

Tidssorteret

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 13 0 0 0 25 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 0 0 0 25 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 11 0 11 23 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 1 0 0 0 3 1 2 40 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 3 0 7 22 89 8 0 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0

10 2 0 0 0 3 1 2 8 57 15 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0

11 3 0 0 0 0 0 1 2 27 6 0 21 46 1 0 0 0 0 0 0 0

12 1 0 0 0 0 0 0 1 9 7 0 8 125 12 3 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 1 106 47 5 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 25 67 22 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 19 49 93 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 48 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Predicted rating

A
ct

u
al
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kNN 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Random

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 0 4 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 1 4 27 7 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 15 27 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 3 5 26 14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 1 1 1 11 37 9 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 4 2 6 11 57 12 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 1 2 2 10 20 35 16 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 1 2 6 9 56 18 6 3 3 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 1 0 13 7 8 63 23 9 4 2 1 0 0 0 0

13 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 2 22 90 38 12 1 1 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 8 28 98 13 7 0 1 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 7 29 104 10 2 1 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5 30 20 3 1 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 3 6 2 4 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 1 3 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Predicted rating
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g

Tidssorteret

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 1 34 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 4 26 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 1 6 30 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 1 6 50 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 1 3 18 86 20 3 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 1 2 4 12 16 57 12 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 72 17 5 3 3 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 17 91 36 8 8 2 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 24 105 18 12 2 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 16 67 21 6 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 10 27 114 7 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 19 29 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 9 1 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
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Decision Tree 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Random

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 0 1 8 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 0 0 2 28 8 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 8 33 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 3 3 33 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 1 0 0 0 0 2 9 34 14 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 2 3 5 9 59 15 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 3 2 6 17 40 16 6 3 0 3 1 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 2 0 2 15 47 26 7 1 4 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 6 64 32 7 4 2 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 1 16 106 33 9 2 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 7 23 101 18 7 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 9 22 108 12 0 0 0 0 2

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 21 32 0 0 0 0 2

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 5 8 0 0 0 0 3

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 3 0 0 0 0 1

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Predicted rating
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ct

u
al

 r
at
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g

Tidssorteret

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 2 33 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 2 26 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 1 4 32 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 1 6 50 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 1 2 12 92 21 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0

10 0 0 1 0 0 2 4 10 18 57 12 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 72 18 5 3 3 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 10 95 39 12 5 1 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 17 111 20 11 2 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 16 68 19 8 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 9 28 113 8 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 21 27 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 11 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

Predicted rating
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SVM 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Random

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 1 3 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 1 6 27 5 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 11 30 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 2 4 27 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 1 0 0 1 8 32 18 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 2 3 5 12 56 15 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 3 2 10 16 33 22 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 13 50 24 8 1 4 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 1 0 6 7 9 68 26 8 3 3 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 18 103 37 7 3 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 3 34 96 17 5 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 4 27 111 9 0 0 0 2 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 34 21 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 3 12 0 0 0 0 1

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 8 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1 1

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Predicted rating
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Tidssorteret

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 2 32 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 2 27 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 1 6 30 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 1 6 50 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 1 3 13 91 20 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0

10 0 0 1 0 0 2 4 10 18 58 11 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 73 17 5 3 4 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 17 90 36 13 4 2 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 17 108 23 11 2 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 11 72 19 9 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 4 30 117 7 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 23 25 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 10 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

Predicted rating
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Bilag 20 - feature selection metoder 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Bilag 21 - opkøb 

 

Kilde: Thomson ONE 

 

f_classif

multi_info_

classif PCA RFE RLR

Logistisk 

regression
32,30% 15,68% 13,74% 3,96% 13,59%

Dato Køber Target Target beskrivelse Beløb

2018 Fitch Fulcrum Financial Data, LLC Provider of leveraged finance and distressed 

debt analysis, news and data

Ikke oplyst

2014 Fitch Business Monitor International 

Ltd.

Provider of news analysis, data, and forecasts 

on country risk and industry research

Ikke oplyst

2013 Fitch 7city Group Limited Provider of financial training services 106 EURm

2008 Fitch China Lianhe Credit Rating Co., 

Ltd.

Credit ratings agency Ikke oplyst

2005 Fitch Valuspread Credit Data Provider of credit derivatives pricing services 9 EURm

2004 Fitch Algorithmics Inc Provider of financial risk management software 

solutions to financial institutions

131 EURm

2017 Moody's Bureau Van Dijk Electronic 

Publishing

Information publisher of private company 

information and corporate ownership 

structures

3.234 EURm

2014 Moody's Lewtan Technologies, Inc. Engaged in providing content and technology-

based solutions for asset-securitization 

industry

Ikke oplyst

2013 Moody's Amba Investment Services 

Limited

Provides outsourced investment research and 

analytics to financial institutions

58 EURm

2011 Moody's Barrie & Hibbert Limited Providing risk modeling software for the 

insurance industry

58 EURm

2011 Moody's Copal Amba Provides consultative research and analytical 

services

94 EURm

2008 Moody's Fermat International Provider of risk and performance management 

software to the global banking sector

158 EURm

2008 Moody's BestQuotes Provider of price discovery and data 

information to the financial trader and risk 

manager

Ikke oplyst

2010 S&P TheMarkets.com LLC Provides web based research and estimate 

services

226 EURm


