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Abstract 
 

This thesis investigates crash risk premium in FX spot markets. Empirical studies of the FX Carry 

trade have shown that the strategy generates an excess return over time, which has been suggested to 

be a compensation for the Crash risk premium incured. Furthermore, studies have shown a that, even 

after hedging the crash risk premium, using FX options there is still an excess return, which suggest 

that the FX option are cheap. I reconcile past findings and evaluate the carry trade performance in 

currency basket that includes the Emerging Market currencies. My finding suggests that there is 

indeed a crash risk premium present in Currency markets. Furthermore, I arrive at the conclusion that 

especially FX options are indeed puzzlingly cheap in that they for the most part hedge a lot of the 

crash risk present in FX markets. Futhermore, there cheapness they help produce improve 

performance evaluated by gross sharpe ratio. 



1 
 

Indhold 
1.1 Valutamarkeder ........................................................................................................................................... 3 

1.1.1 Spotmarkeder ....................................................................................................................................... 3 

1.1.2 Centralbank politik: .............................................................................................................................. 4 

1.2 Artikler ......................................................................................................................................................... 5 

1.2.1 Brunnermaier, Nagel, Pedersen (BNP) ................................................................................................. 7 

1.2.2 Caballero, Doyle, et al. ........................................................................................................................ 11 

1.3 Problemstilling ........................................................................................................................................... 12 

1.4 Afgræsning ................................................................................................................................................. 12 

2.1 FX Markedet .............................................................................................................................................. 13 

2.1.1 Prisfastsættelse af terminskontrakter ................................................................................................ 13 

2.1.2 FX Carry ............................................................................................................................................... 15 

2.1.3 Valutaoptioner .................................................................................................................................... 16 

Greeks ...................................................................................................................................................... 18 

Forward parametrisering ......................................................................................................................... 19 

2.1.4 Hedge af FX Carry ............................................................................................................................... 20 

2.2 Performance mål ....................................................................................................................................... 20 

2.2.1 Relative afkast .................................................................................................................................... 20 

2.2.2 Log afkast ............................................................................................................................................ 21 

2.2.3 Sharpe Ratio ....................................................................................................................................... 21 

2.3 Statistiske estimatorer ............................................................................................................................... 22 

2.3.1 Stationaritet ........................................................................................................................................ 22 

2.3.2 Histogram ........................................................................................................................................... 23 

2.3.3 Kernel density estimation ................................................................................................................... 23 

3.1 Valutaunivers og valg af tidsperiode ......................................................................................................... 24 

3.2 Indsamlet data ........................................................................................................................................... 25 

3.2.1 Spot og forward kurser i Bloomberg .................................................................................................. 26 

3.2.2 BFIX ..................................................................................................................................................... 26 

3.2.3 Implicit volatiliteter ............................................................................................................................ 26 

3.2.4 Diskonteringsrenter ............................................................................................................................ 27 

3.2.5 VIX ....................................................................................................................................................... 27 

3.3 Gennemgang af udvalgte kryds ................................................................................................................. 27 

3.3.1 TRY, BRL, ZAR og INR .......................................................................................................................... 28 

3.3.1 GBP ..................................................................................................................................................... 29 



2 
 

3.3.3 CHF ...................................................................................................................................................... 30 

3.4 Datakvalitet ............................................................................................................................................... 31 

3.5 Kontroller ................................................................................................................................................... 32 

3.5.1 Input ................................................................................................................................................... 32 

3.5.2 Udvidede kontroller ............................................................................................................................ 33 

Balanceret portefølje ............................................................................................................................... 33 

Optionsdata ............................................................................................................................................. 33 

4.1 Tidskonventioner ....................................................................................................................................... 35 

4.2 Forward kurs og deres implicitte rentedifferentialer ................................................................................ 36 

4.3 Merafkast................................................................................................................................................... 38 

4.4 Portefølje af Carry positioner: ................................................................................................................... 39 

4.5 FX Optioner og beregningen af præmier ................................................................................................... 39 

4.5.1 Diskonteringskurven ........................................................................................................................... 40 

4.5.2 Strikekurs ............................................................................................................................................ 40 

4.5.3 Optioner og deres ”Payoff” ................................................................................................................ 41 

4.5.3 Portefølje af Options handler ............................................................................................................. 42 

5.1 Rentedifferentialer og crash risiko ............................................................................................................ 42 

5.1.1 1W Rentedifferentialer og skævhed i spotkursændringen ................................................................ 43 

5.1.2 1M og 2M Rentedifferentialer og skævhed i spotkursændringen ..................................................... 46 

5.1.3 6M Rentedifferentialer og skævhed spotkursændringen .................................................................. 50 

5.1.4 Alternative faktorer? .......................................................................................................................... 51 

5.2 Rentedifferentialer og Risk Reversals ........................................................................................................ 51 

5.3 Realiseret merafkast .................................................................................................................................. 54 

5.3.1  FX Carry baskets: ............................................................................................................................... 54 

Valg af antal lange og korte positioner.................................................................................................... 54 

1W Carry baskets ..................................................................................................................................... 55 

2M Carry baskets ..................................................................................................................................... 59 

9M carry baskets ..................................................................................................................................... 62 

5.4 Er crash risiko forudsigelig? ....................................................................................................................... 66 

1W Carry basket ...................................................................................................................................... 67 

1M Carry basket....................................................................................................................................... 70 

2M Carry basket....................................................................................................................................... 72 

Primær litteratur: ............................................................................................................................................ 77 

Sekundær  litteratur: ....................................................................................................................................... 77 

 



3 
 

1 Introduktion 
1.1 Valutamarkeder 
 

I en globaliseret verden har øgede pengestrømme bevirket til mere og mere handel på tværs af 

grænser, hvilket endvidere medføfer at aktiviteten i valutamarkeder har været stødt stigende. Således 

er valutamarkeder over en bred kam blevet mere og mere interessante, som aktivklasse, da flere og 

flere aktører i stigende grad er eksponeret overfor den. Af ”Bank of International settlements” (BIS) 

treårsrapport fra 2013 finder de at handelsaktiviteten i valutamarkeder gennemsnitligt var svimlende 

5.3 billioner1 amerikanske dollars (USD) pr. dag i april 2013. Dette er en stigning ift. selvsamme 

rapport fra 2010, hvor tallet 4.0 billioner USD. Endvidere var dette en stigning ift. 2007 hvor tallet 

var 3.3 billioner USD. I disse beløb medregnes valutatransaktioner og deres dertilhørende finansielle 

instrumenter. Valutatransaktioner i spotmarkedet, som vil blive gennemgået i følgende afsnit 

udgjorde alene 2 billioner USD i 2013.  

Dette er naturligvis motiverende for beskæftige sig valutamarkeder, da det har stigende betydning for 

banker, virksomheder, pensionsfonde, hedge fonde som er underlagt valutamarkedernes adfærd. 

Derfor vil jeg gerne starte med at give en bred introduktion, som fortæller lidt om strukturen i 

markederne. Dette vil tage udgangspunkt i spotmarkeder, da jeg anser dette som værende i centrum 

af valutamarkeder, hvorfra alle de andre instrumenter afhænger. 

1.1.1 Spotmarkeder 
 

Den simpleste valutakontrakt omtales som en FX Spot kontrakt. I en sådan aftale udveksler to 

indbyrdes parter to valutaer til en kurs. Kursen bestemmer således hvor mange enheder af en valuta 

der skal til for at modtage en enkelt af en anden valuta. Med andre ord hvis man som amerikaner 

ønsker at veksle sine USD til EUR, fortæller spotkursen os hvor mange enheder USD, der skal til for 

modtage en enkelt EUR.  

Det er en vigtig altid at holde sig for øje at kursen altid fortæller hvor mange enheder valuta (kaldet 

hjemmemarkedsvaluta), der skal til for at få bare én enkelt af en anden valuta (kaldet 

fremmedmarkedsvaluta). Således er vi klar til at definere FX spotkursen, 𝑆𝑡, som værende: 

𝑆𝑡 =
𝐸𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑓 ℎ𝑗𝑒𝑚𝑚𝑒𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎

𝐸𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑓 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑚𝑒𝑑𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎
 

Endvidere fortæller et valutakryds implicit også, hvad der forstås som hjemmemarkedsvaluta og 

fremmedmarkedsvaluta for transaktionen. Her er konventionen at man altid skriver 

fremmedmarkedsvalutaen først efterfulgt af en hjemmemarkedsvalutaen f.eks EUR/USD. Hvor EUR 

er forkortelse for Euro mens USD er forkortelse af den amerikanske dollar. Således vil 

udvekslingskursen tilhørende en FX spot transaktion i valutakrydset EUR/USD være hvor mange 

antal enheder USD der udveksles for at modtage en enkelt EUR. Det sidste der indgår i en FX spot 

kontrakt er blot hvor mange enheder fremmevalutaer vi ønsker modtage. Hvis vi f.eks ønskede at 

                                                           
1 BIS,  ”Triennial central bank survey”, 2013 
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modtage 15.000 EUR kunne vi lave en EURUSD FX Spot kontrakt hvori vi – givet at 𝑆𝑡 = 1,1234  

aftalte at udveksle 

15.000 ∙  1.1234 = 16.851 𝑈𝑆𝐷 

Bemærkning: Forståelsesmæssigt giver det på sin vis mening at tænke transaktionen således at det 

koster 16.851 USD at købe 15.000 EUR.  

Typiske motiver for at indgå FX Spot kontrakter, kunne eksempelvis være internationale 

virksomheder som har solgt varer/ydelser i fremmedmarkeder og ønsker at få pengene tilbage i deres 

hjemmemarkeds- og regnskabsvaluta. Endvidere kunne en investorer ønske sig at købe et vis antal 

udenlandske aktier. Da disse eksempelvis kunne blive handlet på en udenlandsk børs, vil det typisk 

kræves at aktietransaktion bliver afviklet i den valuta gældende for det land børsen befinder sig i. Det 

vigtige i denne sammenhæng er blot at understrege at motiverne for at indgå FX Spot transaktioner 

kan være mange og er altså drevet af generel internationalisering i transaktionsbehov. 

Ovenstående transaktion vil jeg betegne som en direkte spot transaktion, og kræver at to indbyrdes 

parter kan blive enige. I praksis vil det dog være sjældent at man kan finde en modpart som præcis 

efterspørger den anden side af spottransaktionen. Selv hvis det reelt set var tilfældet at man, som 

ovenstående eksempel kunne finde en modpart, der ønskede at veksle sine 15.000 EUR til USD, så 

vil der være søgeomkostninger associeret med at finde frem til præcis denne modpart. I stedet for vil 

en typisk FX Spot transaktion foregå ved at man henvender sig hos en ”market maker” i form af en 

bank, som dernæst forpligter sig på at tage en den anden side af transaktionen. Dette betyder altså at 

banken er efterladt med 16.851 USD. Såfremt banken har regnskabsvaluta i EUR har den nu 

eksponeret sig for en valutarisiko, forstået på den måde at hvis dollaren stiger i værdi overfor EUR 

så vil EUR værdien af 16.851 USD falde, hvorved de markedsværdimæssigt realiserer et tab.  

Fra et teoretisk og praktisk synspunkt jf. en risikobaseret tilgang, vil banken aldrig nogen sinde påtage 

sig denne risiko med mindre den bliver kompenseret. I praksis består denne kompensation af at en 

forskel mellem det banken vil købe/sælge en valuta for. Dette omtales som Bid/Ask spændet. Således 

vil banken købe til en lavere kurs end FX Spotkursen, samt at sælge til en højere kurs end FX 

Spotkursen. Alt dette foregår typisk hos en Valuta Handler (eller dealer), hvis ekspertise er hele tiden 

at tilbyde bankens kunden/klienten en køb og en salg pris. Således er han hele tiden villig til at handle. 

Hvis der er stor efterspørgsel for at købe EURUSD vil ”market maker” justere sine salgspriser således 

det bliver dyrere at købe EUR.  Således vi EURUSD kursen nødvendigvis stige. Givet 

tilstedeværelsen af indbyrdes konkurrence blandt Valutahandlerne, vil de hele tiden forsøge at 

underbyde hinanden, hvilket betyder mindre spænd i deres køb- og salgspriser henholdsvis lige indtil 

det ikke kan betale sig for dem at indgå spot transaktionen længere. Således vil den aktuelle spotkurs 

i udgangspunktet være givet ud ved udbud og efterspørgsel, med mindre centralbanken manipulere 

valutaens værdi. Da dette er afgørende for spotkurserne vil næste afsnit beskæftige sig med netop 

dette.  

1.1.2 Centralbank politik:  
 

Det er i forrige afsnit blevet beskrevet hvordan valutatransaktioner foregår i praksis. I det følgende 

afsnit vil jeg beskrive hvad centralbankernes rolle og betydning er for spotmarkedskurserne.  
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Såfremt centralbankerne ikke forsøger at manipulere værdien af deres valuta, defineres et sådant 

valuta regime, som flydende valutakurspolitik. Her vil spotkursen fluktuerer hele tiden. En stigning i 

en valutas værdi over en anden for kaldes appreciering, mens et fald i værdi kaldes en depreciering. 

Spot kursens fluktuationer vil være drevet af udbud/efterspørgsel og vil typisk foregå som det er 

beskrevet i ovenstående.  

Til gengæld hvis en centralbank forsøger at manipulere værdien af deres valuta kaldes dette for 

fastkurspolitik. I et sådan regime forsøger centralbanken at fastholde en fast udvekslingskurs mellem 

en eller flere valutaer. Formålet er ofte at opretholde prisstabilitet og reducere valutarisiko, overfor 

en økonomi/marked, hvor man har meget samhandel. Et fastkurs regime starter med at en centralbank 

annoncerer en officiel udvekslingskurs. Dernæst vil centralbanken forsøge at påvirke markedsskursen 

i retning af den officielle udvekslingskurs, ved enten at justere på styringsrenter eller opkøb i 

markedet. Således kan de forhåbentlig opretholde tilnærmelsesvist konstant niveau. En anden måde 

man kan opretholde en fastkurs er ved at gøre det forbudt at udveksle til en anden kurs end den 

officielle annoncerede valutakurs. Når en land eller dens centralbank benytter en sådan metode kaldes 

det for en Fiat valuta.  

En udfordring ved fastkurspolitik er netop opretholdelsen af den officielle (og faste) spotkurs når 

denne kommer under pres i markederne. Ved at købe eller sælge valuta til officielle kurser forsøger 

centralbanken at foregribe valutamarkeder. Hvis eksempelvis den officielle kurs er undervurderet så 

vil valutahandlere købe denne og sælge og til centralbanken til en højere kurs. Således vil 

centralbanken realisere et tab. 

Der er set talrige eksempler på centralbanker, som har måtte opgive at opretholde deres fastkurspoltik 

heriblandt kan nævnes den asiatiske krise. Dette er et særskilt emne for den afhandling, jeg vil i stedet 

oprette henvisning til E. Han Kim2 

1.2 Artikler 
 

Nu hvor jeg har gennemgået noget af det jeg finder væsentlig mht. strukturen i valutamarkedet agter 

jeg nu at introducere noget af den primære litteratur, der ligger til grund for min afhandling. Al den 

litteratur jeg har beskæftiget mig med i denne sammenhæng omhandler carry trades og tilstedeværelse 

af crash risiko. En nøjagtig definition af dette er efterladt til kommende afsnit, for indeværende vil 

jeg definere et carry trade mere løst ved at forklare det som en strategi hvor man låner penge i lande 

med lave renter og benytter det finansierede lånebeløb til at investere i aktiver med et højere 

afkastrate. I relation til valutamarkeder kunne man eksempelvis låne billigt i et land og placere dem 

på et depot i et andet land med fast højere rente. I så fald vil man tjene rentedifferentialet mellem de 

to lande. Dette involverer naturligvis en spotmarkedstransaktion i det man skal udveksle et beløb fra 

en valuta til en anden. Efter en periode, når man har modtaget et afkast kan man så veksle det lånte 

beløb tilbage til dens oprindelige valuta og tilbagebetale långiver. Der er dog altid den risiko og at 

lavrente (funding) valutaen apprecierer og dermed erodere det afkastet tjent på rentedifferntialet. 

Valutarisikoen bliver særligt fremtræden hvis man anvender gearing, hvilket er oplagt, hvis man er 

                                                           
2 Globalization of capital markets and the Asian financial crisis  ,Journal of Applied Corporate Finance, 1998 
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en mere risikovillig investor, der gerne vil påtage endnu mere valutarisiko end det carry handlen i 

udgangspunkt indebærer.  

Det der gør carry trades særligt interessante, er at de historisk har leveret positivt merafkast. Koijen, 

Moskowitz, Pedersen and Vrugt (2012) opgører performance af FX carry trades i perioden 1980’erne 

til 2011 til at have en imponerende sharpe ratio på 0.6, hvilket er udtryk for at det risikojusterede har 

været et merafkast. Omfanget af FX carry trades og brugen af gearing er dog svært at estimere, da 

direkte evidens for carry trades kræver information om individuelle investorers positioner. I tilfældet 

med vores simple carry trade, behøver vi både information om hvilke højrentelande investorer 

placerer deres penge i. Der kræves også information om, at de har gjort det for lånte penge i et lav-

rente valuta land. Endvidere kan man forestille sig mange forskellige og mere komplekse varianter af 

et FX carry trade end det givet i eksemplet, som involver andre rentebærende aktiver end depot-rente 

hos en central bank eller money market depoter. Endvidere kan investorer også anvende gearing i 

mere eller mindre grad, som også er en komplicerende faktor.  

En måde man har forsøgt at estimere udbredelsen af carry trades (Curcuru, Vega, Hoek) er ved at 

benytte data fra ”U.S Commodity, Futures Trading Commitee” (CFTC), som giver information om 

netto positionen blandt ikke-kommerielle investorer (spekulanter) i FX futures markeder. En svaghed 

ved dette datamateriale, er at investorer kan benytte disse kontrakter til andet carry trades. Endvidere 

vil store aktører inden for dette marked typisk benytte FX Forward kontrakter, som handles bilateralt 

(også kaldet Over-The-Counter) og dermed falder uden for de regler og lovkrav om tilsyn der 

underlagt futures kontraker. Ikke desto mindre kunne aktivitet i carry trades estimeres ved dette 

datamateriale som opgør netto positionen- det være sig andelen af positioner som er lang USD relativt 

til andelen som er kort USD. På baggrund af artiklens figur 4, ses der altså en betydelig og 

fluktuerende aktivitet i carry trades.  

 

På trods af det ikke er lige til at nøjagtigt opgøre udbredelsen af carry trades, lader der til være en 

betydelig aktivitet i disse. Dette er også interessant at der omkring finanskrisen medio 2008 ser ud til 

at være en kraftig nedgang i carry trades. Grunden til at dette er interessant er som Brunnermaier, 
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Nagel, Pedersen (BNP) konstaterer, at carry trades er særlig eksponeret over krak eller crash, med det 

menes særlige begivenheder, som forårsager tumult på de finansielle markeder. Derfor vil carry 

traders typisk forsøge at anticipere, hvornår det er rettidigt at afvikle sin position. Især hvis man har 

gearet sin position , er man sårbar og man skal hele tiden overveje at komme ud af sin positioner før 

de andre gør det. Pedersen, Brunnermaier (2008) påpeger endvidere at en forekomst af 

likviditetsspiraler betyder at carry traders kan forårsage andre til at gøre det samme. Hvis man 

forestiller at der en nogle store carry traders, som beslutter at afvikle deres position. Det vil 

nødvendigvis give et nedadgående salgspres. Dette pres kunne være så betydeligt, at det får andre 

carry traders til blive nervøse for deres carry position, som dermed får dem til at gøre afvikle deres 

position osv. Således sættes der nedadgående spiral proces i gang, hvor alle blive sælgere af højrente 

valuta. Det er foreslået af BNP at dette kunne være mulig årsag til forekomsten af crash risiko i 

valutamarkeder. Endvidere skal det understreges at gearing i denne sammenhæng kan være med til 

forårsage og måske endda forstærke crash, da det bevirker til større salgspres samt bevirker til at 

investorerne dårligere er i stand til at tåle depreciering af højrente valutaer.  

Slutteligt er crash risiko også blevet kaldt en ”funding liquidity” risiko, som beror sig netop på det at 

gearede investorer relativt har en dårlige evne til at tåle tab. Dette skyldes at man typisk skal stille 

kollateral for at have gearede positioner, og når carry trades går dårligt vil långiver 

(investeringsbanker) typisk stille krav om yderligere kollateralstillelse.3 Hvis man har gearet sig tilpas 

meget eller flere af ens carry trades går dårligt i en periode, kan man komme i en situation, hvor det 

ikke er muligt at imødekomme kravet om yderligere kollateral, hvorved man tvunget til afvikle sin 

position. Dette giver således et nedadgående salgpres, som kan sætte gang i likviditetsspiralen. Som 

jeg ser det, er ”Funding liquidity” risiko bare en måde, hvorpå der kan forårsages crash. Det kan 

givetvis også forårsages af andre ting, dermed anser jeg funding liquidity risiko, som en delmængde 

af crash risiko. Der kan også være andre årsager til crash, eksempelvis kan der refereres til 

centralbankernes rolle, såvel som andre faktorer. De interessante ved funding liquidity risiko er dog 

at det foreslås denne er udtryk for globalrisiko, hvor andre eksempelvis den asiatisk tigerkrise omtalt 

tidligere er et udtryk for en regional/lande krise, hvorved effekten af denne burde være diversificerbar. 

Således er funding liquidity risiko af en mere systemisk karakter, hvilket kan associeres med at der 

eksisterer finansielle friktioner ved at være carry trader i og med at man givet kollateralstillelse kan 

blive tvunget til at opgive sin position. Slutteligt føler jeg dog at det værd at understrege at 

spotmarkedskurser virker til at have crash risiko, hvilket vil blive belyst se dels i de kommende 

artikler, såvel som i analysen af denne afhandling.  

1.2.1 Brunnermaier, Nagel, Pedersen (BNP) 
 

Artiklen repræsenterer en risikobaseret tilgang til at forklare fænomenet om at carry positioner 

generer et relativt merafkast, da det er kompensation for at have påtaget sig crash risiko. Denne tilgang 

kan beskrives lidt generisk som værende baseret på tanken om at markederne er efficiente og dermed 

ikke tillader et relative merafkast, da argumentet er at markederne vil arbitrere et sådant væk. Dermed 

må der altså være tale om en alternativ risikopræmie som forklarer det relative merafkast som 

værende en kompensation for at være eksponeret over for en eller anden form for risikopræmie – i 

artiklen omtales denne alternativ risiko præmie som værende en kompensation for ”crash risiko”. 

                                                           
3 Efficiently inefficient – kapitel 5, Pedersen, Princeton University Press 
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Dette konkluderes på baggrund af et studie af det relative merafkast, 𝑧 , ved carry positioner som de 

måler ved:  

𝑧𝑡+1 = (𝑟𝑡
𝐹 − 𝑟𝑡

𝐷) − ∆𝑠𝑡+1 

Hvor  

𝑠𝑡 = log (𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙 𝑢𝑑𝑣𝑒𝑘𝑠𝑙𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑡𝑒) 

Her fandt de at afkastet ved indtage carry posionen ”goes up by the stairs and down by the elevator”. 

Med det menes at man at man fra tid til en anden vil opleve meget store negative udsving ved at holde 

carry positioner i markedet, som populært kaldes ”crash risk”. Dette er velkendt fænomen i 

valutamarkeder og er dermed ikke noget som BNP har opdaget. Det, som artiklen, forsøger at give et 

bud på er hvordan vi kan forklare disse risikopræmier. Jeg bider mærke i særligt to resultater fra 

artiklen  

1) Summary statistics 

2) Carry forudsiger crash i valutamarkeder. 

Summary statistics: 

 

Først og fremmest finder BNP evidens for at der eksisterer en korrelation mellem det gennemsnitlige 

rentedifferentiale og det gennemsnitlige merafkast hvilket fremgår af 

 

F.eks er der et større merafkast 0.009 i AUD hvor det gennemsnitlige rentedifferentiale, 𝑖𝑡−1
∗ − 𝑖𝑡−1, 

er 0.06 end JPY hvor merafkastet er -0.004 og det gennemsnitlig rentedifferentiale er -0.007. 

Endvidere ses det også at der i AUD er betydelige negativ skævhed mens JPY på den anden side 

oplever en betydelig positiv skævhed. 

De ser altså også indikationer på en negativ kausalitet mellem rentedifferentialet og skævhed. Til 

sidst ser vi også at spekulanter (jf. CFTC data gennemgået i forrige afsnit)  gennemsnitlig set er carry 

traders, eftersom der er indikationer på en positiv korrelation mellem det gennemsnitlige rente 

differentiale og den gennemsnitlige netto futures positionen - omtalt i forrige afsnit, blandt 

spekulanter.  
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Hvis man kigger på alle valutaerne i ovenstående som en portefølje så finder BNP at summary 

statistics er givet ved tabel 2: 

 

Det vi ser er at carry trade porteføljerne i tabel 2 har høje Sharpe Ratio’s negativ skævhed og positiv 

excess kurtosis. Hvilket betyder at porteføljen i gennemsnit har et merafkast, men også har 

haleafhængighed. Ydermere lader det ikke til at hverken haleafhængigheden eller excess kurtosis 

bliver diversificeret væk, når flere valutaer bliver indlemmet i porteføljen. Dette tyder på altså på at 

crash i valutamarkeder er korrelerede på tværs af valutamarkeder og er betinget på 

rentedifferentialernes størrelse.  

Carry forudsiger crash i valutamarkeder: 

 

Med udgangspunkt i de resultater, der er fundet i forrige afsnit laver BNP regressionen  

𝑧𝑡+𝜏 = 𝑎 + 𝑏(𝑟𝑡
𝐹 − 𝑟𝑡

𝐷) + 휀𝑡 

Hvor 𝜏 sættes til at være flere forskellige perioder. De finder at valutaer med høje rentedifferentialer 

relativt til USD har forudsigeligt høje afkast i de næste perioder, som med andre ord ligger i 

forlængelse af det forrige. Dette ses af tabel 3. 
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Fra netto futures positionen ses der en tegn på en relation som knytter sig til at når rentedifferentialet 

er stort så lader det til at futures tradere har flere lange positioner end korte i højrente valutaen hvorved 

det lader til at der kunne være tale om ”carry traders”.  Til sidst ses skævheden af tredje kolonne som 

er et mål for crash risiko. 

Alt dette tyder altså på at rentedifferentialer er en statistisk signifikant negativ prediktor af skævhed 

hvilket implicerer at carry trades er eksponeret overfor crash risiko særligt når rentedifferentialerne 

er store og dermed ser særligt attraktive ud fra et Carry trades synspunkt. Dette ses også af fig. 4 
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Hvoraf det bemærkes at crash risikoen er særlig udtalt i KDE’en for den kvartalvise portefølje, hvor 

KDE’en er en non-parametrisk estimator af afkastfordelingen for en portefølje af carry trades, som 

jeg vil gennemgå teoriafsnittet for denne afhandling.  

Indtil nu har artiklen beskæftiget sig med eksistens af crash risiko og dens sammenhæng med 

rentedifferentialer. Det, der interessere mig nu er om det er muligt at mitigere crash risikoen, eller 

helt/tilnærmelsesvist at fjerne den. Denne mulighed foreligger først og fremmest ved at købe OTM 

Put i høj rente valutaen, hvorved du hedger dig mod ekstreme bevægelser. Særligt, ud fra denne 

risikobaserede tankegang er det interessant om der stadig er et merafkast tilbage efter at have hedget 

crash risikoen, da dette kunne tyde på at man muligvis har fundet en ”alpha strategi”4 som giver et 

relativt merafkast eftersom markedets værdiansættelse af OTM FX Optioner ikke i tilstrækkelig grad 

afspejler den crash risiko der er tilstede i valutamarkeder.  

Sagt på en anden måde, så vil FX Optionerne være for billige ud fra et ”relative value” synspunkt. 

Hvis derimod crash risikoen har været for dyr at hedge væk kan man omvendt kigge på kigge på 

strategier, hvor man sælger OTM optioner i stedet for. Overordnet handler dette således om at bruge 

den viden vi ligger inde med omkring det underliggende aktiv (spotkursen) erfaret fra BNP, for at se 

om options markedet opfører sig konsistent med det man måtte forvente.  

1.2.2 Caballero, Doyle, et al. 
 

Spørgsmålet om hvor vidt det er muligt det er muligt at afdække crash risiko indlejret i 

spotmarkederne beskæftiger Caballero Doyle artiklen sig med. De finder at carry trades basalt set er 

en kompensation for systemisk risiko. Dette ligger altså i forlængelse af BNP artiklen, men de 

konkluderer endvidere at  

                                                           
4 En alpha strategi er generelt en strategi, hvor afkastet for noget/hele afkastet er forklaret ved noget andet en 
markedsfaktorer.  
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- ”We reconcile past findings  by showing that while the standard carry trade is essentially a 

compensation for systemic risk, but the corresponding bundle of crash protection FX 

options are puzzlingly cheap”  ∎ 

Påstanden bakkes endvidere op af at de undersøgt merafkastet ved at indtage carry trades, men hvor 

de har benyttet ATM FX optioner til at afdække crash risiko i hver position. De finder at VIX indekset 

har information om tilstedeværelsen af crash risiko. Dette bakkes endvidere op af BNP artiklen som 

foreslår at en stigning i VIX indekset er sammenfaldende med reduktioner i spekulative carry 

positioner, hvilket medfører afvikling af carry postioner. Disse antydes således at dette kunne være 

én årsag til crash risiko, da kollektive afvikling af carry positioner, kunne forårsage likviditetsspiraler, 

som tidligere omtalt i tidligere afsnit.  

1.3 Problemstilling 
 

Således vil jeg gerne 

1) Redeøre for sammenhængen mellem rentedifferentialer den empiriske skævhed realiseret i 

perioden indenfor for et udvidet valutaunivers end det observeret i BNP artiklen? 

2) Dernæst vil jeg redegøre for sammenhænge mellem rentedifferentialer og skævhed i 

optionsmarkederne som vil blive målt ved Risk Reversals. 

3) Undersøge om det muligt at konstruere en portefølje af hedge carry trade der genererer et 

merafkast? 

4) Undersøge om crash risikoen i form af haleafhængighed kan prædikeres ud fra information i 

markedet? Hvor vil jeg benytte VIX indekset til at anticipere crashes som BNP foreskriver.  

1.4 Afgræsning 
 

Jeg ønsker ikke at modellere størrelsen crash risiko. Dette skyldes at, som jeg ser det, foreligger en 

fundamentalt og særskilt udfordring vedr. Crash risiko som omhandler størrelsen på crash altså hvor 

meget man taber hvis crash indtræffer. Af BNP artiklen kan man forsøge at undersøge 

sammenhængen mellem gearing af carry trades, som foreslås skulle hænge sammen med 

likviditetsspiralerne. Man vil dog, som omtalt tidligere, have en udfordring ved at finde data på carry 

trades og brugen af gearing, da det vil kræve et yderst indgående kendskab investorers porteføljer. 

Dette spørgsmål er enormt relevant, men vil ikke blive undersøgt nærmere i denne afhandling.  

Finansielle friktioner i form af kollateralstillelse og transaktionsomkostninger i form af bid/offer 

spreads vil jeg afholde mig fra at beskæftige mig med i denne opgave. Særlig kollateralstillelse 

relaterer sig således til brugen af gearing, men dette er også et område, hvor det er svært at finde data. 

Kollateralstillelse har i praksis også en afhængighed med hvilken type investor man er. Det er ikke 

umiddelbart givet at en mindre investeringsforening har de samme kan geare sig på de samme 

betingelser, som større international hedge fond eller en trader hos en investeringsbank.  

Endvidere har jeg i opgaven forsøgt at forholde udelukkende til rentedifferentialer betydning for FX 

Options- og Spotmarkeder. Jeg har altså ikke til hensigt at undersøge om der muligvis kan findes 

eksempelvis en råvarefaktor eller noget andet som kan forklare variation i Options- og Spotmarkeder. 

En grundig af analyse at dette ligger med andre ord uden for rammerne at dette speciale. Jeg kommer 
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dog nærmere ind på dette i analyseafsnittet, hvor jeg finder en systematik, der muligvis kunne indikere 

at rentedifferentialer ikke udelukkende forklarer særlig spotkursbevægelser. Jeg finder derimod at 

dette er et interessant spørgsmål som kan undersøges nærmere i andre afhandlinger.  

2 Teori 
2.1 FX Markedet 
 

2.1.1 Prisfastsættelse af terminskontrakter 
 

Der er for denne afhandling et særligt videnskabeligt relevant resultat, som kaldes den udækkede 

renteparitet5 (fra nu omtalt som UIP) følgende afsnit beskæftiger sig med netop dette. 

 Dens relevans skyldes at fænomenet eksplicit udtaler sig om prisen på et derivat man i fagsprog man 

kalder en FX Forward givet fravær af arbitrage. Et sådant finansielt instrument er en bilateral aftale 

blandt to entiteter om at udveksle cashflows i to særskilte valutaer på et fremtidigt tidspunkt T til en 

udveksling-kurs som aftales på tidspunkt t hvorom det gælder at t<T. Eftersom mange markedsaktører 

har kendte cashflow samt en betydelig associeret valuta risiko med disse, eksisterer der veludviklede 

FX Forward markeder, hvorved det bliver muligt for forskellige aktører at afvikle deres FX 

eksponering ved afdække sig, også kaldet at hedge sig.  

Jeg definerer 𝑋(𝑡, 𝑇) som værende den fremtidige udvekslingskurs  som aftales til tidspunkt T også 

kaldet FX Forward kursen. Vi bemærker nok en gang at en FX forward ikke er andet end en 

udveksling af cashflows i forskellige valutaer. Dermed kan vi værdiansætte denne kontrakt/aftale ved 

at tilbagediskontere i de respektive valutaer og udnytte spotkursen til at sammenligne nutidsværdierne 

i hver valutaer. Lad os antage at vi ønsker at købe 1/𝑋(𝑡, 𝑇) enheder fremmed valuta til tidspunkt T 

mod at sælge 1 enhed hjemmemarkeds valuta ligeledes til tidspunkt T. Nutidsværdien i 

hjemmemarkeds valuta på tidspunkt t må i fravær af arbitrage nødvendigvis være: 

𝐹𝑋 𝐹𝑤𝑑 𝑁𝑉𝑡 = 1 ∙ 𝑃𝐷(𝑡, 𝑇)⏟      
𝑁𝑉 𝑖 ℎ𝑗𝑒𝑚𝑚𝑒𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎

− 𝑆𝑡
1

𝑋(𝑡, 𝑇)
∙ 𝑃𝐹(𝑡, 𝑇)

⏟          
𝑁𝑉 𝑖 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑚𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎

 

Hvor jeg denoterer 𝑆𝑡 som spotkursen til tidspunkt t i tillæg til 𝑃𝐷 og 𝑃𝑫 som er de respektive 

nulkuponpriser i de respektive valutaer6, hvor det antages at den risikofrie rente som bruges til 

diskontering er konstant. Eftersom det er fordelagtigt at sætte nutidsværdien af kontrakten lig med 0 

ved initiering, således der er tale om en ”fair” FX Forward, gælder det at: 

0 = 1 ∙ 𝑃𝐷(𝑡, 𝑇) − 𝑆𝑡
1

𝑋(𝑡, 𝑇)
∙ 𝑃𝐹(𝑡, 𝑇) 

                                                           
5 På engelsk: ”Uncovered interest rate parity” 
6 En nulkuponobligation er en obligation med hovedstol 1 og ingen rentebetalinger.  
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𝑋(𝑡, 𝑇) = 𝑆𝑡
𝑃𝐹(𝑡, 𝑇)

𝑃𝐷(𝑡, 𝑇)
 

Hvor nulkuponpriserne kan findes, givet antagelse om kontinuert rentetilskrivning, som: 

𝑋(𝑡, 𝑇) = 𝑆𝑡 ∙ 𝑒
(𝑟𝐷(𝑡,𝑇)−𝑟𝐹(𝑡,𝑇))(𝑇−𝑡) 

Hvor 𝑟𝐷, 𝑟𝐹 de kontinuert tilskrevne risikofrie rentesatser i henholdsvis hjemme- og fremmedmarkeds 

valuta. Dette er et velkendt resultat som kaldes for den dækkede renteparitet7 (CIP) som altså udtaler 

sig eksplicit om forward kursens værdi til tid t med udløb tid T. I fravær af det i ovenstående 

definerede instrument, som vi har døbt FX Forward, så siges den dækkede rente paritet at være 

udækket. En risiko-neutral investor vil være indifferent mellem de respektive renter i hvert land 

eftersom udvekslings-kursen i mellem de to lande forventes at justere sig præcis således at 

nutidsværdien af hjemmemarkeds cash flow er lig med nutidsværdien af fremmedmarkeds cash flow, 

som dermed eliminerer enhver mulighed for arbitrage. Altså udtaler den udækkede renteparitet (UIP) 

sig eksplicit hvad spotkursen ”bør” være i fremtiden og skrives som: 

𝐸ℚ[𝑆𝑇|ℱ𝑡] = 𝑆𝑡 ∙ 𝑒
(𝑟𝐷(𝑡,𝑇)−𝑟𝐹(𝑡,𝑇))(𝑇−𝑡) 

Hvor 𝐸ℚ[… ] er forventningen givet det risikoneutrale sandsynlighedsmål ℚ og ℱ𝑡 denoterer 

informationen (i markedet) til tidspunkt t.  

Fra CIP og UIP får vi endvidere en simpel relation som må gælde:  

𝐸ℚ[𝑆𝑇|ℱ𝑡] = 𝑋(𝑡, 𝑇)   (1) 

Vi ser således alt andet lige at en højere hjemmemarkedsrente medfører en højere fremtidig 

realisering af FX Spotkursen. Det modsatte gør sig gældende for fremmedmarkedsrenten. Det skal 

dog i denne sammenhæng nævnes at positionen, hvor man lånte i et lav-rente land for en periode og 

dernæst placeret lånebeløbet i et høj-rente land omtales i litteraturen, som en carry position, som jeg 

vil uddybe i følgende afsnit. 

Jeg vil afrunde dette afsnit med blot at nævne at der gælder et lignende resultat for diskret 

rentetilskrivning. Udledningen af resultatet er så godt som identisk og CIP kan skrives som: 

𝑋(𝑡, 𝑇)

𝑆𝑡
=
(1 + 𝑖𝑡

𝐹)𝑇−𝑡

(1 + 𝑖𝑡
𝐷)𝑇−𝑡

 

UIP kan skrives som: 

𝑋𝐸ℚ[𝑆𝑇|ℱ𝑡]

𝑆𝑡
=
(1 + 𝑖𝑡

𝐹)𝑇

(1 + 𝑖𝑡
𝐷)𝑇

 

 

Kommentar: Ovenstående beskæftigede sig med FX forward kursen og hvordan en sådan kurs skal 

fastsættes. Jeg argumenterede i denne sammenhæng for hvad Forward kursen burde være vha. et 

                                                           
7 På engelsk: “Covered interest rate parity” 
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replikations argument og gjorde mig endvidere antagelser 1) om fravær af arbitrage 2) konstante 

renter.  

Man omtaler konventionelt forskellen mellem tid t forward kursen 𝑋(𝑡, 𝑇) med udløb T og 𝑆𝑡 som 

forward punkterne:  

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 = 𝑋(𝑡, 𝑇) − 𝑆𝑡 

Forward punkter er oftest angivet Pips svarende til 1/10000. Det variere dog alt efter det givne 

valutakryds. For eksempel er USDJPY er det en Pips =1/100, hvilket skyldes udvekslingsforholdet 

mellem USDJPY ofte i historien har været over 100, hvorfor det simpelthen har være praktisk at 

arbejde med en sådan måleenhed. Forwardpunkterne afspejler rentedifferentialet mellem to 

økonomier/markeder. Forward punkter er typisk approksimeret ved rentedifferentialet:  

𝑋(𝑡, 𝑇) − 𝑆𝑡 ≈ 𝑖𝑡
𝑑 − 𝑖𝑡

𝐹 

Hvor 𝑖𝑡
𝑑 − 𝑖𝑡

𝐹 er forskellen mellem en hjemme- (domestic) og fremmed(foreign ) pengemarkedsrente. 

Disse er positive og negative alt efter hvilket valutakryds der er tale om. 

2.1.2 FX Carry  
 

For ethvert aktiv kan man definere et carry, som det forventede afkast givet konstante priser. Vi 

definerer carry trade som  

𝐶𝑎𝑟𝑟𝑦(𝑡, 𝑇) =
𝑆𝑡 − 𝑋(𝑡, 𝑇)

𝑋(𝑡, 𝑇)
 

Idéen med et carry trade, er at investere i aktiver med et høj carry sælge aktiver lavt carry. I tilfældet 

af FX carry trade køber man højrente valuta mens man sælger lavrentevaluta. Men dette begrænser 

sig ikke kun til valutamarkedet. Carry positioner kan også indtages i andre aktivklasser såsom 

obligationer, aktier og råvarer. Forrige afsnit udtalte sig om forward udvekslingskursen, som vi med 

diskret rentetilskrivning definerer til at være: 

𝑋(𝑡, 𝑇) = 𝑆𝑡 ∙
(1 + 𝑖𝑡

𝐹)𝑇−𝑡

(1 + 𝑖𝑡
𝐷)𝑇−𝑡

 

Derved er rentedifferentialet/carry bestemt ved 

𝐶𝑎𝑟𝑟𝑦(𝑡, 𝑇) =
𝑆𝑡 − 𝑋(𝑡, 𝑇)

𝑋(𝑡, 𝑇)
=
(1 + 𝑖𝑡

𝐹)𝑇−𝑡

(1 + 𝑖𝑡
𝐷)𝑇−𝑡

 

Det bemærkes at forward kursen her er givet ved de diskret tilskrevne renter. Endvidere vil et FX 

Carry trade, kun være profitabelt såfremt Forward kursen er en biased estimator af den fremtidige 

realiseringer af FX spotkurser.  

Eksempel: 

Lad os antage at den Amerikanske årlige risikofrie rente  er 5%, mens den i Japan er 0%. Således vil 

det være muligt at låne 100 JPY og veksle det til USD for tjene de 5% rente. Hvis den indeværende 

USDJPY = 1, vil man således efter 1 år have tjent 1.05-1=0.05 cents. Således kan man veksle sine 
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USD tilbage til JPY. Givet at der ikke har været nogen ændring valutakursen, vil man således veksle 

sine 1.05 USD til 105 JPY. Efter man tilbagebetaler de 100 JPY man lånte for et år siden, er man 

efterladt med en profit på 5 JPY. Profitten er betinget på at realiseringen af spot kursen(valutarisiko). 

I dette tilfælde, hvor spotkursen er uændret tjener man på positionen, men det er dog ikke givet at det 

altid vil være sådan. Vi kunne også have en situation hvor vi tabte penge (JPY apprecierer) eller tjente 

mere end de 5 JPY (USD apprecierer). 

Givet spotkursen overholder ligning (1) vil profitten nødvendigvis være nul. Empiriske studier har 

vist, at der historisk har været et merafkast ved at indtage en FX Carry position. Noget kunne altså 

tyde, at det ikke er tilfældet at en valuta i gennemsnit svækkes eller styrkes signifikant i forhold til 

hvad UIP forudsiger. Faktisk, er et typisk karakteristika ved anvendelse af FX carry strategier at man 

over en længere periode kan realisere en beskeden profit hele tiden (naturligvis til tider også små tab), 

lige indtil man på et eller andet tidspunkt oplever et ”crash” som bevirker til meget store tab.  

Forekomsten af et merafkast ved FX carry trades omtales i litteraturen som ”Forward Premium 

Puzzle” og er særligt interessant for denne afhandling. Jeg vil således beskæftige mig med dette 

fænomen senere ved at præsentere empirisk evidens. Risikoen i FX Carry strategier er som omtalt 

tidligere at profitten associeret med dit FX carry bliver eroderet væk af ændringer i valutakurser. 

Således er man altså eksponeret overfor FX risiko og indlejret crash risiko. Den idiosynkratisk risiko 

i hver valuta er diversificerbar, men det er dog ikke det samme som at vi kan eliminere crash risiko 

ved diversifikation. Denne anses ofte som værende en systemisk risiko dvs. den rammer mange eller 

alle valutaer på engang.  

Der er tidligere blevet givet et eksempel på FX carry strategier. Eftersom FX carrry trade replikere 

en FX Forward kunne man i stedet for at låne pengene og indgå spotstransaktioner blot indgå i en FX 

forward kontrakt og en forward, da værdien af denne må være lige med værdien af indtage carry 

positionen. Dette vil blive uddybet nærmere i metode afsnittet.  

2.1.3 Valutaoptioner 
 

En valutaoption populært kaldet en FX Option tildeler køberen retten til at indgå en spot transaktion 

på et fremtidigt tidspunkt (udløbstidspunktet) til en udvekslingskurs kaldet strikekursen, som aftales 

på indgåelsestidspunktet for kontrakten. Endvidere skelnes der mellem to varianter af optioner 

henholdvis Call/Put, alt efter om man ønsker købe/sælge fremmedmarkedsvalutaen. Set fra køber af 

valutaoptionen synspunkt, så har vedkommende ikke påtaget sig nogen valutarisiko, i og med man 

kun har betalt for retten til at indgå spot transaktionen. Hvis ikke denne er fordelagtig givet 

realiseringen af FX spotkursen på udløbstidspunktet, kan køber blot vælge ikke at udøve sin ret til 

indgå transaktionen. Til gengæld har sælger af valutaoptionen påtaget sig en valutarisiko. Dette 

skyldes naturligvis at sælger har forpligtet sig til indgå i en spot transaktion, selvom denne måtte være 

ufordelagtig givet den fremtidige realisering FX spot kursen. Således skal sælger kompenseres for 

denne valutarisiko i form af en præmie. Jeg vil i det følgende afsnit introducere Garman-Kohlhagen8 

som er model der udtaler sig om hvordan størrelsen på en sådan præmie kan bestemmes.  

Jeg vil gerne præcisere at jeg udelukkende forholder mig til prisfastsættelse af optionskontrakter som 

kan udøves på et fast fremtidigt udløbstidspunkt – de såkaldte europæiske optioner. Hvis man, som 

                                                           
8 (1983), Journal of Intermational Money and Finance 
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optionskøber, også har retten til udøve spottransaktionen før det faste udløbstidspunkt, givet i 

kontrakten, kaldes denne for en amerikansk option. Denne og et væld af andre options typer (eksotiske 

optioner) vil ikke blive gennemgået.  

I modellen antages det at: 

1. FX spotkursen følger en Geometrisk Brownsk Bevægelse 

2. Options præmien er en funktion af kun en stokastisk variabel, som er FX Spotkursen 

3. Markeder har ingen friktioner.  

4. Risikofrie renter er konstante 

Notation: 

 𝑆, denoterer FX Spotkursen til tid t 

 𝑋, denoterer FX Forwardkursen som har samme udløbstidspunkt som optionen. 

 𝐾, denoterer udvekslingskursen for FX Spot transaktionen på udløbstidspunktet (strike). 

 (𝑇 − 𝑡), angiver den resterende tid til udløb hvor T denoterer udløbstidspunktet, mens t 

angiver en vilkårlig tilstand for tiden før udløb T>t. 

 𝐶(𝑆, 𝑇), denoterer præmien for en Call option på indgåelse af en vilkårlig FX Spot transaktion 

med udløbstidspunkt T 

 𝑃(𝑆, 𝑇), denoterer præmien for en Put option på indgåelse af en vilkårlig FX Spot transaktion 

med udløbstidspunkt T. 

 𝑟𝐷, angiver den risikofrie hjemmemarkedsrente 

 𝑟𝐹, angiver den risikofrie fremmedmarkedsrente 

 𝜎 volatiliteten for FX Spotkursen 

 𝜇 driften i FX spotkurs processen. 

 𝑁(. ), er den kumulative normalfordelingsfunktion 

 𝛼, det forventede afkastrate på et aktiv  

 𝛿, standardafvigelsen i afkastraten på aktivet.  

Kommmentar: Garman-Kohlhagen kan på mange måder kan forstås, som en udvidelse/tilpasning af 

Black-Scholes modellen, som har aktier som det underliggende aktiv og dermed ikke valutakurser.  

Det er vigtigt at forstå den underliggende betydning af hjemme- og fremmemarkedsrenter. 

Udgangspunktet i Garman-Kohlhagen er således at det risiko-justeret forventede afkast for forskellige 

aktiver som opfylder ovenstående 4 antagelser må være identisk givet der ikke må eksisterer arbitrage. 

Således må det gælde at, 

 
𝛼𝑖 − 𝑟𝐷
𝛿𝑖

= 𝜆 , ∀ 𝑖    (1) 

Hvor lambda ikke afhænger af det hvilket underliggende aktiv vi betragter.  Hvis vi anvender dette 

på valuta så bliver (1),   

(𝜇 + 𝑟𝐹) − 𝑟𝐷
𝜎

= 𝜆     (2)  

Det være sig den forventede afkast ved at besidde fremmedvaluta må nødvendigvis være driften 𝜇 i 

for valutakursprocessen (i antal hjemmemarkeds enheder pr. fremmedmarkedsenheder) plus den 
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risikofrie kapitalvækst, 𝑟𝐹, som vi får ved at placere penge i risikofrie aktiver. Bemærk, at nævneren 

i venstresiden af udtrykket er lig med sigma, da denne er standardafvigelsen ved at holde 

fremmedmarkedsvaluta. Implikationen er for Call Options præmien må opfylde at, 

𝛼𝐶 − 𝑟𝐷
𝛿𝐶

= 𝜆     (3) 

Hvor 𝛼𝐶 og 𝛿𝐶 er call optionens forventede afkastrate og standardafvigelse. Ved anvendelse af Ito’s 

lemma har vi at:  

𝛼𝐶𝐶 =
1

2
𝜎2𝑆2

𝜕2𝐶

𝜕𝑆2  
+ 𝜇𝑆

𝜕𝐶

𝜕𝑆
−
𝜕𝐶

𝜕𝑇
     (4) 

og  

𝛼𝐶𝑆 = 𝜎𝑆
𝜕𝐶

𝜕𝑆
     (5) 

Substitution af (3) og (4) ind i (3) giver, 

1
2𝜎

2𝑆2
𝜕2𝐶
𝜕𝑆2  

+ 𝜇𝑆
𝜕𝐶
𝜕𝑆
−
𝜕𝐶
𝜕𝑇
− 𝑅𝐷𝐶 

𝜎𝑆
𝜕𝐶
𝜕𝑆
     

=  𝜆    (3𝑎) 

Ved at sætte (2) og (3) lig med hinanden får vi at: 

𝜎2

2
𝑆2
𝜕2𝐶

𝜕𝑆2
− 𝑟𝐷𝐶 + (𝑟𝐷𝑆 − 𝑟𝐹𝑆)

𝜕𝐶

𝜕𝑆
=
𝜕𝐶

𝜕𝑇
    (6) 

Forståelsesmæssigt kan man opfatte 𝑟𝐹 som dividende raten for fremmed valuta, men denne rate er i 

fremmedmarkeds enheder, så for at konvertere hjemmemarkeder skal man gange med spotkursen 𝑆.  

Løsningen til differentialligningen kan findes på lukket form til, givet at optioner opfylder 

randbetingelsen:  𝐶(𝑆; 0) = 𝑀𝑎𝑥(𝑆 − 𝐾; 0), som  

𝐶(𝑆, 𝑇) = 𝑒−𝑟𝐹 𝑇 𝑆 𝑁(𝑥 + 𝜎 √𝑇) − 𝑒−𝑟𝐷 𝑇 𝐾  𝑁(𝑥)    (7) 

Hvor,  

𝑥 ≡
ln (

𝑆
𝐾) + {𝑟𝐷 − 𝑟𝐹 −

𝜎2

2 } 𝑇

𝜎√𝑇
    (∗∗) 

Differentialligningen har også en løsning for randbetingelse 𝑃(𝑆; 0) = 𝑀𝑎𝑥(𝐾 − 𝑆; 0), hvorfor 

løsningen for den europæiske put option bliver, 

𝑃(𝑆, 𝑇) = 𝑒−𝑟𝐹 𝑇 𝑆 [𝑁(𝑥 + 𝜎 √𝑇) − 1] − 𝑒−𝑟𝐷 𝑇 𝐾  [𝑁(𝑥) − 1 ]    (8)  

I dette udtryk er x tilsvarende (∗∗).  

Greeks 
  



19 
 

Vi kan finde de afledede mht. input parametrene også kaldet Greeks. Dette er af interesse, da det viser 

hvordan optionspræmien opfører sig, ved marginale ændringer i input parametrene. Således kan de 

første ordens afledede findes til at være: 

𝜕𝐶

𝜕𝑆
= 𝑒−𝑟𝐹 𝑇𝑁(𝑥 + 𝜎√𝑇) > 0 

𝜕𝐶

𝜕𝐾
= −𝑒−𝑟𝐷𝑇 𝑁(𝑥) < 0 

𝜕𝐶

𝜕𝜎
= 𝑒−𝑟𝐹 𝑇𝐾√𝑇     𝑁′(𝑥) > 0 

𝜕𝐶

𝜕𝑟𝐷
= 𝑇 𝑒−𝑟𝐷𝑇 𝐾 𝑁(𝑥) > 0 

𝜕𝐶

𝜕𝑟𝐹
= −𝑇 𝑒−𝑟𝐹𝑇𝑆 𝑁(𝑥 + 𝜎√𝑇) < 0 

Den første afledede mht. spotkursen kaldes for delta og vil blive omtalt i senere afsnit.  

Forward parametrisering 
 

Hvis vi påberåber os den udækkede renteparitet fra forrige afsnit, hvor vi fandt at, 

𝐸ℚ[𝑆𝑇|ℱ𝑡] = 𝑆𝑡 ∙ 𝑒
(𝑟𝐷(𝑡,𝑇)−𝑟𝐹(𝑡,𝑇))(𝑇−𝑡) 

Så kan vi substituere dette udtryk ind i (7), hvilket giver en anden løsning den europæiske call og put 

option henholdsvis, 

𝐶(𝐹, 𝑇) = {𝐹 𝑁(𝑥 + 𝜎√𝑇) − 𝐾𝑁(𝑥)} 𝑒𝑟𝐷𝑇 

𝑃(𝐹, 𝑇) = {𝐹 [𝑁(𝑥 + 𝜎√𝑇) − 1] − 𝐾[𝑁(𝑥) − 1]} 𝑒𝑟𝐷𝑇  

 

Hvor 

𝑥 =
ln (

𝐹
𝐾) − (

𝜎2

2 )𝑇

𝜎√𝑇
 

Endvidere gælder der at delta mht. call optionen nu er, 

𝜕𝐶

𝜕𝐹
= 𝑒−𝑟𝐷𝑇𝑁(𝑥 + 𝜎√𝑇) > 0 

Ved at lave den substuering afhænger udtrykket nu af Forwardkursen og hjemmemarkedsrenten,  𝑟𝐷 

og ikke S og 𝑟𝑓. Det betyder at al information der er relevant for options præmien vedr. de sidst 2 

parametre, som ikke indgår i udtrykket er indlejret i forwardkursen.  
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2.1.4 Hedge af FX Carry  
 

Jeg har tidligere beskrevet kort tilstedeværelsen af crash risiko i FX Carry strategier. Strategien kan 

kort forklares ved at man køber investerer i valuta med høje risikofrie rente samtidig med at man 

sælger valuta med lave risikofrie renter. I eksemplet, der blev givet tidligere med USDJPY, var 

risikoen ved at indtage positionen at JPY apprecierer overfor USD, da dette vil erodere det FX Carry. 

Et crash associeres med ekstreme hændelser i dette tilfælde netop at JPY apprecierer krafitgt ift. USD. 

I denne sammenhæng er det interessant at betragte FX optioner, da disse giver investorer muligheden 

for at forsikre sig mod ekstreme hændelser. Eksempelvis kunne indtage en carry position, som givet 

i eksemplet, samtidig med at man køber Call option som giver muligheden for at købe en JPY på 

udløbstidspunkt. Det står klart at, eftersom man skal betale præmien, at dette vil erodere noget af 

investors FX Carry. Derfor bliver man nødt til have en overvejelse omkring hvad strike kursen skal 

være. Endvidere kan ma sige at desto tættere strikekursen er på ATM strikekursen, desto mere 

forsikring har man købt. Der gælder dog alt andet lige at denne forsikring er dyrere. Dermed eksisterer 

der altså et trade-off mellem hvor meget forsikring og carry man ønsker at modtage.  Definition af 

carry blev givet tidligere til at være: 

𝐶𝑎𝑟𝑟𝑦(𝑡, 𝑇) =
𝑆𝑡 − 𝑋(𝑡, 𝑇)

𝑋(𝑡, 𝑇)
=
(1 + 𝑖𝑡

𝐹)𝑇−𝑡

(1 + 𝑖𝑡
𝐷)𝑇−𝑡

 

Hvis man hedger sin af crash risiko vil Carry nu være:  

𝐶𝑎𝑟𝑟𝑦ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒𝑑(𝑡, 𝑇) = 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑦(𝑡, 𝑇) − 𝐶(𝑆, 𝑇, 𝐾, 𝜎) 

En anden forståelse man have er at man ved brug af optioner kan begrænse sin downside, ved at 

opgive noget af sin upside. Dette kan ses ved nedenstående eksempel.  

2.2 Performance mål 
 

Jeg vil i dette afsnit beskrive de mål man bruger til at til at beskrive forskellige strategiers 

performance.  

2.2.1 Relative afkast 
 

I afhandlingen benyttes det relative afkast for hver periode. Det relative over en periode fra t-1 til t 

er givet som:  

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

 

hvor 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 er profitten i perioden og nævneren er prisen ved periodens start. Excess return 

findes ved at fratrække den risikofrie rente fra afkast. Fordelen ved at bruge et afkastmål er generelt 

normalisering – dvs. det at betragte alle variable i én sammenlignelig måleenhed.  Dette tillader at 

man kan evaluere analytiske sammenhænge blandt flere variable uanset om deres startprisen måtte 

være forskellige.  
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2.2.2 Log afkast 
 

Endvidere er der endvidere nogle særlige fordele ved at logaritmisere afkastet ift. Relative afkast. 

Først og fremmest, hvis vi antager at priser er log-normalt fordelte (hvilket i praksis kan være stærk 

antagelse) så vil log(1 + 𝑅𝑡) være normalfordelt. Dette skyldes at: 

1 + 𝑅𝑡 =
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

= exp
𝐿𝑜𝑔(

𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

)
 

Hvilket typisk inden for statistik er praktisk, da normalfordelingsantagelser forekommer ofte.  

 Da man er interesseret i at analysere på en strategis afkast over gentagne perioder skal man med 

relative afkast i hver periode tage højde for renters rente. Dernæst, gælder der at man ved små afkast 

(lille R), som typisk gør sig gældende ved daglige afkast kan approksimere  

log(1 + 𝑅) ≈ 𝑅 ,    𝑟 ≪ 1 

Til sidst gælder der også en fordel i kraft af egenskab som kaldes tidsadditivitet. Hvis vi betragter en 

ordnet sekvens af n handler, så vil vi typisk være interesseret i det vedhængende afkast eller det 

løbende afkast som er givet ved: 

(1 + 𝑅1)(1 + 𝑅2) ∙ … ∙ (1 + 𝑅𝑛) =∏𝑅𝑡

𝑛

𝑡=1

   (∗) 

Dette er et ubehageligt udtryk at arbejde med, eftersom det huskes fra sandsynlighedsteori at et 

produkt af normalfordelte variable ikke er normalfordelt. Til gengæld husker vi ligeledes fra 

sandsynlighedsteorien at en sum af normalfordelte variable er normalfordelt, såfremt de ikke er 

korrelerede. Derfor er belejligt at tage logaritmen da vi husker at, 

log(1 + 𝑅𝑡) = log (
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

) = log(𝑃𝑡) − log(𝑃𝑡−1)  

Hvorfor det løbende afkast er normalfordelt og som betyder at, 

𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑅1) + 𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑅2) + ⋯+ 𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑅𝑛) =∑log(1 + 𝑅𝑡)

𝑛

𝑡=1

= log(𝑃𝑛) − log (𝑃0) 

Således er det løbende afkast over n perioder blot lig med logaritmen af forskellen mellem den initiale 

investering og prisen den sidst periode. Det reducerer også den algebraiske kompleksitet da vi nu blot 

skal trække to tal fra hinanden i stedet for at lave n beregninger. Endvidere er summen nyttig, eftersom 

den centrale grænseværdi sætning minder os om at stikprøvegennemsnittet tilhørende en sum vil 

konvergere mod en normalfordeling givet at de to første momenter er finitte.  

2.2.3 Sharpe Ratio 
 

Et kendt mål for der benyttes til evaluere handelsstrategier er Sharpe Ratio. Denne er givet som: 
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𝑆𝑅 =
𝐸(𝑅 − 𝑅𝑓)

𝜎(𝑅 − 𝑅𝑓)
  

Performancemålet er givet som, det forventede merafkast skaleret i enheder standardafvigelse, hvor 

standardafvigelsen er et udtryk for risikoen. Idéen med Sharpe ratio er anskueliggøre det realiserede 

afkast, justeret for den markedsrisiko man måtte har påtage sig. Sagt på en anden måde så fortæller 

Sharpe ratio, hvor meget en investor bliver belønnet for at påtage sig risiko. Da der er tale om 

standardiseret mål benyttes Sharpe ratio til at sammenligne forskellige strategier. Generisk sagt kan 

man sige at et højt merafkast og en tilhørende lav standardafvigelse giver en høj Sharpe ratio. Dette 

har altså grobund i den risiko-baserede tankegang om at man som investor gerne vil kompenseres for 

den risiko han påtager sig. Kompensationen pr. enhed risiko er altså stor hvis Sharpe ratio er stor, 

hvorfor dette er at foretrække. Jeg vil i afhandlingen analysere på realiserede afkast og beregne den 

historisk realiserede sharpe ratio (’ex post sharpe ratio’). af  

2.3 Statistiske estimatorer 
 

Jeg har tidligere afsnit beskrevet hvordan det er muligt at beregne afkast ud fra en tidserie af 

observerede kurser. Det er denne sammenhæng besnærende at analysere på fordelingen af afkastene 

fra sandsynlighedsteoretisk vinkel. 

2.3.1 Stationaritet 
 

En af de mest brugbare egenskaber inden for statistik, og særligt tidsserieanalyse er stationaritet. 

Inden vi kommer så langt vil jeg starte med at definere en tidserie, som værende: 

 ”En sekvens af observationer over en periode hvor man har ordnet hvert tidspunkt kronologisk.” 

Når man observerer tidsserie så kan fluktuationer forekomme tilfældige, men typisk udviser de den 

samme opførsel for hvert et tidspunkt. Med opførsel menes det at eksempelvis at ændringer i renter, 

aktier eller for den sags skyld valuta, kan være meget forskellige fra én periode til en anden, men 

middelværdi, standardafvigelse, skævhed og kurtosis (topstejlhed) og andre statistiske egenskaber 

kan stadig godt være de samme fra periode til periode. Stationaritet knytter sig til dette, da det er en 

tidsserie der udviser tidsinvariant opførsel. Dette vil sige dens statistiske egenskaber ændrer sig ikke. 

Der gælder dernæst forskellige underkategorier af stationaritet alt efter hvilke egenskaber der er 

tidsinvariante. Den første definition kaldes streng stationaritet og gælder hvis og kun hvis 

sandsynlighedsfordelingen er identisk for alle tidsperioder. Dette betyder at alle momenter er er ens 

på tværs af samtlige tidsperioder.  

Svag stationaritet er derimod defineret ved, såfremt en sekvens af observationer 𝑌1, 𝑌2, … , opfylder 

at, 

𝐸[𝑌𝑖] = 𝜇    ∀ 𝑖 = 1, 2, … 

𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑖] = 𝜎
2    ∀ 𝑖 = 1, 2, … 

𝐶𝑜𝑟[𝑌𝑖, 𝑌𝑗] = 𝜌(| 𝑖 − 𝑗|)    𝑓𝑜𝑟 𝑖 𝑜𝑔 𝑗 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝜌(ℎ) 
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Styrken ved stationære tidsserier, er at vi i tilfældet med vores afkast ikke skal modellere 

middelværdien for hvert tidspunkt, vi kan blot estimere 𝜇, som således er den samme for alle perioder. 

Jeg vil ikke eksplicit udfører test af stationaritet på eksempelvis mine tidsserier for realiserede afkast 

i denne opgave. Dette antages at være opfyldt.  

2.3.2 Histogram 
 

Givet man har fundet en repræsentativ stikprøve og indeholdende tilstrækkelig antal observationer, 

vil et histogram være simpel estimator af en tæthedsfunktion. I tilfældet med hvor vi ønsker at 

analysere afkastene vil man ud fra denne forsøge beskrive hvor sandsynligt et givent afkast er. Et 

histogram starter typisk med at man inddeler observationerne i intervaller. Således tælles det hvor 

hyppigt at et givent afkast falder i et interval. Det skal i denne forbindelse siges at intervallerne 

fastsættes mere eller mindre som arbitrært. Det være sig der ikke nogen stringent metode til bestemme 

disse andet end at intervallerne skal være lige store. En typisk huskeregel, som selvfølgelig ikke skal 

tages bogstaveligt, kunne være at, 

 Der skal være et tilstrækkelig stort antal intervaller, til at man rent faktisk kan vurdere 

fordelingen herudfra. Et sted mellem 5 og 10 intervaller må således betragtes som et absolut 

minimum. 

 Der skal være et tilstrækkeligt stort antal målinger i intervallerne. Antallet af målinger i det 

bedst repræsenterede interval bør næppe være meget under 20. 

Ud fra hyppigheden som kort kan definere som ”antal målinger i et interval” kan man dernæst 

findes frekvensen som er ”antal målinger i et interval” divideret med ”det totale antal målinger”. 

2.3.3 Kernel density estimation 
 

Jeg vil nu introducere en anden måde at estimere de empiriske fordelinger, som tilfører den non-

parametriske statistik. Denne er karakteriseret ved at man ikke benytter nogle parametriserede 

sandsynlighedsfordelinger. Jeg har nemlig i denne afhandling gjort hyppigt brug af Kernel Density 

Estimation (KDE). Dette skyldes at mange afkastserier observeret i opgaven har halerisiko og 

ekstreme observationer som typisk ikke er særlig godt repræsenteret ved histogrammer. 

Kernel density estimatoren for den n-store stikprøve  𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛  er givet ved: 

𝑓(𝑦) =
1

𝑛  𝑏
∑𝐾(

𝑌𝑖 − 𝑦

𝑏
)

𝑛

𝑖=1

 

hvor K er en eller anden tæthedsfunktion, som er symmetrisk omkring nul. I denne forbindelse kaldes 

b for båndbredden, som er en graden, hvormed estimatoren opfanger egenskaberne i den sande 

tæthedsfunktion. Desto mindre b desto mere opfanger den. Den er dog også påvirkelig overfor 

tilfældig støj data, hvorved den vil overfitte, hvilket vil betyde at kurven for estimatoren ”vrikker sig” 

op og ned. Derfor skal man være varsom med at sætte b for lavt, da man i så fald vil få meget varians 

ind i den estimerede fordeling. Omvendt kan et for stor b betyde at man ikke kan fange den sande 

fordelings egenskaber, hvilket er det samme som at man får en biased estimator. Der er altså tale om 

et tradeoff mellem bias og varians. Her betyder overfit at estimatoren læner sig for meget op af data 
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og er alt for påvirkelig af den tilfældige støj i data. Omvendt er underfit associeret med at estimatoren 

ikke læner sig nok op ad data. Valget af b er ikke teoretisk funderet, det handler om at prøve sig frem, 

indtil man synes man har en repræsentativ fordeling, dog skal valget af typisk kædes sammen med 

stikprøvestørrelsen n. 

Vi omtalte tidligere K() som en værende en eller anden tæthedsfunktion. Et typisk valg af K() er den 

gaussiske kernel funktion, som jeg har benyttet for samtlige min Kernel density estimatorer. Denne 

er defineret som, 

𝐾(𝑢) =
1

√2𝜋
𝑒−(

1
2
𝑢2) ℎ𝑣𝑜𝑟  𝑢 =  

𝑌𝑖 − 𝑦

𝑏
 

 

3 Data 
 

I dette afsnit vil jeg beskrive det data der ligger til grund for min opgave. Jeg vil gerne beskrive hvilke 

valutaer jeg har med min afhandling og uddybe nogle af de overvejelser jeg har gjort mig i forbindelse 

med denne opgave. Jeg vil også gerne forholde mig mere kvalitativt til nogle af de valutaer, jeg har 

indlemmet i min opgave. Dette bliver nødvendigt ift. mit analyseafsnit, hvor kendskab til hver enkelt 

valuta bliver vigtigt med hensyn til at forstå resultaterne. 

Det er vigtigt at gøre sig nogle grundige overvejelser vedr. hvilke lande man indlemmer i analyse, 

men ligeså vigtigt er det også at forholde til den tidsperiode hvori data er indsamlet. I denne opgave 

har jeg haft behov for en masse forskellige data, da jeg har haft et ønske om at analysere på først og 

fremmest carry baskets, hvor man indtager carry positioner som udløber på forskellige tidspunkter. 

Endvidere har jeg ønsket at analysere på FX Optioner med samme udløbstidspunkter og i de samme 

valutaer som min carry basket. Dette har begrænset dels mit valutaunivers samt begrænset den 

tidsperiode jeg ønsker at analysere på. Af den simple årsag at skal være tilgængelig.  

3.1 Valutaunivers og valg af tidsperiode 
 

I opgaven er min primære datakilde Bloomberg, hvor jeg indhentet data på følgende valutaer som 

dermed udgør mit valutaunivers. Valutaerne jeg som udgangspunkt har været interesseret i er dem 

som i rapporten ”Triennal Central Bank Survey” fra 2013 regnes for at være nogle af verden mest 

likvide valutaer (jf. rapportens tabel 2).  

Developed market AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, SEK 

Emerging market BRL, CLP, INR*, MXN, PLN, RUB*, TRY, ZAR 

 

Disse er udvalgt for at have et mere mangfoldigt udvalg af valutaer, sammenlignet med de artikler 

der ligger til grund for denne opgave. Dette skyldes at det fra starten har været min intention at bygge 

videre på den eksisterende videnskabelige litteratur, som er omtalt i introduktionsafsnittet ved at 

undersøge valutaer som ikke nødvendigvis regnes som værende ”developed market” valutaer.  
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Når det er sagt, så har det været nødvendigt at træffe nogle klare valg, da der har været en afvejning 

mellem, på den ene side hvor mange valutaer der skal være med i opgaven og på den anden side hvor 

lang en tidsperiode jeg har ønsket at analysere på. Ved at udvide mit valutaunivers yderligere, end 

det har jeg indlemmet i opgaven, havde det ikke været muligt at få en tidsperiode som dækkede 

Lehmans Brothers kollaps i 2008. Således havde tidsperioden ikke været lang nok til indbefatte en af 

de vigtigst begivenheder i nyere tid, som på samme tid har en betydelig relevans for det jeg ønsker at 

undersøge. På den anden side har jeg også lavet et kompromis mht. til at indlemme nogle lande, da 

jeg gerne vil have dem med for at få et repræsentativt tværsnit af verden mest betydningsfulde 

økonomier. Her tænker jeg særlig på RUB (Rusland)  og INR (Indien), som begge tilhører BRIKS 

landene9, hvor jeg har været nødt til pille dem ud af datasættet helt op til 2012. Dette skyldes at der 

før 2012, har været et noget tvivlsomt datagrundlag. Jeg mistænker simpelthen at kvaliteten ikke er 

til stede forstået på den måde at de indsamlede data ikke giver et retvisende billede. Dette vil blive 

uddybet nærmere i nedenstående.  

En anden meget vigtigt overvejelse jeg har gjort vedr. mit valg af valuta, er at jeg ikke har ønsket at 

have pegged valuta med. Det være sig en valuta, hvor centralbanken har en erklæret fastkurspolitik 

overfor en anden valuta. Konsekvensen af fastkurspolitikken, som eksempelvis den danske 

centralbank udøver overfor EUR, er at den danske kronekurs over for EUR aldrig vil fluktuere særlig 

meget. Dette betyder at den danske krones fluktuationer overfor en tredje valuta såsom USD i 

virkeligheden ikke er andet end et udtryk for EUR fluktuationer overfor USD. I tillæg til dette så er 

der også tilknyttet en politisk risiko, som går på om den danske centralbank kan opretholde sin peg 

mod EUR. Som omtalt i introduktionsafsnittet findes talrige eksempler i historien på centralbanker 

som har måtte opgive deres fastkurspolitik. For helt at undgå at forhold mig til sådanne politiske 

risikofaktorer har jeg altså undladt valutaer som DKK. Jeg har dog igen her været nødt til at gå på 

kompromis, da jeg har indlemmet CHF, som i flere periode inde for observerede tidsperiode har været 

pegged, dette vil jeg også uddybe nærmere i et kommende afsnit.  

Afslutningsvist mangler jeg blot at nævne hvilke tidsperioder jeg har benyttet for de forskellige carry 

baskets.  

Udløbstidspunkter 1W 1M 2M 6M 9M 1Y 

Start:  (yyyy-mm-dd) 2008-08-01 2008-07-08 2008-06-11 2008-02-08 2008-12-08 2008-06-30 

Slut:  (yyyy-mm-dd) 2017-01-13 2016-12-20 2016-11-18 2016-07-20 2016-04-20 2016-01-20 

 

Jeg havde i udgangspunktet gerne set at tidsperioden var en længere særligt 9M og 1Y 

udløbstidspunkterne finder jeg at tidsperioden er lige på grænsen for om man jeg skulle tage den med 

eller ej. Jeg har valgt have dem med i analysen, men der opstår nogle udfordringer i analysen ift. af 

finanskrisen ikke er ordentligt afspejlet i afkastserien for disse. Jeg adressere dette i min analyse, i 

afsnit 5.3.1, når det bliver aktuelt.  

3.2 Indsamlet data 
 

                                                           
9 Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, som er en betegnelse man bruger om disse lande, der regnes for at 
være nogle af verdens førende vækstøkonomier. 
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Jeg vil i dette afsnit forklare præcist hvad det er for noget data jeg har benyttet og til hvad. 

3.2.1 Spot og forward kurser i Bloomberg 
 

Jeg har indsamlet  både den historiske- spotkurs og forward punkter for hele perioden i  fra bloomberg, 

hvor jeg har taget ”last price”. Dette er lukkekursen en given dag. Det er vigtigt at understrege jeg 

har valgt at se bort fra Bid/Ask spændet. Jeg mener ikke at dette burde have en særlig betydning for 

mine resultater. Jeg benytter spotkursen og FWD punkterne til at udregne det realiserede afkast for 

carry basket. Endvidere indgår både spotkursen og FWD punkterne til prisfastsættelse af FX 

Optioner.  

Det skal i denne forbindelse nævnes at jeg har undladt udløbstidspunktet 3M, hvilket skyldes at 

Bloomberg ikke havde opgivet Forward punkterne i en periode på godt og vel 3 måneder omkring 

september 2008. Jeg mener dog at, eftersom jeg har 2M udløbstidspunktet med, at det er tvivlsomt at 

jeg ville have fået resultater der er vidt forskellige fra denne. 

3.2.2 BFIX 
 

Med hensyn til at finde den realiserede spotkurs har jeg benyttet bloomberg fixings(BFIX)10. 

Bloomberg har selv beskrevet denne metodologi, og hvordan forklarer hvorfor de finder at deres 

BFIX data promoverer et nøjagtigt billede af en given valuta-fixing har været på et givent tidspunkt. 

Jeg har valgt at benytte en fixing da europæiske FX optioner afregnes på et bestemt fremtidigt 

udløbstidspunkt. Dette er konventionelt 10am Eastern standard time(New York). Da jeg i opgaven 

antager at der foreligger fysisk afregning af FX Optioner, hvilket betyder at man rent faktisk skal 

indgå i en FX spottransaktion på udløbstidspunktet, finder jeg at BFIX er mere retvisende, end hvis 

jeg blot benyttede en lukkekurs. BFIX giver med andre ord en mere realistisk indtryk hvad spotkursen 

er handlet til på udløbstidspunktet tidspunkt. Jeg benytter  dermed BFIX til finde ud af hvad FX 

optionen er afregnet til, mens også til udregne det realiserede afkast på carry basket. Således falder 

udløbstidspunktet for både FX optionen sammen med udløbstidspunktet for Carry basket.   

3.2.3 Implicit volatiliteter 
 

Jeg har her benyttet Bloomberg data, hvor jeg har indhentet den implicitte volatilitet for Delta 10, 

Delta 25 og ATM optioner. Market makers i options markeder kvotere typisk ved at opgive en implicit 

volatilitet man de ønsker at handle på. Dernæst kan denne indsættes i formlen fundet i teoriafsnit om 

prisfastsættelse af FX optioner. Endvidere er er det indforstået at en Delta10 option er en FX option, 

i et givent valutakryds, hvis strikekurs medfører at delta for optionen er 10. Det samme gør sig 

gældende for en Delta25 option. Således har jeg opgaven selv skulle udregne hvad strikekursen er ud 

fra vha. udtrykket for delta, som det huskes er den førsteaflede af formlen, fundet til prisfastsættelse 

af FX optioner, mht. spotkursen.  

                                                           
10 Bloomberg Fixing: ”BFIX methodology”, foreign exchange , (Ver. May 2016), udgivet af Bloomberg. 
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3.2.4 Diskonteringsrenter 
 

For at prisfastsætte FX optioner skal jeg bruge en risikofri diskonteringsrente. Hertil har jeg benyttet  

USD overnight index swap rente også kaldet en OIS rente hentet fra Bloomberg. En ”overnight” rente 

er den rente finansielle institutter kan låne penge ”hen over natten” (deraf det engelske: ”overnight”) 

til at finansiere sin kortsigts behov for penge. Dette kan de gøre af hinanden eller hos centralbanken. 

Der tale om en variabel rente, da denne vil fluktuere alt efter behovet efter penge(likviditeten i 

markedet). En overnight index swap er således en rente swap hvor det variable ben af transaktionen 

er overnight rente og det faste renteben er således dikteret af markedet. Da en rente swap altid indgås 

således at markedsværdien er nul, må den faste rente være den forventede overnight rente. 

Renteswaps kan indgås med forskellige udløbstidspunkter, således er den faste rente lig med den 

forventede variable rente over hele løbetiden. Det vigtige at holde sig for øje her, er at overnight rente 

antages at være risikofri, modsat LIBOR renten som menes at have kreditpræmie indlejret i sig. Efter 

finanskrisen i 2008 har der eksisterer et spænd mellem Libor og OIS, som afspejler denne kreditrisiko. 

Derfor har jeg valgt at benytte OIS renter i stedet for LIBOR renter.  

3.2.5 VIX  
Jeg har indhentet VIX data fra Yahoo finance. Dette kunne også være indhentet Bloomberg, men da 

udgiveren af indekset CBOE (Chicago Board Options Exchange) selv lægger værdierne ud på deres 

hjemmeside, har jeg fuld tiltro til at yahoo finance har korrekt og retvisende data, da der altså ikke 

foreligger barrierer ift. indhente data direkte fra kilden.  

VIX indekset følger udviklingen i den implicitte volatilitet på option skrevet på S&P 500. Den er ofte 

omtalt som et frygtindeks, i og med den det menes at en ekstrem frygt blandt investorer vil påvirke 

optionsmarkederne, da disse giver muligheden for at afdække sig downside. Fra et mere teoretisk 

synspunkt ikke andet end et vægtet gennemsnit af række priser på optioner som har S&P 500, som 

det underliggende aktiv.11 

Det er foreslået at VIX indekset er korreleret med en realisering af systemisk risiko. Det er endvidere 

blevet foreslået af flere af artiklerne omtalt i afsnit 1.2, at denne risiko skulle relatere sig til de crash 

der opleves i FX markederne. Jeg vil dermed forsøge analysere på sammenhængen mellem VIX og 

afkastserierne i min carry basket.  

3.3 Gennemgang af udvalgte kryds 
 

Jeg har i nedenstående lavet en tabel ved at indhente data fra verdensbankens hjemmeside, som viser 

den årlig udvikling i % i udvalgte landes BNP. Data ligger i excel arket ”World Bank -  GDP Growth 

rates”, som kan findes på den udleverede USB-pind.  

Country Name 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Brazil* 5.09 -0.13 7.53 3.97 1.92 3.00 0.50 -3.77 -3.59 

Euro area 0.43 -4.52 2.09 1.55 -0.91 -0.26 1.23 2.00 1.75 

                                                           
11Kilde: Wikipedia 
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European Union 0.46 -4.38 2.15 1.67 -0.47 0.22 1.67 2.20 1.87 

India* 3.89 8.48 10.26 6.64 5.46 6.39 7.51 8.01 7.11 

South Africa* 3.19 -1.54 3.04 3.28 2.21 2.49 1.70 1.30 0.28 

Switzerland 2.28 -2.13 2.95 1.80 1.05 1.78 2.00 0.84 1.29 

Turkey* 0.85 -4.70 8.49 11.11 4.79 8.49 5.17 6.06 2.88 

United States -0.29 -2.78 2.53 1.60 2.22 1.68 2.37 2.60 1.62 

 

Heraf ses et udpluk af nogle af landene som jeg finder særligt interessant for analysen. Jeg vil især 

gerne forhold mig til de lande markeret med * i tabellen.  

3.3.1 TRY, BRL, ZAR og INR 
 

Som det ses af tabellen har Indien, Brasilien, Sydafrika og Tyrkiet i iøjnefaldende høje vækstrate i 

BNP. Landene regnes også for at være nogle af verdens hurtigst voksende økonomier. I denne 

sammenhæng er dette interessant fordi vækst giver større efterspørgsel efter landenes valuta. Dette er 

vigtigt at huske på når vi når til analyse afsnittet, hvor vi vil se at TRY og INR lader til at være nogle 

outliers ift. resten af valutaerne i vores carry basket. 

For både Sydafrika, Indien og Brasiliens tilfælde gælder der at de alle er storeksportører af råvarer. 

(Se bilag: Eksport). For Brasiliens vedkommende kommer en stor del af eksporten fra fødevarer, 

såsom soya bønner, frugter mf, udvinding malm som indeholder metaller. For Sydafrikas og Indien 

er eksporten i høj grad bundet op på metaller, ædelstene mf. Der gælder dog fælles for alle disse 

råvarer at de over en længere periode mellem 2008 til 2017 oplevede kraftige stigninger i pris. Jeg 

har indhentet data fra IMF som udgiver prisindeks på forskellige råvare gruppe. Disse er med i bilags 

samlingen(USB), hvor jeg i t excel ark har lavet enkelte grafer som beskriver prisudviklingen i for 

relevante råvareindeks.  

Summa summarum er at der lader til at have været en positiv effekt af råvarer på ZARUSD, INRUSD 

og BRLUSD. Med dette menes at eftersom råvarer priserne har været stigende i en periode, så har 

dette betydet et pres mod appreciering i disse to valutaer. Det er hører med til historien at fra 2015 

faldt råvarepriserne kraftigt på globalt plan, hvilket gjorde at spotkurserne i BRL og ZAR også er 

faldet. 

Jeg vil gerne fremhæve de årlige rentedifferentialer og spotkursændringen i perioden for hver valuta 

over USD, med undtagelse af INR, som blive gennemgået senere i datakvalitetsafsnittet. Af 

rentedifferentialerne ses det også at disse er noget volatile ift. rentedifferentialerne i CHF, som vi vil 

inspicere senere i dette afsnit.  
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3.3.1 GBP 
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Storbritannien valgte i juni 2016 ved folkeafstemning at træde ud af EU samarbejdet i folkemunde 

døbt ”Brexit”. Dette medførte at GBP kursen faldt kraftigt ift. USD, hvilket ses af nedenstående graf 

over den historiske spotkurs udvikling. 

 

Det kan ses at i hele perioden op til afstemningen har der været et betydelige fald i GBP. Dette 

tilskrives en stigning i den politiske usikkerhed, som er skabt af Brexit afstemingen. Fra markedernes 

synspunkt var det mødt med en vis skepsis at Storbritannien potentielt kunne forlade deres største 

eksport marked. Endvidere var der en del usikkerhed om hvordan en udtrædelse af EU kunne lade sig 

gøre. Al denne politiske usikkerhed betød prisfald i GBP. Og da et Brexit materialiserede kom pundet 

ned på niveauer, som skabte seriøse problemer for den britiske økonomi. Storbritannien har nemlig 

haft underskud på betalingsbalancen, som betyder at inflation nu blev en faktor. I tillæg til dette 

oplevede Storbritannien også en lav vækst. Dette forklarer til dels hvor GBP virker til at være en 

outlier i mange af de resultater vi finder i analysen.  

3.3.3 CHF 
 

Den schweiziske franc er en af verden mest handlede valutaer. Sammenlignet med BRL og ZAR er 

CHF i udgangspunktet ikke ligeså volatil. Endvidere bemærkes det at rentedifferentialet er negativt 

ift. USD, hvilket typisk vil gøre det til en funding valuta i carry positionen. Med dette menes at i et 

carry trade typisk vil låne i CHF og placer til højere rente i en anden valuta.   



31 
 

 

Jeg mangler dog at adressere et større dilemma jeg har haft vedr. om CHF skulle indlemmes eller ej. 

Dette skyldes at CHF har pegget ift. EUR i perioden fra oktober 2011 til januar 2015. Dermed er det 

altså en smule selvmodsigende af indlemme denne valuta i min carry basket eftersom jeg tidligere 

har argumenteret for hvorfor jeg ikke ønskede pegged valutaer i mit valutaunivers. Grunden til at jeg 

indlemmet en valuta som i store dele af tidsperioden har været pegged er - først og fremmest, at det 

er en af verdens mest likvide og dermed betydningsfulde valutaer. Endvidere har den status af at være 

”safehaven” valuta, hvilket betyder at det er en valuta, hvor investorer typisk søger tilflugt når der er 

turbulens på de globale som f.eks finanskrisen. Endvidere er CHF indeholdt i valutauniverset hos 

både BNP samt Cabalero, Doyle artiklen og ved ikke at indlemme CHF kan man altså ikke tale om 

en tilsvarende carry basket.  

3.4 Datakvalitet 
 

I min carry baskets har jeg helt undladt at tage positioner i INR og RUB før 2012. Dette skyldes at 

jeg finder datagrundlaget ikke kan give et retvisende billede. Dette kan ses af nedenstående figurer, 

hvor jeg har plottet rentedifferentialerne over tid.  
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Hvis vi starter med RUB så ser et kæmpe spring på op til 30% og ned til 0% lige efter hinanden. Dette 

virker ganske enkelt urealistisk, og jeg stiller mig stærk kritisk overfor at dette kan være retvisende. 

Det er egentlig det samme billede for INR, det er dog ikke helt så voldsomt. Problemet er bare at når 

dette på den ene side påvirke mine resultater og jeg ikke har været i stand til at finde nogen 

oplysninger der skulle kunne forklare disse volatilitets spring, så mener jeg det er hensigtsmæssigt at 

se bort rentedifferentialerne i denne periode. Jeg har valgt at 2012 som mit skille punkt for der hvor 

jeg vil indlemme valutaerne i min carry basket, da begge valutaer har en mærkværdig volatiltet, inditl 

de efter 2012, virker til at blive mere stabile, og ligger sig på niveauer som er forenelige, med 

renteniveauerne hos deres respektive centralbanker. Der er naturligvis tale om money market renter, 

som er forskelige fra centralbank renter, men i fravær af finansielle friktioner burde arbitrage betyde 

at renterne var mere eller mindre ækvivalente. Jeg mener dermed ikke af finansielle friktioner i kraft 

af manglende likviditet kan forklare den ekstreme udvikling i rentedifferentialerne jeg finder i begge 

valutaer.  

3.5 Kontroller 
 

3.5.1 Input 
  

Jeg har i udgangspunktet udviklet et R script som prisfastsætter om FX optionerne i hvert valutakryds. 

Denne tager det historiske input, og benytter disse til at prisfastsætte FX Optionspræmierne. Modellen 

kan kun prisfastsætte hvis den har alt data til rådighed. Da der ikke findes data for alle tidspunkter vil 

output for modellen output kun være en delmængde af det input der leveret til modellen. Når det er 

sagt så skal de historiske spotkurser, forward kurser eksempelvis stadig stemme 1-1 til med det input 

der har jeg lavet stikprøve, hvor jeg afstemmer at værdierne er de samme. For at tydeliggøre processen 

har jeg lavet en figur som illustrer hvordan det er foregået. 
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3.5.2 Udvidede kontroller 
 

Balanceret portefølje  
 

Jeg har for hver eneste af mine carry baskets udført en kontroller på at positionen var balanceret. Med 

dette menes eksempelvis at min carry basket 04 er en portefølje, hvor jeg indtager 4 lange og 4 korte 

positioner. Hvor hver positioner svarer 1 USD, således at der en konstant eksponering. Den er 

balanceret da vi låner 4 USD i lav rente valutaer og investerer i 4 USD i højrentevalutaer, således at 

man som investor ikke skal have penge op af lommen (selvfinansierende).  For at porteføljen skal 

være balanceret kræver det altså at summen af de korte positioner plus summen af de lange positioner 

skal være lig med nul. Således har jeg for samtlige af mine carry basket regnet på netop disse summer 

for at konstatere at de på ethvert tidspunkt er nul. Således er jeg sikker på at de er balanceret.  

Optionsdata 
 

Der gælder om optioner, at strikekursen for delta10 call optioner, som er længere ud af pengene 

(Deep-out-of-the-money), end D25 optioner (out-of-the-money) alt andet lige skal være højere. For 

put optioner er billedet det modsatte. Her er D10 optionernes strike kurs lavere end D25. Det må 

nødvendigvis altid gøre sig gældende. Derfor har jeg for alle min carry baskets udviklet nogle 

kontroller som sørger at dette er opfyldt.  

Endvidere har jeg illustreret dette ved nogle figurer, hvor jeg gerne vil fremhæve nedenstående som 

illustration på dette. Følgende er en kontrollen for 2M carry basket 06 på strikekursen benyttet, til 

udregning og præmier og realiseret payoff for ZARUSD. 

Inptut: Output:

Spot Spot

FWD FWD

OIS OIS

Imp. Vol Imp. Vol

Options præmier

Model til 
prisfastsættelse 

Stikrøve
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Den øverste blå linje er den historiske strikekurs for D10 Call option i ZAR. Den nederste blå linjer 

er den historiske strikekurs for en D10 put option. De grønne linjer er helt tilsvarende bare for D25 

optioner. 

Visuelt handler det altså om at se om den grønne linje krydser den blå på noget tidspunkt. 

Endvidere skal både de blå og grønne linjer lægge sig som et bånd omkring den røde linje som er 

ATM strikekursen. ATM strikekursen er for hele perioden antaget at FWD ATM, det være sig 

ATM strikekursen antages at være lig med Forwardkursen.  

Ift. Payoffs så gælder der at når en ATM Call option er er i pengene, (positivt payoff) så er en ATM 

Put ude af pengene (payoff=0) og vice versa. Således hvis man plotter payoff for en ATM call og Put 

over perioden, skal en af de to altid generer et positivt payoff. Den option som ikke generer et positivt 

payoff, må nødvendigvis være nul. Jeg har her en udelukkede visuel kontrol af dette, som er givet 

nedenstående graf. Jeg har således under udregning af min carry baskets inspiceret disse grafer for 

forskellige valutaer for at se om det var opfyldt. Nedenstående er et eksempel på dette. Her har jeg 

plottet kontrollen for 2M carry basket 06, men indiske rupee (INR).  
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4 Metode 
4.1 Tidskonventioner 
 

For at udgå forvirring blandt modparter har man inden for finansielle markeder skabt forskellige 

konventioner (på engelsk kaldet: ”Day-count-conventions”) for hvordan man regner tid. Dette knytter 

sig altså direkte til hvordan man regner T ifm. FX Forward- og FX options kontrakter. Alle disse 

konventioner starter med at udregne hvor mange dage der er mellem indgåelsestidspunktet, t og 

udløbstidspunkt, T. Dette vil man typisk gøre ved at hvis der eksempelvis er tale om 2M forward ved 

at vælge den samme dato bare 2 måneder senere (som er det ikke-justerede udløbstidspunkt). Hvis 

denne dag er en bank helligdag, så bruger man oftest modified following, hvilket betyder at man 

justerer udløbstidspunktet til første bankdag efter det ikke justerede udløbstidspunkt.  

Endvidere skal de præciseres hvordan 2M skal forstås.Hvis formatet (”dd-mm-yyyy”) er så er 2M:  

𝑑𝑑 − (𝑚𝑚 + 2𝑀) − 𝑦𝑦𝑦𝑦 

Hvor mm tilhører: 01,02,03,..,12, hvis dd=11 så vil 2M lagt til give 01. Man bibeholder altså så vidt 

muligt dd og yyyy. Der er dog visse udfordringer ift. Ift. Hvordan man finder slutdatoen, som jeg 

mener nemmest forklaret ved eksempler.  

Eksempel 1 – ”31-dd-yyyy” 

Hvis man laver en 1M forward d.31 januar i et givent år vil man støde på den udfordring at  
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31 − 01 + 1𝑀 − 2017 = 31 − 02 − 2017 

Som ikke er en gyldig dato. I opgaven har jeg håndteret denne situation ved at benytte den sidst dato 

muligt i den efterfølgende måned. Det være sig d. 28-02-2017. Dette vil i så fald være den ikke-

justerede udløbstidspunkt, hvorefter der anvendes modified following hvis ikke denne dato er gyldig. 

Dermed er det faktiske antal dage:  

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒 = (28 − 02 − 2017) − (21 − 01 − 2017) = 28 𝑑𝑎𝑔𝑒 

Eksempel 2 – ”Skudår” 

En vigtig ting altid at tage højde er nødvendigvis skudår. Hvis eksemelvis man indgår en FX forward 

1Y  på d.29-02-16 så vil man få en ugyldig udløbsdato som er ”29-02-2017”. Dertil har jeg fundet en 

skudårskalender som identificere skudårsdatoer og vælger dagen efter således vil udløbstidspunktet  

brugt i afhandlingen for denne dato eksempelvis være: 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒 = (29 − 02 − 2016) − (01 − 02 − 2017) = 366 𝑑𝑎𝑔𝑒 

Dette vil igen være den ikke-justerede udløbsdato, hvorefter der benyttes modified following.  

Således kan man altså regne på hvor mange dage en kontrakt løber. Dernæst skal man blot finde alle 

disse dages andel af et år. Konventionerne definerer hvordan definerer et år i antal. Der 3 meget 

hyppige konventioner som benyttes:  

 𝐶𝑉𝐺 =
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒

360
 

 𝐶𝑉𝐺 =
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒

365
 

 𝐶𝑉𝐺 =
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒

365.25
 

 𝐶𝑉𝐺 =
30

360
 

 

Hvor 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒 er udregnet vha. modified following. Man kalder denne enhed coverage 

inden for finansielle markeder hvorfor jeg har forkortet dette med CVG i ovenstående. Men det 

henfører sig altså til udregningen af T. Den sidste tidskonvention adskiller sig fra de 3 andre da denne 

ikke bruger faktiske antal dage, men blot siger at alle måneder er defineret som 30 dage.  

Afslutningsvis skal det siges at jeg i afhandlingen har benyttet modified following og 
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒

365
  konventionen også kaldet ”act/360”  

4.2 Forward kurs og deres implicitte rentedifferentialer 
 

For samtlige valutaer (valutaunivers) er der indhentet spotkurser, samt FWD punkter med forskelige 

udløbstidspunkter. Dermed findes forwardkurs i markedet på en givet dag som: 

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑘𝑢𝑟𝑠 = 𝑆𝑝𝑜𝑡 + 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 

Der er forskellige konventioner ift. Hvad enten man kvoterer USD som hjemme- eller 

fremmedmarkedsvaluta. Såfremt USD er fremmedmarkedsvaluta USDXXX har jeg inverteret 
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spotkursen således at det bliver hjemmemarkedsvaluta – altså på formen XXXUSD. Dette gøres 

eftersom følgende relation må gælde  

𝑆𝑝𝑜𝑡 (𝑋𝑋𝑋𝑈𝑆𝐷) =
1

𝑆𝑝𝑜𝑡(𝑈𝑆𝐷𝑋𝑋𝑋)
 

Forwardpunkterne følger ligeledes konvention for spotkrydset, således skal disse også vendes om ved 

at invertere FWD kursen. Således forward punkterne:  

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 (𝑋𝑋𝑋𝑈𝑆𝐷) = 1/(𝑋(𝑡, 𝑇)(𝑈𝑆𝐷𝑋𝑋𝑋) − 𝑆𝑝𝑜𝑡 (𝑋𝑋𝑋𝑈𝑆𝐷) 

Hvor der selvfølgelig må gælde at:  

𝑋(𝑡, 𝑇)(𝑋𝑋𝑋𝑈𝑆𝐷) = 1/(𝑋(𝑡, 𝑇)(𝑈𝑆𝐷𝑋𝑋𝑋) 

Som det er forklaret i teoriafsnittet så er forwardkursen en afspejling af renteniveauet mellem de 

pågældende valutakryds. En af fordelene ved at have valutakryds på en form, hvor USD altid er 

hjemmemarkedsvaluta er at der generelt gælder at: 

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 > 0 → 𝑈𝑆𝐷 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 > 𝑋𝑋𝑋 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 < 0 → 𝑈𝑆𝐷 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 < 𝑋𝑋𝑋 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

Forwardpunkterne fortæller os implicit hvad rentedifferentialerne bliver nødt til at være, 

𝐼𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 = − 
𝑋(𝑡, 𝑇) − 𝑆𝑡

𝑆𝑡
 

Således har jeg lavet et eksempel, som illustrerer beregningen USDJPY.  

Dato: 24.01.2017 

 

USDJPY handlede til spot kursen:                           113.56 

FWD_USDJPY_1Y er quotet i PIPS til at være:       -2.2205 

 

Således er forward kursen:                                      113.56-2.2205 =  111.3395 

 

Altså gælder der, såfremt jeg skulle købe 1 USD om et år på termin, skal jeg bruge 111.3395 JPY. Som 

er lavere end spot kursen i dag, hvor jeg skal bruge 113.56 JPY for få 1 USD. 

 

Endvidere er rentedifferentialet: 

-2.2205/113.56= -1.9554% 

 

Med andre ord er JPY renterne ca. 2% lavere end USD.  ∎ 

 

Det bemærkelsesværdige er at PIPS her er en anden enhed end det hvis det var et AUDUSD kursen, 

som er blevet omtalt tidligere i teoriafsnittet (reference). Generelt gælder der at PIPS er den mindste 

enhed en valuta bliver kvoteret i. Det varierer fra valuta til valuta, hvad denne enhed er. Endvidere 

har jeg i opgaven inverteret således at kursen er på formen JPYUSD, hvorved det kan findes at det 

implicitte rentedifferentiale er ca. 2%. I dette tilfælde, hvor vi har vendt valutakrydset om betyder det 

altså at USD er ca. 2% højere end JPY, med andre ord er rentedifferentialet det samme givet man kan 

se bort fra afrundingsfejl, det er udelukkende et spørgsmål om se fra et yen(Japan) eller dollar(USA) 

synspunkt.  
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4.3 Merafkast 
 

Merafkastet (på engelsk: ”excess return”) findes i hver valuta ift. USD. Jeg vil regne merafkast for 

en periode der strækker sig mellem t-1 og t. Det skal i denne forbindelse pointeres at perioden fra t-1 

til vil variere i min analyse, da jeg ønsker at analysere på carry trades med forskellige 

udløbstidspunkter. Det vil derimod fremgå tydeligt hvad perioden er. Det skyldes at merafkastet for 

hver af 17 valutakryds brugt i analysen findes som: 

𝑅𝑡
𝑒 = 𝑆𝑡 − 𝑋𝑡−1 

𝑅𝑡
𝑒 = 𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1 + 𝐹𝑊𝐷𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟    (∗) 

Hvor det huskes fra teori afsnittet at forwardpunkterne er approksimeret ved rentedifferentialet, 

𝐹𝑊𝐷𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟 = 𝑋(𝑡, 𝑇) − 𝑆𝑡 ≈ 𝑖𝑡
𝑑 − 𝑖𝑡

𝐹 

Hvilket betyder at (∗) bliver, 

𝑅𝑡
𝑒 = 𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1 + 𝑖𝑡

𝑑 − 𝑖𝑡
𝐹 = ∆𝑆𝑡 +   𝑖𝑡

𝑑 − 𝑖𝑡
𝐹  

Hvilket er ækvivalent med BNP artiklen.  

Således hvis 𝑋𝑡−1 eksempelvis er en 1M Forward kontrakt så vil 𝑆𝑡 implicit være den realiserede 

spotkursen  1 måned efter kontraktens indgåelse. Dermed ligger det implicit i valget af 

terminskontrakt hvad perioden for FX Carry tradets udløbstidspunkt og merafkastet er.  

Endvidere er merafkastet forskellen realiserede spot kurs i peridoen [t-1; t] og forwardkursen indgået 

til tid t-1. Da spotkursen og forward kursen er alle på formen XXXUSD kan man sige 𝑅𝑡
𝑒 er 

merafkastet ved at tage følgende strategi:  

 Køb Xt1 i det givne valutakryds XXXUSD til tid t-1. Der købes således udenlandsk valuta: 

Modtager 1 XXX og betaler Y USD  

 Sælg 𝑆𝑡 i det givne valutakryds XXXUSD til tid t-1. Der sælges således udenlandsk valuta: 

Modtager Z USD og betaler 1 XXX 

Overordnet svarer dette til at finde afkastet i dollar ved at købe og efterfølgende sælge 1 XXX valuta. 

Da det ønskes præcis 1 USD er det nødvendigt at udregne, hvor mange XXX der skal investeres for 

at opretholde en konstant eksponering i hvert valutakryds. Dette gøres ved at skalere med spotkursen 

USDXXX. Således er det endelige udtryk for merafkastet, benyttet i afhandlingen:  

𝑅𝑡
𝑒 =

1

𝑆𝑡−1
[𝑆𝑡 − (𝑆𝑡−1 + 𝐹𝑊𝐷𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑟)] 

Det er vigtigt at pointere at, eftersom der investeres en 1 USD og afkastet ligeledes angivet i USD, så 

er merafkastet det procentvise afkast. Således benytter jeg i afhandlingen det relative afkast.  

Kommentar: Af udtrykket for merafkast ses det at jeg konstruer carry trades ved hjælp af FX FWD 

kontrakter. Det være sig jeg indtager en syntetisk carry position. Et carry trade er kædet sammen med 

et klassisk no-arbitrage resultat kaldet den dækkede rente-partitet (fra nu af omtalt som CIP). Da et 

carry trade i al sin enkelthed handler om at låne nogle penge i en lav rente valuta veksle dem om til 

en valuta i et land der har høje renter. Placer dem i et risikofrit aktiv i en periode hvormed du vil tjene 
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rente differentialet mellem de to lande. Der er således tale om et cashflow i tale 2 valutaer, som er 

præcis det som CIP eksplicit udtaler sig om. Vi kan således indtage en syntetisk carry position ved at 

købe højrente valuta på termin (altså en FX FWD). Hvis vi f.eks indgik en aftale om at købe 

højrentevalutaer og sælge lavrentevalutaer om et år så vil vi have konstrueret et syntetisk carry trade.  

4.4 Portefølje af Carry positioner:  
 

Da vi indtil nu er blevet bekendt hvordan vi kan regne merafkastet for et givent valutakryds, vil jeg 

nu betragte portefølje af FX Carry trades. I udgangspunktet svarer dette altså til at man indgår 

ovenstående FX carry trade i mange forskellige valutaer på samme tid. Men hvilke valutaer skal vi 

vælge? Svaret må nødvendigvis være de valutaer vi finder mest attraktive, hvilket beror på det 

implicitte rentedifferentiale.  

Hvis starter med at kigge på de valutaer vi gerne vil købe (lange positioner). Det er givet at vi gerne 

vil købe valuta i højrente lande. Da vi tidligere har fundet hvordan vi i et givent valutakryds kan vi 

finde det implicitte rentedifferentiale, kan vi ud fra denne også finde de mest attraktive. I praksis vil 

vi gøre dette ved at rangere alle de implicitte rente differentialer på ethvert tidspunkt i tidserien. I 

tilfælde af at samtlige af krydsene er på formen XXXUSD (alle med undtagelse af et enkelt), skal vi 

altså ud og købe fremmedvaluta på termin. Dertil skal vi bruge USD på FWD kontrakternes 

udløbstidspunkt for at modtage fremmedvaluta. Disse USD bliver finansieret ved at indgå FX 

Forward kontrakter med samme udløbstidspunkt om salg af fremmedvaluta hvorved vi modtager 

USD (kort position). Så længe de lange positioner er ligeså store som de korte er positionen 

selvfinansierende, når der ses bort fra kollateralstillelse til modparter og bid/offer spread.  

Vi skal imidlertid jf. ovenstående FX carry trade indgå en spot transaktion ifm. med den lange position 

hvorfor der sælges udenlandsk valuta til fordel modtage USD. På den korte position skal vi indgå en 

spot transaktion om køb af fremmedvaluta hvortil vi passende kan bruge de dollar vi modtager ifm. 

med den første spot transaktion der blev indgået. Således kan man uden at skulle have penge op af 

loppen indtage fx carry strategi i mange forskellige valuta på samme tid.  

Inden for videnskabelige litteratur refereres der ofte til ”Carry Baskets”. Dette er en portefølje hvor 

man hele tiden indtager x antal FX Carry positioner. Man vælger således x antal valutaer der har det 

største implicitte rentedifferentialer (vha. rangering) og finansiere sig ved de x valutaer som har de 

mest negative implicitte rentedifferentialer. Fordelen ved at bruge en sådan portefølje er man finder 

standard og dermed sammenlignelige måde at analysere FX Carry faktoren over tid.  

Det næste spørgsmål der melder sig er nødvendigvis valget hvor mange valutaer man skal indlemme 

i sin carry basket. Som tidligere nævnt er der en diversificerbar idiosynkratisk risiko, som er 

landeafhængig. Da jeg ikke i udgangspunktet er interesseret i at analysere på landeafhængige effekter 

taler dette altså for en vis grad af diversifikation. På den anden side har jeg afhandlingen begrænset 

mit valutaunivers til 17 valutakryds, hvilket sætter en øvre grænse for mange kryds jeg kan indlemme 

i min carry basket, hvis jeg skal være både lang og kort på samme tid.  

4.5 FX Optioner og beregningen af præmier 
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I teoriafsnittet motiverede jeg brugen af FX Optioner til hedge crash risikoen. For at få en realistisk 

indtryk af betydningen for det realiserede merafkast, er det nødvendigt at kende den historiske 

præmiebetaling man har måtte give for at erhverve sig en FX Option.  

For at finde denne er det markedsstandard at en Options dealer giver en implicit volatilitet og ikke 

den faktiske optionspræmie. Man skal som køber af en FX Option dernæst selv indsætte volatiliteten 

ind i Garman-Kohlhagen model for at prisfastsætte præmien der skal betales. Således har jeg i 

afhandlingen på baggrund af implicit volatilitets quotes selv måtte prisfastsætte hvad præmien på et 

givent tidspunkt og udløbstidspunkt for ethvert af de valutakryds som er indeholdt i mit valutaunivers. 

4.5.1 Diskonteringskurven 
 

Jeg har til udregning af optionspræmier brugt kontinuert rentetilskrivning, hvilket svarer til at prisen 

på en nul-kuponobligation findes som:  

𝑃(𝑡, 𝑇) = exp𝑅𝑓(𝑇−𝑡)  

Dette udtryk kaldes for diskonteringsfaktoren og indgår eksplicit i udtrykket for FX options modellen 

anvendt. Dermed vil jeg lige kort gennemgå hvordan jeg har håndteret en praktisk udfordring vedr. 

udregning af disse.  

Jeg starter med at bruge de OIS renterne som er blevet indhentet fra Bloomberg. OIS renterne i EUR 

og USD indhentet for punkterne:  

EUR: 1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 12M 

USD: 1W, 2W, 3W, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 9M, 12M 

Hvert punkt svarer til fastrente benet (payer) i en overnight index swap (OIS) gældende fra den 

pågældende dag den er quotet. Hvert punkt er således indhentet for hvert udløbstidspunkt på den 

indgået Swap. Disse renter er indhentet, da det skønnes at disse bedst approksimere de risikofrie 

renter for løbetider på op til et år. Således er det muligt at udregne en diskonteringsfaktor i hvert 

punkt. En praktisk udfordring er således hvordan man finder den risikofrie renter for alle de 

udløbstidspunkter hvor vi har opgivet en rente. Hvad er eksempelvis den risikofrie rente i 10M 

punktet?  

Der er mange løsninger til dette problem, men i denne afhandling har jeg valgt at benytte lineær 

interpolation, som ud fra et beregnings synspunkt en meget hurtig og effektiv metode til at danne en 

hel kurve af diskonteringsrenter. Styrken er således at jeg bruger informationen i punkterne til 

approksimativt at kunne diskontere for enhver løbetid.  

Bemærk at T i udtrykket for diskonteringsfaktoren, som tidligere beskrevet, er fundet ud fra 

tidskonventionen ACT/365. 

4.5.2 Strikekurs 
 

Jeg har i afhandlingen indhentet implicit volatilitets data på samtlige valutakryds. Som jeg omtale i 

data afsnittet er der indhentet 5 forskellige qoutes fra Bloomberg som er 
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 D10 Put 

  D25 Put 

 ATM 

 D25 Call 

 D10 Call 

Hvor D’et er en forkortelse for delta, som er den første afledede ift. Spot kursen. Dette henfører sig 

til hvordan FX Optioner er quotet. Man opgiver ikke strikekurs ifm. FX Optioner. I stedet for opgiver 

man volatiliteten på den FX option (Put eller Call) som har et delta på henholdsvis 0.1 og 0.25 deraf 

10 eller 25. Således skal jeg man omskrive udtrykket for delta således at der er isoleret for strikekurs, 

hvis man ønsker at finde strikekurs på optionen. Dette er naturligvis nødvendigt ift. Udregne pay-off 

for FX Optionen. Jeg finder således strikekursen vha. nedenstående, 

𝐶𝑎𝑙𝑙 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛:      𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑔å𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑑 𝑡 = 𝐾 =  𝑆𝑡 exp [−𝑁
−1(𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 ∙ 𝑃(𝑡, 𝑇)) ∙ 𝜎𝑖𝑚𝑝𝑙 ∙ √𝑇 +

𝜎𝑖𝑚𝑝𝑙
2

2
𝑇] 

𝑃𝑢𝑡 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛:         𝑆𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑔å𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑑 𝑡 = 𝐾 =  𝑆𝑡 exp [𝑁
−1(𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 ∙ 𝑃(𝑡, 𝑇)) ∙ 𝜎𝑖𝑚𝑝𝑙 ∙ √𝑇 +

𝜎𝑖𝑚𝑝𝑙
2

2
𝑇] 

Hvor det huskes at N() er den kumulative normalfordelingsfunktion. Således kan jeg, efter at fundet 

strikekursen, indsætte strikekurserne i den endelige lukket forms udtryk for FX Options præmien 

fundet i afsnit 2.31.  

4.5.3 Optioner og deres ”Payoff” 
 

En FX Options payoff er givet ved følgende funktioner, hvor T denoterer udløbstidspunktet:  

𝐶𝑎𝑙𝑙:  𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 = 𝑀𝑎𝑥[𝑆𝑇 − 𝐾, 0] 

𝑃𝑢𝑡:  𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 = 𝑀𝑎𝑥[𝐾 − 𝑆𝑇 , 0] 

Altså bruger jeg her strikekursen som fundet i FX options modellen, samt den realiserede Spotkurs, 

hvor jeg har benyttet BFIX kursen.  På den måde kan det udregnes hvad Payoff ville have været for 

enhver Put eller Call Option inden for den observerede periode givet deres historiske værdier for 

Spot, volatilitet, FWD osv.  

Det huskes på at vi har betalt en præmie for FX optionen, som således også må indgå, når vi skal 

opgøre afkastet for hver enkelt FX options kontrakt i et givent valutakryds. Således fås afkastet som 

generelt som:  

𝐶𝑎𝑙𝑙:  𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 = 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 − 𝑃𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑛 = 𝑀𝑎𝑥[𝑆𝑇 − 𝐾, 0] − 𝐶(𝑇, 𝑡, … ) 

𝑃𝑢𝑡: 𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 =  𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 − 𝑃𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑛 = 𝑀𝑎𝑥[𝐾 − 𝑆𝑇 , 0] − 𝑃(𝑇, 𝑡, … ) 

Hvor 𝐶() og 𝑃() er regnet ud fra prisfastsættelses modellen gennemgået i ovenstående. Det skal ved 

den lejlighed pointeres at Optionen indgås til tidspunkt t, hvor præmien typisk betales, mens evt. 

Payoff for en europæisk option først bliver realiseret på udløbstidspunktet, T. Konsekvensens af dette 

er at når man køber optioner så skal man have penge op ad lommen tid t, hvorfor positionen ikke er 

selvfinansierende, så længe man benytter optioner. Jeg har valgt at opgøre omkostningen ved at købe 
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FX optioner, på udløbstidspunktet for optionen. Dette har jeg valgt at gøre, da jeg finder det nemmere. 

Endvidere er jeg udelukkende interesseret i om det har kunnet betale sig at afdække crash risikoen, 

mere end omkostningerne er periodiseret korrekt. 

4.5.3 Portefølje af Options handler 
 

Til at udregne den afdækkede/hedgede portefølje af FX carry trades skal man hver eneste gang man 

indtager en FX carry position det være sig låne i lav rente valuta (funding valuta) og placere i højrente 

valuta (investment), tilsvarende afdække halersikoen (downside) eller crash risikoen ved at købe 

enten en put option i investerings valutaen eller købe en call option i funding valutaen. Jeg har i denne 

opgave valgt udelukkende at købe put optioner i investeringsvalutaen. Nok engang skal jeg 

understrege at jeg udelukkende betragter afdækning af valuta vha. at to instrument typer, nemlig D10- 

og D25 Put optioner i hvert valutakryds. Således vil jeg opbygge en optionsportefølje, som også kan 

ses som en afdækningsportefølje. Summen af afkast realiseret på de individuelle optioner minus 

præmien betalt, samt det realiseret afkast for carry baskets udgør således det hedgede afkast.  

 

5 Analyse 
5.1 Rentedifferentialer og crash risiko 
 

Jeg vil gerne indlede dette afsnit med at se på sammenhængen mellem skævhed i merafkastet 

rentedifferentialer. Det handler i høj grad om at eftervise resultaterne fra BNP artiklen, som 

fremlægger evidens for at positive rentedifferentialer er en prædiktor af skævhed i spotkurs og vice 

versa. Ved lineære regression opnår de en forklaringsgrad på  81% for 3M rentedifferentialer mod 

3M spotkursændringer (afkast).  Det huskes at BNP påstår, at det er muligt at realisere positive 

merafkast ved at være lang valutaer med positive rentedifferentialer (højt carry), eftersom merafkastet 

er en kompensation for at bære en negativ skævhed i afkast associeret med crash risiko. Det modsatte 

gør sig gældende hvis man er kort lande med negative rentedifferentialer (negativt carry), her 

fremlægger artiklen tilsvarende evidens for, at der er et merafkast (ved at være kort), men det er denne 

gang associeret med positiv skævhed.  

Et rationale bag, hvorfor dette skulle være tilfældet er ifølge BNP, som beskrevet i afsnit 1.2.1, hvis 

man forsimplet betragter bare et valutakryds AUDJPY, hvor man investerer i AUD (lang) for penge 

lånt i JPY, eftersom renteniveauet i Australien er betydelig større end Japan. Som det er beskrevet, er 

denne FX carry position eksponeret overfor valutarisiko i kraft af JPY apprecierer overfor AUD. I 

tilfælde af crash vil alle carry traders på en gang forsøge at afvikle deres carry position og levere det 

lånte penge tilbage til deres kreditorer i Japan (banker m.f). Det vil naturligvis give et salgspres på 

AUD, som inducerer negativ skævhed og et købspres på JPY som inducerer positiv skævhed i AUD. 

Der således med andre ord altid to sider af et valutakryds. 

Det skal i denne forbindelse pointeres at artiklen udelukkende beskæftiger sig med valutaerne,  

AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD 
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Der alle kan karakteriseres jf. dataafsnittet som ”developed” markeder jf. Triennal Bank Survey. 

Endvidere evaluere de kun på sammenhængen for kvartalsmæssige ændringer. Der er dog to 

spørgsmål som for mig at se udestår og jeg dermed gerne vil undersøge nærmere givet mit valg 

valutaunivers.  

1) Gælder relationen mellem rentedifferentialer og empirisk skævhed i 

spotkursændringer også for en carry basket med Emerging market lande. 

2) Gælder sammenhængen også for rentedifferentialer, når der ændres i granularitet 

dvs. for rentedifferentialer og spotkursændringer for 1W, 1M, 2M, 6M, 9M, og 1Y 

Således har jeg valgt at sammenfatte de gennemsnitlige rentedifferentialer annualiseret overfor 

skævheden i spotkursændringerne for hver udløbstidspunkt. Således sammenligner jeg hele tiden 

hvad eksempelvis den gennemsnitlige 1M rentedifferentiale ift. USD relativt til gennemsnittet af den 

realiserede 1M spotkursændring for hvert valutakryds overfor USD. Det bemærkes endnu en gang at 

jeg ikke har 3M udløbstidspunktet med, men jeg mener derimod at resultaterne for 2M ikke burde 

ændre sig væsentligt. Endvidere har jeg lavet tre underafsnit tilhørende dette afsnit, som beksæftiger 

sig med rentedifferentialer med kort udløbstidspunkter (1W), samt carry trades med relativt set  

mellemlange udløbstidspunkter (1M, 2M) og til sidst  carry trades med lange udløbstidspunkter. Mit 

udgangspunkt er resultaterne præsenteret i BNP artiklen. Men eftersom jeg arbejder med et andet 

valutaunivers end artiklen det at resultaterne fremlagt ikke vil være direkte sammenlignelige. Men 

eftersom BNP artiklens valutaunivers er en delmængde af det i afhandlingen valgte valutaunivers, så 

vil jeg også analysere på data, hvor jeg benytter et identisk valutaunivers som i BNP artiklen. Dette 

valutaunivers vil i det kommende blive omtalt som BNP valutauniverset. Endvidere finder jeg det 

meningsfyldt at analysere på et reduceret valutaunivers, som indeholder: 

AUD, CAD, CHF, CLP, EUR, GBP, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK. 

Dette vil i kommende afsnit blive omtalt som det ”reducerede valutaunivers”. Ift. fulde valutaunivers 

har jeg altså udeladt BRL,INR,TRY og ZAR.   

Det er vigtigt at holde sig for øje at argumentationen om at det realiserede merafkast er en 

kompensation for at have crash risiko kan kædes sammen med markedsefficiens. En kliché inden for 

finansielle markeder er at: 

”There is no such thing as free lunch” 

Dermed hvis vi finder et merafkast, så må det skyldes at man har eksponeret sig over crash risiko i 

form af negativ empirisk skævhed. Dermed må der gælde at hvis vi finder at der er negativ empirisk 

skævhed i en valuta, at det er en indikation på at der kan findes et merafkast ved at være indtage carry 

positionen. Da der indtil nu ikke er præsenteret resultater med det realiserede merafkast af carry 

baskets, synes jeg blot det er værd at holde sig for øje, når den empiriske skævhed fremlægges i det 

kommende underafsnit. 

5.1.1 1W Rentedifferentialer og skævhed i spotkursændringen 
 

Jeg vil gerne indlede med at præsentere sammenhængen mellem 1W rentedifferentialer (annualiseret) 

og den realiserede skævhed i spotkursændringerne på samme tidspunkt.  Således har jeg plottet den 

gennemsnitlige rentedifferentiale på y –aksen samt de ugentlige spotændringer. Det skal her 
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præciseres at jeg har valgt repræsentere spotkursændringerne som et afkast i dette og kommende 

afsnit, hvorfor jeg altså benytter 

(
𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1
𝑆𝑡−1

∙  𝐶𝑉𝐺) ∗ 100 

NB: Jeg skalerer med 100 for at evaluere afkast i procent. 

Således vil jeg gerne starte med at henlede opmærksomheden på nedenstående figur, 

Figur 5.1 

 

Hvoraf den blå linje er en lineære regression gennem punkterne. Jeg har således sammenfattet 

værdierne for regressionsanalysen i nedenstående tabel på formen 𝑦 = 𝛼 + 𝛽 𝑥 + 휀𝑡, 

Tabel 5.1: Fulde valutaunivers 

1W:  
    

    

  Estimat Std.Error P-værdi 

𝛼 2.7385 0.7221 0.00177* 

𝛽 -1.4684 1.0245 0.17230 
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𝑅2 0.1205     

Det bemærkelsesværdige er først fremmest at beta værdien ikke er signifikant, hvormed der altså ikke 

findes en statistik signifikant sammenhæng mellem rentedifferentialer og skævheden i 

spotkursændringerne. Det ses at BRL, INR,TRY og ZAR placerer sig langt væk fra den blå linje. 

Dette giver for mig at se anledning til at overveje om ikke disse observationer kan karakteriseres som 

”outliers”. Da jeg finder dette markant, samt at det virker til at være systematisk og altså gentager sig 

i de kommende afsnit har jeg valgt at analysere på en reduceret valutabasket.  

Figur 5.2: Reduceret valutaunivers 

 

Endvidere ses det af værdierne for regressionsanalysen i nedenstående tabel at der findes statistisk 

signifikant givet et signifikansniveau på 5%.  

Tabel 5.2: Reduceret valutaunivers 

1W:  
    

    

  Estimat Std.Error P-værdi 

𝛼 1.3392 0.3412 0.00237 * 
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𝛽 -1.0635 0.4281 0.03036 * 

𝑅2 0.3594     

 

Ydermere ses det at forklaringsgraden er på 0. 3594, hvilket indikerer at rentedifferentialer godt kan 

forklare noget af den observerede empiriske skævhed eller vice versa. Et positivt rentedifferentiale 

indikerer således en associeret empirisk skævhed i spotkursændringerne.  

Det skal i denne sammenhæng pointeres at når man som i ovenstående udelader outliers, så er det 

kun meningsfyldt såfremt man kan redegøre for en eller anden støjende faktor eller at der skulle være 

tale om en decideret fejlagtige dataobservationer. Jeg vil i afsnit 5.1.4 komme nærmere ind på dette. 

5.1.2 1M og 2M Rentedifferentialer og skævhed i spotkursændringen 
 

Jeg har opsummeret mine resultater i nedenstående grafer. Jeg starter med at kigge på 1M og 2M 

rentedifferentialerne relativt 1M og 2M ændringer i spotkursen i hele den observerede periode, 

Figur 5.3 a) 

 

Figur 5.3 b) 
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Det skal - først og fremmest, bemærkes at den blå linje er lavet ved lineær regression gennem alle 

punkterne. Det ses igen at der en tendens mod at der eksisterer et tradeoff mellem det gennemsnitlige 

carry og skævhed i spotkursændringen. Men der lader også til at være nogle tydelige outliers. EM 

valutaerne TRY, BRL, INR og ZAR, ser igen ud til afvige fra linjen ved at ligge relativt langt over 

den blå linje. Med andre orde lader det til at man fået et forholdsmæssigt højt carry ift. den realiserede 

skævhed. Dette betyder med andre ord at forklaringsgraden absolut ikke er ligeså stærk som i BNP 

artiklen. Ved linære regression mellem Rentedifferentialerne og spotkurs ændringen fås følgende:  

Tabel 5.3: Fulde valutaunivers 

1M:  
    

    

  Estimate Std.Error P-værdi 

𝛼 0.7076 1.2167 0.5695 

𝛽 -3.5360 1.7700 0.0642* 

𝑅2 0.2102     

 

Tabel 5.4: Fulde valutaunivers 
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Det ses heraf at beta er signifikant for 2M, hvilket indikerer at lave høje rentedifferentialer rent faktisk 

prædikterer skævhed i spotkursændringerne, men set i forhold BNP artiklen og dens reducrede 

valutaunivers er forklaringsgraden kun beskedne 27.07%, hvilket er markant lavere de 81% som BNP 

fremlægger i sine resultater. Jeg har forsøgt at undlade de omtalte ”outliers” for at få et mere 

sammenligneligt billede af hvor vidt der kan findes empirisk evidens, som understøtter resultaterne 

fra BNP artiklen. Derfor har jeg lavet en linære regression, hvor jeg undlader BRL, ZAR, INR, og 

TRY og dermed får en basket som minder mere om BNP artiklen. Resultatet af dette, i tilfældet hvor 

jeg analyserer på 2M sammenhængen mellem rentedifferentialer og skævhed i spotkursændringer, er 

opgjort i nedenstående tabel. 

Tabel 5.5: Reducerede valutaunivers 

1M:   

  

 Estimate Std.Error P-værdi 

𝛼 0.03549 0.59511 0.954 

𝛽 -2.42739 0.91097 0.022* 

𝑅2 0.3923   
 

Dette giver altså en antydning af at der er nogle andre ting der spiller ind ift. sammenhængen mellem 

rentedifferentialer og skævhed i spotkursændringen Resultaterne kunne antyde at netop disse 

Emerging Market valutaer er grundlæggende anderledes, hvorfor det ville være besnærende inddele 

disse i en gruppe for sig. Problemet er blot, at der kun er 4 valutaer, som ikke gør det meningsfyldt 

tale om en gruppe, da jeg ikke finder 4 valutaer kan udgøre en repræsentativ gruppe. Således ville det 

være interessant at udvide valutauniverset yderligere for at se om der er nogle grupperinger i 

valutamarkederne, som generelt set har lav empirisk skævhed ift. deres rentedifferentialer relativt til 

nogle andre grupper. Dette kunne opnås ved at lave en et-sidet anova analyse. Jeg finder dog at dette 

er en analyse for sig, og det ligger altså ikke inde for emneafgrænsningen af denne afhandling. Således 

vil jeg for fortsat behandle valutaerne BRL, ZAR, INR, og TRY i et scenarie hvor de er outliers og et 

scenarie hvor de ikke er det. Jeg vil dog ikke undlade at forholde mig til dette spørgsmål i 

diskussionsafsnittet, da jeg føler det er et interessant spørgsmål at undersøge nærmere. Det være sig 

om der er noget systematisk anderledes ved EM valutaer. For indeværende må det dog konstateres 

om relationen, at der virker til at være en stærkere sammenhæng, når man analyserer på det reducerede 

valutaunivers.  

 

2M:      
     

  Estimate Std.Error P-værdi 

𝛼 -0.1467 1.3843 0.9170 

𝛽 -5.9573 2.5249 0.0323* 

𝑅2 0.2707     

2M:   

  

 Estimate Std.Error P-værdi 

𝛼 -1.0582 0.5612 0.086012 

𝛽 -5.1964 1.0891 0.000579* 

𝑅2 0.6742   
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Opsummerende finder jeg med andre ord empirisk evidens for sammenhængen foreslået af BNP 

mellem rentedifferentialer og empirisk skævhed i tilfældet for den reducerede carry basket. Resultatet 

er altså på ingen måder ligeså stærkt for den fulde carry basket, eftersom forklaringsgraden til 

forveksling er noget mindre udtalt.  

Afslutningsvis vil jeg igen opgøre to tabeller indeholdende værdierne for regressioner udført på BNP 

valutauniverset, 

Tabel 5.6: BNP valutaunivers 

1M:   

  

 Estimate Std.Error P-værdi 

𝛼 0.2418 0.8249 0.779 

𝛽 -1.3446 1.4271 0.382 

𝑅2 0.1289   
 

Tabel 5.7: BNP valutaunivers 
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Det bemærkelsesværdige er at vi ikke finder at hældningskoefficienten for 1M eller 2M er 

signifikant. Til gengæld er den tæt på standardsignifikansniveauet på 5% for 2M, hvor også finder 

en forklaringsgrad på omkring ca. 43%.  

Figur 5.4: (BNP valutauniverset) 

 

5.1.3 6M Rentedifferentialer og skævhed spotkursændringen  
 

Jeg vil gerne gribe dette underafsnit anderledes an end de foregående, hvilket skyldes at resultaterne 

temmelig entydigt ikke giver anledning til at foreslå en sammenhæng mellem rentedifferentialer og 

den empiriske skævhed. Dette kan verificeres af den udleverede bilagssamling, hvor jeg har opgjort 

resultaterne fra regressionsanalysen. Endvidere kan figurerne, som tilsvar de ovenstående, findes 

grafsamlingen, som er udleveret på USB pinden. 

2M:   

  

 Estimate Std.Error P-værdi 

𝛼 -0.8889 0.9185 0.3705 

𝛽 -4.6319 2.1645 0.0762 

𝑅2 0.4329   
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5.1.4 Alternative faktorer? 
  

I ovenstående analyseafsnit har jeg valgt at gennemgå inddele min carry basket i 3 grupper. Jeg fandt 

at dette var meningsfyldt, eftersom det virkede til at man godt kunne forklare noget den empiriske 

skævhed i det realiserede spotafkast til tid t+1 og dermed crash risikoen ved rentedifferentialerne til 

tid t. Dette var tilfældet for det reducerede valutaunivers, såvel som BNP valutauniverset. Det man 

skal huske på er at i en sådan analyse forsøger at forklare crash risiko ved en enkelt faktor 

(rentedifferentialerne), som altså relaterer sig til hvor attraktivt en carry position man kan indtage. 

Det man skal huske på er at der ikke er noget der tilsiger at en enkelt faktor nødvendigvis er nok. Jeg 

gennemgik i data afsnittet nogle udvalgte valutakryds, hvor jeg antydede en sammenhæng mellem 

særlig BRL og ZAR’s spotkurser og råvarepriser. Dette var funderet i at landenes økonomi i høj grad 

er grundlagt af eksport af råvarer jf. bilag ”Eksport”. Da råvarer priserne har været stigende i store 

dele af perioden, kunne én mulig forklaring være at dette har givet et opadgående pres på BRL, INR, 

TRY og ZAR. Der gælder endvidere om netop disse, såvel som CLP, NOK, AUD, NZD at de historisk 

har været klassificeret som ”Commodities Currencies” af IMF12. Det være sig en betegnelse for lande 

hvis økonomi baserer sig på eksport af råvarer. Artiklen refereret til i fodnote 12 hedder ”In search 

of commodity currencies” og beskriver én måde hvorpå man kan tilgå dette spørgsmål. For 

indeværende udestår det dog stadig hvorfor netop BRL, INR, TRY og ZAR virker til at være 

systematisk anderledes ift. sammenhængen mellem rentedifferentialer og spotkurser. En råvarefaktor, 

forklarer dermed ikke umiddelbart hvorfor netop disse lande skiller sig ud i data og hvorfor man ikke 

på baggrund af rentedifferentialer. Her kunne en årsag være at disse lande har været begunstiget af 

høje vækstrater i BNP, hvilket kan ses af bilagsafsnittet ”BNP Vækst”, hvor jeg indhentet historiske 

vækstrater i BNP fra den i den i afhandling observerede tidsperiode. Alle de fire lande kan 

karakteriseres ved at være vækstøkonomier, som er baseret på stor eksport relativt til import. Dette 

kunne måske hjælpe til at forklare adfærden i spotkursændringerne. En dybdegående analyse af dette 

spørgsmål ligger som tidligere nævnt uden for afgræsningen af denne afhandling. Til gengæld finder 

jeg på baggrund af ovenstående, at det ikke entydigt gælder for Emerging Market lande at 

rentedifferentialerne forudsiger crash risiko. Dermed ikke sagt at det ikke er tilfældet, det udestår dog 

blot hvor meget det betyder og i og med, at billedet lader til at være mudret af nogle andre faktorer. 

Det lader dog til at rentedifferentialer kan forklare crash risiko, når man ser bort fra ZAR, BRL, TRY 

eller INR. Dette var dog kun særligt signikant i tilfældene for 1W, 1M og 2M. Det lader med andre 

ord ikke til rentedifferentialerne kan forklare crash risiko når vi analyserer 6M, 9M og 1Y. Dette 

spørgsmål er for mig se relevant at undersøge nærmere eftersom BNP artiklen udelukkende 

beskæftige sig med 3M.  

5.2 Rentedifferentialer og Risk Reversals 
 

- Jeg vil i nedenstående omtale en D25 optioner som OTM, som er forkortelse af det engelske udtryk 

Out-of-The-Money, som svarer til ude af pengene. Endvidere vil jeg omtale en D10 Option som en 

D-OTM hvilket svarer til Deep- Out-of-The-Money. 

- Jeg har i nedenstående valgt at kun at D10 Risk Reversals, da resultaterne for D25 minder 

meget om hinanden. Til gengæld kan figurerne findes på den udleverede USB. 

                                                           
12 Cashin, Cespedes, Sahay, IMF: Finance & Development quarterly magazine, 2002 
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Vi vil nu kigge nærmere på den implicitte volatilitet. Helt præcist vil jeg evaluere sammenhængen 

mellem Risk Reversals og rentedifferentialer. En Risk Reversal er den implicitte volatilitet for en 

option der er ude af pengene fratrukket den implicitte volatilitet for en put option som er ligeledes 

ude af pengene.  

Jeg vil i denne definere 2 forskellige Risk Reversals:  

 Den implicitte volatilitet for en D25 Call Option i et givent valuta kryds fratrukket den 

implicitte volatilitet for en D25 Put option. Vil blive omtalt som en D25 Risk Reversal  

 Den implicitte volatilitet for en D10 Call Option i et givent valuta kryds fratrukket den 

implicitte volatilitet for en D10 Put option. Vil blive omtalt som en D10 Risk Reversal  

 

Man kan sige at en positiv risk reversal vil være ækvivalent med at Call optionen for eksempelvis 

D10 optioner, er dyrere end en den tilsvarende D10 Put option. Det man skal bide mærke i, er at den 

implicitte volatilitet og dermed optionspræmierne i efficiente markeder afspejler dets forventningerne 

til det underliggende aktivs adfærd.  

Kommentar: Man kan også tolke Risk Reversal lig med nul som at spotkursen under det risiko-

neutral sandsynlighedsmål er symmetrisk. Omvendt, hvis den risikoneutrale fordeling udviser negativ 

(positiv) skævhed, så er prisen på en Risk Reversal altså negativ (positiv). Pointen er, at Risk Reversal 

er udtryk for skævheden i den risikoneutrale sandsynlighedsfordeling for spot kursen, hvor 

skævheden vi så i forrige afsnit altså var et udtryk for den den fysiske sandsynlighed. 

Jeg vil nu undersøge sammenhængen, på et givent tidspunkt t, mellem rentedifferentialer og en D-

XX Risk Reversal. Med det in ment vil jeg gerne indlede dette afsnit med tabel der opgøre resultaterne 

af den lineære regression 

Tabel 5.7: Rentedifferentialer og Risk Reversals  
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Heraf ses det først og fremmest at hældningskoefficienten i alle tilfælde er signifikant, hvilket 

indikerer en statistisk signifikant negativ sammenhæng mellem rentedifferentialet og Risk Reversals. 

Dette tyder med andre ord på at et stort positivt rentedifferentiale associeres med - et relativt set, 

udtalt negativt Risk Reversal. Endvidere er forklaringsgraden for regressionerne mellem 45%-53%, 

hvorfor det lader til at rentedifferentialer er en vigtig faktor for hvordan markedet prisfastsætter 

optionerne. Det lader med andre ord til at der - indlejret i optionsmarkedernes forventninger til 

udviklingen i det underliggende aktiv, hersker en enighed omkring effekten af rentedifferentialer og 

realiseringen af den empiriske skævhed (crash risiko).   

Estimat Std.Error P-værdi Estimat Std.Error P-værdi
-0.00728 0.977601 0.99416 -0.06808 0.97793 0.94541
-1.37463 0.389733 0.00305* -2.44513 0.68155 0.00269*

0.4534 0.4618

Estimat Std.Error P-værdi Estimat Std.Error P-værdi
-0.317 0.9555 0.74465 -0.356 0.9584 0.7155

-1.0399 0.2702 0.00158* -1.8936 0.4888 0.0015*
0.4968 0.5002

Estimat Std.Error P-værdi Estimat Std.Error P-værdi
-0.3 0.944 0.755 -0.3376 0.9493 0.72706

-0.8495 0.2183 0.00144* -1.5623 0.4 0.00141*
0.5025 0.5042

Estimat Std.Error P-værdi Estimat Std.Error P-værdi
-0.2673 0.8924 0.768676 -0.3038 0.9049 0.74172
-0.6123 0.15 0.000983* -1.1492 0.2835 0.00104*
0.5261 0.5228

Estimat Std.Error P-værdi Estimat Std.Error P-værdi
-0.4215 0.9075 0.64898 -0.4369 0.9221 0.6425
-0.5447 0.1376 0.00126* -1.0279 0.2635 0.00142*
0.5108 0.5036

Estimat Std.Error P-værdi Estimat Std.Error P-værdi
-0.3301 0.8854 0.7145 -0.3388 0.9043 0.71313
-0.5079 0.1249 0.00101* -0.9555 0.2402 0.00121*
0.5245 0.5133

6M: RR D10 6M: RR D25

9M: RR D10 9M: RR D25

1Y: RR D10 1Y: RR D25

1W: RR D10 1W: RR D25

1M: RR D10 1M: RR D25

2M: RR D10 2M: RR D25
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Det paradoksale er dog at jeg ikke fandt at 6M, 9M eller 1Y rentedifferentialer ikke havde nogen evne 

til forudsige den realiserede skævhed, hvorfor det er naturligt at spørge sig selv om der hersker 

informationsefficiens i optionsmarkederne. Det være sig, findes der information i markederne, som 

kan prædiktere skævheden på henholdsvis 6M, 9M og 1Y. Det lader i hvert fald ikke til at 

rentedifferentialerne er en faktor der kan forklare fremtidig empirisk skævhed (crash risiko), på trods 

af at den virker at have en påvirkning på Risk Reversals.  

5.3 Realiseret merafkast 
 

Jeg vil i dette afsnit fremlægge resultaterne af at indtage FX Carry positioner i den observerede 

periode.  Der er tale om det realiserede afkast, som afspejler det man ville have tjent på en given dato 

hvis man havde indtaget en FX Carry position tidligere. Jeg er i første omgang interesseret i om det 

er muligt at finde tilstedeværelse af et merafkast ved FX Carry basket, som især BNP og Carry, 

”Moskowitz, Pedersen and Vrugt” artiklen fremlægger evidens for. Jeg har brugt en senere 

tidsperiode end artiklen, da min observationer for de fleste af afkastserierne starter i ca. medio 2008.  

Endvidere benytter artiklen Kernel density estimatorer til at illustrere tilstedeværelsen af crash risiko, 

som meget karakteristisk identificeres ved en ”bule” i den venstre hale.  

5.3.1  FX Carry baskets:  
 

Jeg vil starte med at analysere på valget af antallet valuta. Dette er centralt spørgsmål da der ikke i 

udgangspunktet hersker en konsensus om hvor mange valutaer man skal indlemme i sin valutabasket. 

Dog opnås der diversifikation over den for idiosynkratiske (landeafhængige) risiko desto flere 

valutaer man indlemmer13. Dette kunne i udgangspunktet tale for at indlemme af ”mange” valutaer. 

Men dette kan synes en smule arbitrært, således har jeg forsøgt at evaluere carry strategien 

performance ved netop valget af valuta. Dermed vil jeg forsøge at se på merafkastet for carry baskets 

hvor man har en målsætning om at være lang og kort henholdsvis 4, 5, 6, og 7 Således kan jeg få et 

indtryk af betydningen af netop valget af valuta.  

Kommentar: Det skal pointeres at vi ”kun” analysere på maksimalt 7 korte og lange valutaer, hvilke 

kan synes af lidt i betragtning af vores valutaunivers er på 17.  Men dertil skal det huskes at i perioden 

op til 2012 afholder os fra tage positioner i INR og RUB grundet dårlig datakvalitet. I denne periode 

valutauniverset kun på 15, hvorfor det ikke er muligt at tage 8 lange og korte positioner.  

Valg af antal lange og korte positioner 
 

- NB: I nedenstående vil jeg omtale carry basket XX som værende en carry basket med en målsætning 

om at være lang og kort XX valutaer.  

Jeg vil opgøre performance ved den realiserede årlig brutto sharpe ratio for afkastserien tilhørende 

hver carry basket. Med brutto menes det at jeg ser bort fra handelsomkostninger og kollateralstillelse 

overfor modparter, som er typisk ved FX forward kontrakter. Jeg har opsummeret strategiernes 

performance overfor den realiserede skævhed i perioden. 

                                                           
13 Efficiently inefficient – kapitel 11, Pedersen, Princeton University Press 



55 
 

 Men før vi kommer så langt vil jeg gerne starte med at opgøre en positionsoversigt, som siger 

gennemsnitligt, hvilke valutaer man i carrry basket XX gennemsnitlig set har taget sine lange- og 

korte positioner.  

 

Valuta Carrry: 4 Carry:5  Carrry: 6 Carry:7 

AUD 17.26% 33.79% 43.62% 54.58% 

BRL 99.52% 99.82% 99.76% 99.88% 

CAD -16.18% -55.12% -96.11% -100.00% 

CHF -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 

CLP 10.19% 20.37% 41.40% 53.15% 

INR* 19.89% 40.80% 41.04% 41.04% 

EUR -74.36% -83.46% -92.03% -100.00% 

GBP -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 

JPY -58.42% -83.52% -95.45% -100.00% 

MXN 18.27% 35.11% 54.04% 78.73% 

NOK 2.76% 7.73% 29.36% 54.28% 

NZD 0.00% 0.00% -9.17% -71.84% 

PLN 0.18% 11.32% 34.03% 49.13% 

RUB* 40.74% 41.04% 41.04% 41.04% 

SEK -38.77% -63.57% -91.55% -100.00% 

TRY 98.68% 99.46% 100.00% 100.00% 

ZAR 80.23% 96.23% 100.00% 100.00% 

 

Tabellen viser gennemsnitposition over hele den observerede perioder. Man kan se af tabellen at man 

stort set altid går langt TRY, ZAR, BR, samt altid går kort CHF. Det giver altså en idé om hvor det 

man er aktiv i carry basket. De linjer i tabellen markeret med * er RUB og INR, som vi ikke har tilladt 

at have positioner i indtil efter 2012. Dette forklarer den lave aktivitet i disse valutaer.  

Med det in mente er vi klar til at analysere på performance. Jeg har opsummeret performance for 

hvert udløbstidspunkt for carry baskets. Jeg har erkendt, at jeg ikke i dette afsnit kan nå at analysere 

på hver carry basket, da dette er omfattende, og vil gøre analysen meget lang. Derfor vælger jeg at 

gøre nogle nedslag, som jeg finder særligt interessante. Dog skal det siges at samtlige figurer, som 

vil blive fremvist i kommende afsnit er lavet for samtlige carry baskets og kan findes på den 

udleverede USB enhed. Endvidere er performance tabeller lag ind i bilagsafsnittet tilhørende 

opgaven. Således vil jeg starte med analysere på 1W Carry baskets. 

1W Carry baskets 
 

 

  1 Week  
          

          

              



56 
 

Carry basket Antal Valuta Avg Std. Skewness Kurtosis Sharpe 

Merafkast  4 6.1592 325.7709 -0.2506 9.3186 0.0189 

Merafkast D10 hedget 4 8.2399 290.5793 0.4820 7.0439 0.0284 

Merafkast D25 hedget 4 4.5711 263.3216 0.5832 7.5157 0.0174 

Merafkast  5 6.9145 360.7884 -0.1750 8.3782 0.0192 

Merafkast D10 hedget 5 7.9932 321.8488 0.4444 7.3858 0.0248 

Merafkast D25 hedget 5 3.3804 290.9152 0.5322 7.7603 0.0116 

Merafkast  6 7.4725 383.3616 -0.3437 8.6393 0.0195 

Merafkast D10 hedget 6 8.0455 339.8400 0.3475 6.0967 0.0237 

Merafkast D25 hedget 6 2.5846 306.8384 0.4012 6.2504 0.0084 

Merafkast  7 6.8530 408.9852 -0.3822 9.0480 0.0168 

Merafkast D10 hedget 7 7.1519 360.3780 0.3564 6.6348 0.0198 

Merafkast D25 hedget 7 1.5135 326.7867 0.4117 6.7683 0.0046 

              

Gennemsnittet og standardafvigelsen er opgjort på annualiseret basis. Generelt ses det at Sharpe ratio 

præstere dårligt for de hedgede baskets. Endvidere lader det ikke til at der nogen synderlig effekt af 

diversifikation. Dette ses bedst af nedenstående hvor jeg har plottet Sharpe Ratio overfor den 

realiserede skævhed. Der tegner sig også et billede af at de hedgede porteføljer præsterer bedst ved 

mindre grad af diversifikation. Til sidst vil jeg nævne, at hvis man udelukkende kigger på carry 

baskets hver for – det være sig, ift. merafkst, merafkast D10, merafkast D25, så lader det til at de 

porteføljer, som har den største skævhed har den bedste brutto sharpe ratio. 
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Figur 5.5 

  

Som vi vil se i senere afsnit, er den dårlige performance af de carry baskets, hvor der benyttes FX 

optioner relativt til dem hvor man ikke afdækker sig, en smule atypisk. Derfor har jeg forsøgt at 

analysere på afkastfordelingen, som jeg har estimeret ved KDE for carry basket 6 med 

udløbstidspunkter på 1W.  
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Figur 5.6 

 

 

Det findes antydning af en ”bule” i venstre hale, hvilket måske kunne tyde på en meget beskeden 

realisering af crash risiko i den observerede periode. Ved at kigge på det historiske afkast for perioden 

tilhørende carry basket 06, kan man antyde en periode omkring medio 2008, hvor der findes 

vedblivende periode med dårlige afkast. Men alt andet lige finder jeg ikke eksistensen af en bule 

ligeså tydelig, som det vil være tilfældet i kommende afsnit. 
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Figur 5.7 

 

Opsummerende virker det til at den dårlige performance de crash afdækkede carry baskets, må 

tilskrives at det, ganske enkelt, har været en dårlig forretning af afdække sig, da optionerne har været 

for dyre. Jeg synes heller ikke det er klart, hvorfor man gerne vil afdække sig, da crash risiko ikke er 

så udtalt, som i nogle af de carry basket, hvor man har længere løbetider på sine carry positioner. Der 

er også et ”spike” i starten 2015, hvilket skyldes at den schweiziske centralbank annoncerede at man 

ikke ville fastholde sin fastkurspolitk over EUR, som det er blevet omtalt i dataafsnittet.  

Kommentar: Afslutningsvis vil jeg gerne pointere at, eftersom afkastene er annualiseret betyder det 

at merafkast i %  på y-aksen har nogle meget voldsomme udsving. Dette betyder at, hvis en et carry 

trade man indgået har indgået taber 10 %, fordi at valutakurserne ændrer sig meget kraftigt, så betyder 

dette at en handel på annualiseret basis taber 10%*52= 520%. Lad os så sige at har en portefølje hvor 

man har 4 handler som taber 10% på samme tide så er det realiserede tab i % 4*520%=2080%. Dette 

beror altså på en antagelse man gør sig, når man realiserer et tab en given dag. Man ”lader” som om 

man at kommer til at realisere dette tab resten af året. Dette betyder med andre ord at middelværdi og 

standardafvigelse ikke er direkte sammenlignelig på tværs løbetider. Eksempelvis er standard 

afvigelsen for carry basket XX 1W ikke sammenlignelig med carry basket XX 9M.  

2M Carry baskets 
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Jeg vil nu fortsætte med analysen ved at kigge på 2M carry baskets. Jeg vil starte med at opgøre 

performance tabel. Gennemsnit og standardafvigelse er igen på annualiseret basis.  

  2 Month  
          

          

              

Carry basket Antal Valuta Avg Std. Skewness Kurtosis Sharpe 

Merafkast  4 10.9795 111.2900 -0.5962 4.5466 0.0987 

Merafkast D10 hedget 4 24.3393 85.5688 0.2563 2.9420 0.2844 

Merafkast D25 hedget 4 22.1046 77.4328 0.3219 3.0480 0.2855 

Merafkast  5 14.1114 123.5457 -0.7486 4.4283 0.1142 

Merafkast D10 hedget 5 28.0030 93.9046 0.0048 2.6694 0.2982 

Merafkast D25 hedget 5 24.3996 85.1763 0.0766 2.4750 0.2865 

Merafkast  6 8.8395 129.7661 -0.7203 4.5468 0.0681 

Merafkast D10 hedget 6 25.9890 96.9997 0.0778 2.7038 0.2679 

Merafkast D25 hedget 6 23.1314 89.8904 0.1407 2.5489 0.2573 

Merafkast  7 9.9695 131.5544 -0.6514 4.1844 0.0758 

Merafkast D10 hedget 7 27.7878 100.9776 0.0552 2.5762 0.2752 

Merafkast D25 hedget 7 24.8277 97.2137 0.2543 2.9127 0.2554 

 

Det ses at billedet nu er en hel anden ift. hvad vi si 1W carry baskets. Det virker til at det nu er de 

afdækkede carry baskets som leverer den bedst performance. Det lader endvidere ikke til at 

diversifikation medfører en relativt højere sharpe ratio. Det ses at nedenstående figur, hvor jeg plotter 

sharpe ratio i tabellen overfor den tilhørende realiseret skævhed.  

Figur 5.8 
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Jeg finder det markant, hvordan de afdækkede nu præsterer betydeligt bedre. Det lader altså til at der 

er indlejret en betydelig crash risiko i merafkastet, hvilket også er det man finder, hvis kigger på den 

empiriske fordeling for en afkastserierne. Jeg har igen valgt at kigge på carry basket 06, hvor af det 

nedenstående plot kan ses at 

Figur 5.9 

 

Af figuren ses det at FX optionen sætter en nedre begrænsning for hvor galt det kan gå. Dette betyder 

at eksempelvis at under finanskrisen, hvor den uhedgede carry basket realiserer enorme tab, så 

begrænser FX optionerne tabet betydeligt. Det ses også at den betydelige crash 

risiko/haleafhængighed karakteriseret ved en bule i venstre hale, er nærmest forsvundet fra den blå 

graf og røde kurve. Dette har naturligvis en omkostning i form af lavere upside, hvilket skyldes at 

man har betalt en præmie for optionsretten. Dette ses af højre hale, hvor den røde- og blå kurve 

konsekvent ligger til højre for den blå linje efter ca. 150 på x-aksen. Den lavere upisde kan også ses 

af toppunktet for de røde og blå linjer ligger tætter på nul, hvilket vil sige vi har sænket 

gennemsnitsafkast. Ved at begrænset tabet inducerer man også mere kurtosis ind i fordelingen, hvilket 

ses ved at figurernes de afdækkende carry basket’s empiriske fordeling har toppunkter, som er ligger 

over den ikke afdækkede carry basket. Man kan således tænke dette som at man har centrere noget 

sandsynlighedsmasse omkring middelværdien. 

 I dette tilfælde lader det altså til at køb af FX optioner har været en særdeles god forretning, hvilket 

manifestere i betydelig bedre performance i form af højere risikojusteret afkast (sharpe ratio). Man 
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kan altså her tale om at optionerne synes at have været ”billige”. Jeg vil nu endnu en gang for 

fuldstændigheden skyld inspicere det historisk merafkast.  Sammenlignet med 1W carry basket er det 

nu mere udtalt at der været en periode vedblivende relativt store tab associeret med et crash.  

Figur 5.10 

 

På grafen kan det også ses hvornår det har været fordelagtigt at være afdækket ved FX Optioner, dvs. 

der hvor valutaoptionerne er i pengene. Det er der hvor den sorte kurve ligger under den røde- og blå 

kurve. Figuren fortæller os altså noget, på hvilke tidspunkter, det har været gavnligt.  

9M carry baskets 
 

Jeg vil gerne starte med at opgøre performance tabellen for 9M carry baskets,  

 

  9 Month  
          

          

              

Carry basket Antal Valuta Avg Std. Skewness Kurtosis Sharpe 

Merafkast  4 13.1084 44.9273 0.5172 3.1850 0.2918 
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Merafkast D10 hedget 4 13.6719 39.2341 0.5388 3.5355 0.3485 

Merafkast D25 hedget 4 10.0753 32.8729 0.7601 3.9482 0.3065 

Merafkast  5 14.0903 47.8398 0.2351 2.9690 0.2945 

Merafkast D10 hedget 5 13.1548 43.1961 0.2739 2.8594 0.3045 

Merafkast D25 hedget 5 8.5704 36.8510 0.5796 3.1442 0.2326 

Merafkast  6 14.3680 51.4156 0.3347 2.9565 0.2794 

Merafkast D10 hedget 6 13.2647 46.4014 0.3587 2.7352 0.2859 

Merafkast D25 hedget 6 8.5519 40.7368 0.6607 3.0644 0.2099 

Merafkast  7 11.8271 50.7853 0.1851 2.8499 0.2329 

Merafkast D10 hedget 7 10.0433 46.9999 0.1784 2.4711 0.2137 

Merafkast D25 hedget 7 5.4501 43.6071 0.5662 2.8532 0.1250 

              

 

Heraf ses det at der realiseres en positiv skævhed for samtlige carry baskets i den observerede periode, 

hvilket indikerer, på baggrund af perioden, en højere sandsynlighed for positive afkast end negative 

afkast relativt til middelværdien. Som det kan ses af nedenstående performance tabel var der positiv 

skævhed i spotkursændringerne for AUD, BRL og ZAR. Det betyder at tjene både carry og 

spotkursændringer. Dette er altså ganske modsat det vil vi forvente med baggrund i den dækkede 

rente paritet, hvor vi ville forvente en USD appreciering, som modsvarede det man tjente på carry’et. 

Vi vil nu se hvordan skævhed materialisere sig som en ”bule” i højre hale. Dette er altså associeret 

med en vedblivende periode hvor der er realiseret relativt store positive afkast. Men før vi kommer 

så langt vil jeg henlede opmærksomheden på performance figuren, hvor der stadig ikke lader til at 

være synderlig tegn på at diversifikation har bevirket   
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Figur 5.11 

 

til højere realiseret Brutto Sharpe Ratios. Således vil jeg nu fremhæve den empiriske fordeling 

estimeret ved KDE. Hvoraf det ses at der er realiseret en betydelig haleafhængighed.  
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Figur 5.12 

 

Dette er er også karakteristisk for carry 6M baskets og 1Y carry baskets, men dette kan læseren selv 

verificere i grafsamlingen udleveret på USB. Til sidst vil jeg gerne henlede opmærksomheden på det 

historiske afkast plot, hvor jeg gerne vil forklare fraværet af haleafhængigheden i venstre hale. Dette 

skyldes modsat de andre afkastserier at den 1Y Carry ikke realiserer de enorme tab associeret med 

Lehmans Brother konkurs. Tidsserien starter i 12-december 2018, hvilket vil de realiserede afkast 

først finder sted året efter i 8 september 2019. Dette gælder også 1Y afkastserierne som starter 30-

06-2008. Jeg vil gerne understrege at jeg gerne ville have haft en tidsperiode der går længere tilbage, 

da det ikke er min hensigt at udelade finanskrisen start september 2008. Det har ganske enkelt ikke 

været muligt at få det fornødne data i alle valutaer så langt tilbage. Det forklarer således den 

manglende bule, hvis man sammenligner med 1W-, 1M-, 2M- og 6M- carry baskets.  

Dette betyder også at man ikke direkte kan sammenligne performance på tværs af carry baskets med 

carry trades med eksempelvis udløbstidspunkter 1M og 1Y, da dette vil være misvisende. Det skyldes 

at 1M carry basket har finanskrisen indlejret i afkastserien, hvilket ikke er tilfældet for 1Y carry 

basket.  

Omvendt så var formålet i første omgang at se på forskellige carry baskets afkast for at undersøge 

om det var muligt at afdække sig ved brug af FX optioner samt have et merafkast.∎ 
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Opsummerende kan det altså konstateres at det er lykkedes at finde et merafkast og en betydelig 

halerisiko. Det er samtidig også lykkedes at forbedre Brutto Sharpe Ratio, ved at købe beskyttelse i 

kraft af FX optioner i tilfælde af ekstreme hændelser.  Resultaterne er ligger umiddelbart i 

overensstemmelse med Caballero, Doyle artiklen som ligesom jeg selv fremlægger evidens for at 

Optioner være ”billige”, da de ikke afspejler crash risiko i tilstrækkelig grad. Endvidere bider jeg 

mærke i tre tendenser i analysen. 

1) Diversifikation: Meget af litteraturen jeg har lagt til grund for denne afhandling har tilgået 

valg af antal valutaer indlemmet i carry basket (diversifikation) mere eller mindre arbitrært. 

Med det menes at de ikke argumenterer for deres valg at antal valuta indlemmet i deres carry 

basket. BNP artiklen benytter carry basket 02- 04 og -06, mens Caballero og Doyle artiklen 

har et valutaunivers på 25 valutaer, hvor de indlemmer så mange som muligt på ethvert givent 

tidspunkt. I denne sammenhæng har jeg undersøgt sammenhæng mellem performance og 

diversifikation og jeg finder det ikke entydigt, at diversifikation giver relativt bedre 

performance. Det lader til gengæld til at grunden er at man ved mindre diversifikation primært 

har postioner i ZAR, BRL og TRY og mindre grad AUD, som er karakteriseret ved høje 

carry’s og fordelagtige spotkursændringer i den observerede periode. Dermed er den god 

performance nok snarere en belønning for at have en høj koncentration af landerisiko mere 

end det er en kompensation for den systemiske risiko.  

2) Crash Risiko: Det lader til at haleafhængigheden associeret med crash risiko bliver mere 

udtalt for længere udløbstidspunkter på carry postionerne i vores carry basket. Således lader 

det til at der er højere grad af persistens i de negative afkast for eksempelvis 2M, 6M carry 

baskets end det er tilfældet for 1W, 1M. Det betyder altså at 6M carry basket oplever en 

vedblivende periode med store tab relativt til 1W, som blot oplever kortere udsving med store 

tab. Det huskes at 9M og 1Y baskets ikke direkte skal sammenlignes med de andre carry 

baskets, da disse ikke har finanskrisen indlejret i deres afkast. Man kan dog godt sammenligne 

dem i forhold til hinanden, hvor jeg ikke finder markant større forskel i haleafhængighederne 

(som var positive), hvilket kan skyldes at effekten af indtage 9M carry trades overfor 1Y carry 

trades ikke er særligt fremherskende.  

3) Afdækning: I takt med haleafhængigheden bliver mere og mere udtalt hvilket er udtryk for 

en realisering af crash indenfor perioden har det været attraktivt at afdække sig med FX 

optioner. Endvidere har jeg forsøgt at undersøge forskellige FX optioners evne til at afdække 

halerisikoen. Her viste det sig at tendensen var D10 var mindst ligeså god og i nogle tilfælde 

bedre til afdække halerisiko, for stort set alle udløbstidspunkter målt på ved brutto sharpe 

ratio. 

5.4 Er crash risiko forudsigelig?  
 

Indtil nu har vi forholdt os passivt til tilstedeværelsen crash risiko. Tankegangen bag de afdækkede 

FX carry baskets beror på en accept af præmissen om at der eksisterer crash risiko og derfor vælger 

vi altid at afdække halerisiko med FX Optioner”, i forventning om at den indtræffer på et eller 

tidspunkt. Vi forsøger altså hverken at forholde sig til crash risiko’s størrelse eller hvornår den 

indtræffer. Ydermere kan det konstateres at afkastserierne udviser crash risiko med undtagelse af 9M 

og 1Y, som jeg ikke vil forholde mig til i dette afnsit. Det underbygger altså det empiriske evidens 

som er fremlagt af både BNP og Caballero, Doyle artiklen. Man kunne være foranlediget til at sige 
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at vi har kan afdække crash risiko billigt. Med dette menes at FX options præmierne var små relativt 

til den realiserede crash risiko, hvilket udmøntede sig i bedre performance (højere sharpe raito). 

Således kan man, som netop Caballero, Doyle, konkludere at FX options præmien ikke i tilstrækkelig 

grad afspejler crash risiko. Men på baggrund af ovenstående analyse, som er foretaget i 

bagklogskabens ulideligt klare lys, er der indlejret i ordet billigt at man skal kunne forudsige 

forekomsten af crash risiko. Med andre ord, kun hvis den fremtidige crash risiko er forudsigelig mht. 

hvornår de indtræffer og samt hvor store de er, kan man udtale sig om præmien for en specifik FX 

option har været for billig eller ej. Argumentet bygger indtil nu på empirisk evidens om at crash risiko 

har eksisteret i afkastserier for FX carry trades over en bred kam, men hvad nu hvis crash risiko ikke 

manifesterer sig i samme grad i den observerede periode så ville vores konklusion blot være FX 

Optioner er for dyre. Ordet billigt er altså ladet med at vi ”burde” kunne forudsige crash risiko ud fra 

deres rentedifferentialer. 

For at adressere dette, vil jeg undersøge om VIX evne som prædiktor af crash risiko. VIX er daglig 

tale kaldt ”frygt indekset”, og det er blevet foreslået af flere at denne skulle være korreleret med crash 

risiko. VIX er dog ikke i udgangspunktet funderet i valutamarkeder. VIX er et indeks, som 

udelukkende tager et tværsnit at dagsaktuelle optioner skrevet S&P 500 (aktieindeks) volatiliteter 

repræsenterer dette i en volatilitet, som er repræsentativ for volatiliteten i hele markedet. I denne 

forbindelse skal det siges at BNP og Caballero, Doyle præsenterer resultater for VIX indekset 

prædiktive egenskaber. Således vil jeg ligeledes forsøge at undersøge dette forhold nærmere. 

Jeg har dog i denne afhandling valgt at tage en anden tilgang. Jeg ønsker i det kommende analyse 

undersøge om man ud fra den information, der er tilstede i markedet omkring VIX på 

indgåelsestidspunktet, kan bruges til så at sige undgå crash risiko. Jeg vil dermed analysere på 

merafkast uhedget, dvs. der benyttes ikke optioner til af begrænse downside. Dog vil jeg denne gang 

indføre end VIX tolerance, som er en øvre grænse for hvad VIX indekset må ligge på 

indgåelsestidspunktet, for at der indtages positioner. Dette skal forstås som, at såfremt en investor ser 

at VIX overstiger hans tolerance på XX, så afholder han sig helt fra indtage nogle carry positioner. 

Jeg vil endvidere analysere på valget af tolerance, ved at evaluere performance (sharpe ratio) ved 

forskellige valg af netop tolerancen. Jeg har udelukkende valgt at analysere på følgende carry basket 

1W, 1M og 2M med antal lange og korte positioner lig med 4,5,6 og 7. Jeg har valgt se bort fra 6M, 

9M, og 1Y pga. jeg finder den positive skævhed realiseret. Jeg stiller mig tvivlende overfor om 

hvorvidt variationen kan forklares ved en faktor. En anden årsag for fravalget er at der er tale om så 

lange udløbstidspunkter, at det ville være tvivlsomt om markedet kunne have nogen information om 

crash risiko, så langt ud i tid jf. afsnit 5.1 

Følgende bygger altså på en hypotese om at hvis VIX indekset har information om fremtidige crash, 

(indekset er højt), så burde det alt andet lige betyde, betyde at haleafhængigheden, i mere eller mindre 

grad burde forsvinde, hvis man helt afholder sig fra tage positioner.  

1W Carry basket 
 

Jeg vil starte med at kigge på performance for 1W carry basket, hvor vil starte med at inspicere 

sammenhængen med VIX tolerancen og skævheden.  
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Figur 5.13 

 

Af figuren se det først og fremmest at observationerne VIX_20, har positiv skævhed. Dette er altså 

realiseret performance af de carry baskets, hvor der indført en VIX tolerance på 20. Det lader altså til 

at vi undgår flere dowsides i markedet, samt realiserer et merafkast (dog med en yderst beskeden 

brutto sharpe ratio). Hvis vi inspicerer den empiriske fordeling af samtlige VIX- 20 og 30 baskets, og 

kigger på det oprindelige merafkast uden afdækning eller VIX tolerance, bemærker jeg dog ikke den 

store forandring. 
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Figur 5.14 

 

Den positive skævhed kan netop ses ved at den blå linjes toppunkt ligger en anelse til for den røde. 

Overordnet ses ser jeg ikke som markant ændring i venstre hale, hvilket altså stadig tyder på at VIX 

ikke har perfekt information i sig vedr. crash risiko. Det kan også ses af det historiske for merafkast 

carry basket 04 VIX_20 at,  
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Figur 5.15 

 

effekten af finanskrisen er nu langt mindre udtalt, da VIX i denne nået uhørte højder, hvilket betyder 

man undlader at tage positioner. Således begrænser man tabet. Der ses dog et kæmpe spring i 

merafkastet lidt over halvvejs på grafen. Dette spring er forårsaget af den Schweiziske central bank 

der droppede deres peg mod EUR. Dette er netop faren ved at have en pegged valuta i sin carry basket. 

Hvis vi ser bort fra dette synes jeg det forbløffende hvordan merafkastet præsterer under stabile 

niveauer for VIX (under 20), og den crash risiko vi ser lader altså til at komme fra afskaffelse af 

fastkurspolitik for CHF.  

1M Carry basket 
 

Jeg vil nu kigge på sammenhængen mellem carry basket 1M, hvor vil evaluere sammenhængen 

med VIX tolerancen og skævheden.  
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Figur 5.16 

 

 Det ses af figuren at det ikke lader til at lavere niveauer for VIX ved indgåelsestidspunktet, kan 

garantere en lavere realiseret skævhed. For mig at se virker det ikke til at der entydigt gælder en 

sammenhæng mellem VIX_20 observationer har lavere skævhed en VIX 30, som vi så det for 1W 

carry baskets. Men dette er blot et udtryk for at den valgte VIX tolerance ikke ligeså godt beskriver 

fremtidige skævheder ligeså godt, som 1W. Det være sig forskellen mellem en VIX tolerance på 22 

eller 30 betyder altså ikke særlig meget for den fremtidige realisering af skævhed i vores carry 

baskets. Til gengæld har vores VIX tolerance overordnet bevirket til fjeren noget af halerisikoen, som 

kan ses af den empiriske fordeling nok en gang estimeret ved KDE. Heraf ses det,  
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Figur 5.17 

 

At ift. merafkast ses det at der er en marginal effekt af ikke indtage positioner når VIX er høj. Det er 

bare ikke så tydeligt længere hvad VIX tolerancen skal være. Informationen er ikke længere så præcis, 

andet end VIX på over 30 lader til at indikere forudsige crash risiko.  

 

2M Carry basket 
 

Jeg vil nu kigge på sammenhængen mellem carry basket 2M, hvor jeg vil evaluere sammenhængen 

med VIX tolerancen og skævheden.  

Figur 5.18 
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Jeg finder ikke nogen systematik, andet end at højere VIX tolerance ser ud til at give en højere sharpe 

ratio. Der kunne måske godt være tegn på laver VIX tolerance realiserer en laver skævhed, men det 

finder det absolut ikke tydeligt at dette måtte være tilfældet. Informationen i VIX lader altså ikke til 

at have kunne fortælles os noget om den fremtidige realiserede skævhed. Det er i hvert fald ikke 

tydeligt, som vi så det i 1W carry baskets. Endvidere fremgår det af nedenstående figur  

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Figur 5.19 

 

At der faktisk lader til være en mere udtalt halerisiko. Således virker det ikke at til at VIX har nogen 

information der kan forudsige crash risiko 2M ud i tid. 

Opsummerende tyder det altså på at VIX indekset lader til have information om fremtidige 

realiseringer af crash risiko på kort sigt 1W og 1M. Det virker dog ikke til at være tilfældet for 2M. 

Endvidere har 1W VIX særlig god information om ten fremtidige realiseret skævhed for det 

realiserede merafkast. Omvendt gælder der at sharpe ratio for 1W carry basket korrigeret for VIX var 

meget små som i sig selv gør fordrer spørgsmålet om merafkastet også vil være til stede efter man 

tager højde transaktions omkostninger m.v. Dette kunne med andre ord tyde på at markedet er relativ 

prisefficient14, hvilket betyder merafkastet ved en carry positioner på med så korte udløbstidspunkter 

vil være tæt på nul.  

7 Konklusion 
                                                           
14 Med prisefficient der at det ikke er muligt at realisere et merafkast.  
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I første omgang søgte jeg at til dels eftervise resultaterne fra BNP artiklen. Jeg skriver til dels med 

fuldt overlæg, da jeg ønskede at se hvordan resultaterne vedr. rentedifferentiale som prædiktor af 

negativ skævhed i spotkursændringerne udviklede opførte sig i et udvidet valutaunivers, hvor jeg også 

indlemmede Emerging Market valutaer. Og her så vi at sammenhængen på ingen måde var lige så 

stærk, som resultaterne i BNP artiklen. Ift. BNP, der fremlægger resultater for rentedifferentialer og 

3M spotkursændringer, så findes det at forklaringsgraden var stærkt reduceret. Jeg argumenterede i 

denne sammenhæng at der var en gruppering i data. På den ene side var der nogle emerging market 

lande BRL, ZAR, TRY og INR, hvor det lader til at man bliver belønnet for en anden faktor, end det 

der kan forklares ved rentedifferentialer. Når man så bort fra disse lande var forklaringsgraden 

tilnærmelsesvis ligeså stærk, som BNP resultaterne.  

Jeg fandt endvidere at Risk Reversals sammenhæng med rentedifferentialerne var negativ. Dette er i 

overensstemmelse med resultaterne fra BNP artiklen, som også fandt denne sammenhæng til at være 

negativ. Men hvor det virkede til at rentedifferentialer forklarede en stor del af variation i Risk 

Reversal, som altså er et udtryk for skævhed i optionsmarkeder er det imidlertid ikke entydigt klart, 

hvorfor det er tilfældet når man analyserer på 6M, 9M og 1Y. Her lod det ikke til at rentedifferentialer 

havde nogen information om den fremtidige realisering af crash risiko, hvorfor man kunne stille 

spørgsmålstegn hvorfor rentedifferentialer kan forklare omkring 50% af variationen.  

Med hensyn til spørgsmålet om hvor vidt, det er muligt at finde et merafkast i min carry baskets i den 

observerede periode, kan jeg konkludere at der brutto har været merafkast. Carry baskets har således 

realiseret et merafkast uhedget. Dette var dog meget beskedent for 1W carry baskets, hvor der 

realiserede beskedne sharpe ratio’s på omkring 0.01-0.02. Dette er beskedent, da det vil være 

forventeligt transaktionsomkostninger vil eroderes disse yderligere. Dog fandt jeg heller ikke en 

markant ”bule” i den vestre hale, hvilket tyder på at crash risikoen kun er tilstede i et mere begrænset 

omfang, relativt til carry trades med længere udløbstidspunkter. Dette er imidlertid også konsistent 

med tankegangen om at merafkast ved carry trades er en kompensation for crash risiko, forstået på 

den måde at hvis denne ikke kan findes, så burde man heller ikke blive kompenseret i form af et 

merafkast. De afdækkede porteføljer, som skulle afdække vores halerisiko, realiserede ikke højere 

sharpe ratio’s. Men hele argumentet for at benytte optioner, var at de skulle afdække crash risiko, 

som vi konstaterede ikke var tilstede i en udtalt grad.I carry baskets hvor der blev indtaget carry trades 

med mellemlange løbetider (1M,2M,6M) realiseredes der til gengæld større merafkast. Crash risikoen 

var til gengæld også mere udtalt faktor i afkastene for disse. Set i lyset af tilstedeværelsen af crash 

risiko, så virkede dermed også langt mere vedkommende at evaluere performance, hvor man 

benyttede FX Optioner til at afdække sin downside. I den forbindelse finder jeg det forbløffende, hvor 

gode resultaterne er. Det var relativt entydigt at de crash afdækkede porteføljer leverede markant 

højere brutto sharpe ratio’s. I mange tilfælde var der tale om 2-3 doblinger af sharpe ratio’s ved de 

afdækkede carry basket. Dette understøtter altså Caballero og Doyle’s i deres påstand om at FX 

optioner virker forbavsende billige. Endvidere viste resultaterne også D10 optioner leverede i det 

fleste tilfælde mindst lige så gode eller bedre sharpe ratio’s. Dermed konkludere jeg på baggrund af 

disse resultater at D10 virker til at være det mest hensigtsmæssige instrument, ift. overvejelser mellem 

hvor meget forsikre sig med crash relativt til prisen på beskyttelse. Men det er altså ikke med 

baggrund i noget teoretisk fundament. Jeg har også evalueret performance for de lange 

udløbstidspunkter. Disse adskilte sig fra de andre afkastserier i og med de ikke havde finanskrisen 

indlejret i afkastserierne og dermed ikke var sammenlignelige i deres performance. Her fandt jeg 
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meget høje sharpe ratio’s igen særligt for de afdækkede carry baskets. Til gengæld fandt jeg ikke at 

D10 optioner var et entydigt bedre instrument til at afdække sig med. Jeg fandt det også 

bemærkelsesværdigt at afkastserierne havde en positiv skævhed. Dette kunne være en belønning for 

at være eksponeret overfor noget andet end det der kan forklares ud fra rentedifferentialer.   

Endvidere undersøgte jeg i analyseafsnittet om VIX kunne forudsige crash risiko, såsom det var 

blevet foreslået af BNP. Jeg har dog i denne afhandling valgt at undersøge VIX prædiktive evne ved  

at bruge information om VIX på indgåelsestidspunktet.  Her fandt jeg at når VIX lå under 20 så 

realiseredes der en positiv skævhed. Endvidere virkede det ikke til at der var nogen markant 

systematik i realiserede sharpe ratio for VIX på over 20 andet at de alle havde en negativ skævhed i 

deres afkast. Mht. VIX evne som prædiktor af crash risiko i 1M carry trades, så virkede det ikke at til 

at være afgørende for performance om VIX om lå på 22 eller 28 på indgåelsestidspunktet ift. den 

realisere skævhed. Til gengæld virket det til at ved ikke at indgå handler når VIX ligger over 30 har 

en betydelig effekt ift. modvirke crash risiko idet, der var en mindre udtalt ”bule”, relativt hvis 

klassiske carry basket. Til sidst fandt jeg at VIX ikke havde synderlig information fremtidige 

realiseringer af crash risiko for 2M carry basket. Faktisk fandt jeg at ved udelukkende at indtage 2M 

carry positioner når VIX var under 30, betød en højere realisering af crash risiko end den uhedgede 

carry basket. Med baggrund i dette, er jeg efterladt med indtryk VIX har information om Crash risiko, 

på 1W og 1M. Jeg stiller mig mere tvivlende overfor 2M.  
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