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Executive summery 

 

This study investigates the risk of a future rise in the interest rate. Many of our pension funds are 

invested in long-term bonds, which with the current level of interest rates experiences an until now 

unseen amount of risk. The possibility of rising interest rates is high and that will cause the long-

term bonds to decrease in value resulting in a loss.  Because of this risk many investors with a long 

investment strategy have been looking for alternatives investments with a similar payback profile.   

 

Alternatives investment can be roads, buildings, infrastructure etc. and common for all of them are, 

that you invest a significant amount of money in the beginning and later receive an almost fixed 

cashback each year. Fixed because the cash inflow and outflow doesn’t variate that much; The 

customs for using the road are fixed and the number of cars using it almost the same each week. 

The tenant on the buildings have a fixed rent and the same 2 things applies to infrastructure. Beside 

the cashback you also have an asset of value, which you can sell down the line. Similar to an 

investment in bonds where you receive a fixed interest rate each year and when it expires you get 

you invested money back.  

 

The report looks into the different risks and how you as an investor can secure your investment 

from these, the expected return on an investment in Femern A/S representing an alternative 

investment and the expected return on a long-term investment I bonds. I have for this study made 

a forecast on the interest rates; Indskudsbevisrenten and obligationsrentegennemsnitet by using a 

Geometric Brownian motion and the Vasicek interest rate model.  

 

The result of the analysis show, that the expected return on an investment in Femern A/S is much 

higher than the investment I long-term bonds given the development of the interest rate forecasted. 

Also, it will not be as exposed to the risk of increasing interest rates as the long-term bond 

investment, but will be exposed to several other risks, which is difficult to measure and secure your 

investment against. The conclusion to this research is that an investment in infrastructure can’t 

replace long-term bonds in a diversified portfolio, but that it should be taken into consideration 

combined with equities and bonds in a portfolio with a long-term investment strategy. 
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1. Indledning  
 
 

”Indtil for bare 10-15 år siden havde stort set alle danske pensionsopsparere en garanti for, at få 

deres opsparede penge udbetalt – endda med en forrentning på eksempelvis 4%-5%. Sådan er det 

ikke længere. Den historisk lave rente har gjort det sværere for pensionsselskaberne at tjene penge, 

og derfor er de begyndt at investere langt mere risikabelt. Og risikoen? Den ligger på 

pensionsopsparerne.”1 

 

I årene efter finanskrisen oplevede vi faldende renter, hvilket betød øgede hensættelser i 

pensionsselskaberne med garanterede gennemsnitsrenter. Det skete samtidig med at solvensen 

blev presset af de faldende aktiekurser, højere kreditspænd og likviditetspræmier. Det betød alt 

sammen at risikoappetitten var faldende. Lige nu befinder vi os i et af de længste økonomiske 

opsving vi har set, men oplever fortsat at renterne er historisk lave. Kigger vi frem i tiden, så må vi 

forvente rentestigninger før eller siden. Det har betydning for samtlige obligationsinvesteringer, da 

kursen på obligationer herved vil falde. Det er på sin vis acceptabelt, såfremt obligationerne holdes 

til udløb og derved undgås kurstab, da der ikke realiseres. Dog vil forrentningen af midlerne give en 

lavere forrentning end den der vil kunne opnås på markedet og måske endda også inflationen. 

Resultatet heraf vil være udhuling af midlernes købekraft, hvilket er endnu en risiko, som ligger hos 

pensionsopsparerne.  

Ovenstående har gjort, at flere pensionsselskaber er begyndt at kigge mod alternative investeringer. 

Det gør de, da denne form for investering ofte har en langsigtet forrentningsmodel, som skaber et 

stabilt og løbende cash flow på sigt. Man har altså en større præmie til at starte med, men modtager 

så et fast cash flow på sigt. Det minder derfor meget om strukturen på en obligation, men adskiller 

sig alligevel ekstremt. Alternative investeringer er bl.a. kendetegnet ved, at markedet, som disse 

aktiver handles på, ikke er dybt, likvidt og transparent marked sammenlignet med markedet for 

traditionelle investeringer. Den løbende værdiansættelse er derfor vanskelig og potentielt 

forbundet med stor usikkerhed, fordi værdiansættelsen ikke kan tage udgangspunkt i observerede 

markedspriser. Et andet karakteristika ved de alternative investeringer er, at de i højere grad er af 

                                                
1  https://www.zetland.dk/historie/se7EZ3qw-aekXrv2R-c8e05 
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længerevarende karakter. Endeligt må det alt andet lige forventes, at denne type investeringer er 

forbundet med risici, der ikke nødvendigvis findes i traditionelle investeringsformer, så som 

obligationer2.  

I denne opgave vil jeg derfor undersøge om pensionsselskaber kan varetage vores interesse omkring 

forrentning og risiko af vores opsparede midler ved, at investere i alternative investeringer i form af 

infrastruktur i stede for investeringer i obligationer. 

 

2. Problemformulering 
 
 

Kan langsigtede investeringer i infrastruktur på sigt erstatte investeringer i lange obligationer i en 

veldiversificeret portefølje? 

• Hvilke risici er der ved investering i infrastruktur og hvordan adskiller de sig i forhold til risici 

ved investering i lange obligationer? 

• Hvad er likviditetspræmien og hvorledes fastsættes den? 

• Hvordan kan den fremtidige rente estimeres og hvilke ulemper/fordele er der herved? 

• Burde investeringer i infrastruktur inddrages mere i vores overvejelser, når vi laver en 

veldiversificeret portefølje? Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Hvorfor er investering i infrastruktur, så ukendt for den almindelige investor? 

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                
2 Rapport fra Finanstilsynet; ”Markedsudviklingen 2016; livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 
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3. Afgrænsning 
 
 
Af investeringer i infrastruktur vil jeg udelukkende anvende Femern A/S og jeg antager derfor, at 

resultatet af mine beregninger er et entydigt resultat af, hvilket afkast en investering i infrastruktur 

vil give. Jeg inddrager altså ikke andre typer for investeringer i infrastruktur. Jeg benytter dog 

Storebæltsbroen som reference, når jeg skal finde skrapværdien.  

 

I opgaven vil jeg for investeringen i lange obligationer ligeledes holde mig udelukkende til Danske 

Invest fondskode DK0016105380, der handler med lange danske obligationer. Jeg vil derfor ligesom 

tilfældet er med infrastrukturen, antage at resultaterne af mine beregninger vil være entydige og 

synonym med en investering i lange obligationer. For at kunne regne det forventede afkast ud, så 

antages det også at porteføljen er uændret i hele investeringens løbetid. Således at den korrigerede 

varigheden og den effektive rente er uændret. Der vil altså ikke være nogle udtrækninger eller 

ændring i porteføljens sammensætning. 

 

For at kunne lave analysen på Femern A/S har jeg været nødsaget til at foretage følgende antagelser; 

1. Femern A/S koster samlet 52,6 mia. kr. at opføre, hvoraf de 30. mia. kr. skal finansieres via 

gældsoptagelse og den resterende del modtages fra EU-støtte. I opgaven vil jeg betragte EU-

støtten som værende investors investerede kapital.  

2. Gældsoptagelsen vil starte i år 2012 med » 364 mio. kr. og vokse med en fast vækstrate på 

27%3 indtil samlet 30 mia. er ramt i år 2021 

3. Gældsoptagelsen vil altid foretages ultimo året til den pågældende rente på det pågældende 

tidspunkt. 

4. Egenkapitalen bestående af aktiekapital og frie reserver antages udelukkende at være likvide 

indestående ligesom denne antages, at være uændret for hele perioden. 

5. Fordelingen mellem egenkapitalen og fremmedkapitalen er uændret i hele perioden. 

6. Alt gæld vil blive afviklet efter annuitetsprincippet og kan ikke indfries før tid.  

7. At likvide indeståender kan placeres til indskudsbevisrenten. 

8. Selskabsskatten ligger fast på 27%. 

                                                
3 Stigningen i langfristet gæld fra år 2015-2016 jævnfør side 19 i Femern A/S årsrapport. 
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9. Driftsomkostningerne vil starte i år 2012 med kr. 638.0004 og vokse med en fast vækstrate 

på 18,7%5 indtil åbningen i 2026, hvor driftsomkostningerne vil lyde på 468 mio.6. 

Driftsomkostningerne omfatter; drift, vedligehold, reinvestering, en buffer og 

personaleomkostninger. 

10. Der optages ikke yderligere gæld end de 30 mia. kr.  

11. Priser for overkørsler er uændret i hele perioden 

12. Af bilag 2 fremgår Femern A/S prognose for antal overkørsler og priser herfor efter åbning. 

På baggrund af denne har jeg benyttet Excels målsøgning for at finde vækstrater i perioden 

i mellem de oplyste år. Det har jeg gjort for at kunne finde cash inflowet. Vækstraterne 

fremgår ligeledes af bilag 2. 

13. Jeg forholder mig ikke kritisk til Femern A/S anvendte analyser og resultater. 

 

Til min analyse af Femern A/S vil jeg udelukkende benytte data fra årsrapporten 2016 samt den 

finansielle analyse og antager på samme tid, at for så vidt angår deres finansiering af 

fremmedkapitalen, så er denne 100% finansieret via realrenten. Det har ikke været muligt at finde 

tal på realrenten, hvorfor obligationsgennemsnittet antages at være realrenten hele opgaven 

igennem.  

 

Jeg vil give en kort beskrivelse af forskellen på indskudsbevisrenten og foliorenten, men vil ikke 

forholde mig til begrænsningerne på mængden af tilladte indskud herpå. Derfor vil 

indskudsbevisrenten blive anvendt som indlånsrente, hvorimod den gennemsnitlige foliorente vil 

blive anvendt som den risikofrie rente. 

 

I opgaven vil renterne blive betragtet som stokastiske og uafhængige af hinanden. De 

analyseværktøjer jeg anvender følger en random walk, så der vil ikke være nogen korrelation 

mellem renterne. Det vil der være i den virkelige verden, men det underbygger 

værktøjerne/teorierne ikke, hvorfor jeg antager der ingen korrelation er. Ligeledes foretager jeg 

forecast af renterne i diskret tid, men vil arbejde med dem i kontinuert tid.  

                                                
4 Femern A/S årsrapport side 16. 
5 Gennemsnitlig stigning fra 2012-2016 jævnfør side 16 i Femern A/S årsrapport. 
6 Finansiel analyse af Femern-forbindelse fra 2016 side 22. 
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For at kunne lave en Geometrisk Brownsk bevægelse og Vasicek modellen, så er volatiliteten yderst 

vigtig. Grundet det nuværende renteniveau, så vil en ændring i renten på bare 10 basispoint betyde 

en stor procentuel stigning i renten. Det betyder at volatiliteten vil blive meget høj ved de anvendte 

analyseværktøjer og ikke give det reelle billede. Derfor er renterne i perioden januar 2005 til marts 

2011 anvendt til beregningen af volatiliteten. Jeg antager derfor, at volatiliteten i den periode = den 

vi har i dag. 

 

Vasicek modellen inddrager elementet mean reversion, men med en ukendt faktor i form af 

hastigheden herfor – parameteren a. Altså hvor hurtigt renten går mod dens gennemsnit. Denne 

parameter er svær definerbar, da den er individuel for person til person alt efter den enkeltes 

forventning til renten. Jeg vil i opgaven derfor benytte 0,3 og vil ikke komme yderligere ind på valget 

heraf.  

 

Jeg vil lave forecast af renterne fra marts 2018 og frem til 2047, da dette er en 30-årig periode fra i 

dag. Dog har projektet Femern A/S været i gang siden 2012, hvorfor analyse af både investeringen 

i infrastruktur og lange obligationer vil starte i 2012 baseret på historiske data. Først når vi rammer 

2018 vil mine forecast på renterne blive benyttet.  

 

 

4. Metode 
 
 

Opgaven er skrevet med en positivistisk tankegang og med afsæt i en kvantitativ analyse. Det 

bevirker at der kun er en virkelighed og et resultat. Den kvantitative analyse er foretaget på egne 

forecast af renterne, som jeg anvender til at lave analysen på. Resultaterne af mine forecast vil 

derfor på grund af min positivistiske tankegang også være sandheden. Det er dog vigtigt at 

præcisere, at min konklusion ikke vil være 100% korrekt, da jeg arbejder ud fra flere antagelser og 

forecast. 
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Jeg vil i opgaven både arbejde induktiv og deduktivt. Induktiv da jeg til besvarelse af min 

problemformulering laver et forecast af renterne, som jeg senere konkluderer resultaterne af 

investering i infrastruktur og lange obligationer ud fra. Deduktiv da jeg på baggrund af kendt teori 

udarbejder en analyse af det forventede afkast på både investeringen i infrastruktur og lange 

obligationer.  

 

For at besvare problemformuleringen har jeg anvendt teoretisk viden, som jeg har tilegnet mig via 

undervisningen på studiet i derivatives, porteføljeteori, fixed income, corporate finance, 

risikostyring og udvidet derivater.  

 

 

4.1. Teori 
 

 

Opgaven indledes med en beskrivende og analyserende gennemgang af de forskellige risici 

forbundet med investeringen i infrastruktur og lange obligationer. Først vil jeg give en beskrivende 

forklaring på hvad risikoen består i og hvordan den opstår. Dernæst vil jeg analysere, hvordan og 

hvilken indflydelse det kan have på investeringerne og de endelige resultater deraf. Til sidst vil jeg 

udrede de muligheder der er for at sikre sig bedst muligt imod risiciene. Den relevante teori i forhold 

til risikostyringen vil tage udgangspunkt i bogen; ”Finansiel risikostyring, udgave 2” (Andresen 2017). 

 

Herefter vil jeg lave en redegørelse og beskrivelse af de forskellige renter, som jeg har valgt at basere 

min opgave på. Jeg har valgt at anvende foliorenten, indskudsbevisrenten og obligations-

gennemsnittet. Jeg vil i dette afsnit komme ind på hvilken betydning de har for den danske økonomi 

i forhold til hvordan de anvendes. Ligeledes vil jeg begrunde mit valg af disse renter. 

 

På baggrund af ovenstående vil jeg lave forecast på renterne ved hjælp af en Geometrisk Brownsk 

bevægelse og Vasicek modellen.  Det vil jeg gøre på indskudsbevisrenten og obligations-

gennemsnittet, da det er de renter som har betydning for opgavens konklusion. Renterne følger en 

stokastisk proces, hvilket betragtes i enten kontinuert eller diskret tid. Renten er i kontinuert tid, da 

den kan være uendelig mange værdier – i teorien. Modellerne arbejder dog i diskret tid, da de går 
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mod en bestemt værdi. I den Geometriske Brownsk bevægelse vil jeg derfor anvende den risikofrie 

rente, som det renterne går mod og i Vasicek modellen vil jeg anvende det historiske gennemsnit af 

selve renten. Den relevante teori i forhold til forecastene er tilegnet i undervisning på udvidet 

derivater med Søren Plesner, samt fra ”Fundamentals of Futures and Options Markets, udgave 8” 

(Hull 2017) 

 

Inden jeg kan lave ovenstående analyse er jeg nødsaget til først at finde volatiliteten. Volatiliteten 

vil jeg finde via den simple metode og Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) metoden. 

Jeg vil til udregningen af EWMA anvende en tolerancetærskel på 99%. De to metoder vil jeg forhold 

mig kritisk til i forhold til fordele og ulemper. Den anvendte teori er hentet fra bogen; ”Finansiel 

risikostyring, udgave 2” (Andresen 2017). 

 

Efter analysen og forecast af renterne vil jeg foretage en analyse af investeringen i infrastruktur. 

Først vil jeg foretage en beskrivelse af likviditetspræmien, da denne er vigtig for investor og svær 

målbar. For at finde det forventede fremtidige afkast vil jeg først specificere og udregne cash flowet. 

Herefter vil jeg se på kapitalsammensætningen i forhold til fremmedkapital og egenkapital. Det vil 

jeg gøre for at finde Weighted Average Cost of Capital (WACC), som jeg anvender til at 

tilbagediskontere cash flowet. I forhold til WACC så anvender jeg Modigliani og Miller proposition 2 

med selskabsskat. Når jeg har fundet og tilbagediskonteret cash flowet vil jeg udregne Net Present 

Value (NPV). NPV skal gøre det muligt at se om investeringen er rentabel eller ej. På baggrund af 

dette vil jeg udregne det gennemsnitlige forventede årlige afkast. Teorien der er anvendt er tilegnet 

via undervisning i Corporate Finance med Thomas Hersom og fra bogen; ”Principles of Corporate 

Finance, 12. udgave” (Brealey, Myers & Allen 2017) 

 

Herefter vil jeg lave analysen af investeringen i lange obligationer. Jeg får den effektive rente oplyst, 

hvorfor jeg vil lave en udredning med egne tal af dens mening og betydning. Jeg vil ligeledes forholde 

mig kritisk til, hvorfor denne ikke entydigt kan anvendes som afkastmål. Som alternativ vil jeg 

udregne horisontalafkastet, som ofte anvendes til at finde afkastet for en obligationsportefølje uden 

at medtage geninvesteringsrenterne, hvor man som investor har en forventning til det fremtidige 
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renteniveau. Teorien der er anvendt er hentes fra bogen; ”Obligationsinvestering – Teori og praktisk 

anvendelse, 8. udgave” (Christensen 2014) 

 

 

4.2. Empiri 
 
 
 
Til udarbejdelsen af analysen omkring risici forbundet med investeringer i infrastruktur og 

obligationer har jeg anvendt den seneste undersøgelse fra Finanstilsynet omhandlende investering 

i alternative investeringer. Her er de 21 største aktører på markedet samlet for at kvantificere de 

risici, som de anser for værende tilstede. Finanstilsynet konkluderer på den baggrund, hvilke 

områder der skal skærpes og hvilke risici som skal udgøre en større del af deres værdiansættelse. 

Jeg vurderer på den baggrund undersøgelsen for at have en høj grad af både validitet og reliabilitet  

 

 
Jeg har i opgaven benyttet Femern A/S årsrapport fra 2016, som er lavet af revisorer og godkendt 

af bestyrelsesformanden og direktionen. Ligeledes er den godkendt af eksterne revisorer i form af 

PricewaterCoopers. Jeg vurderer derfor at rapporten er retvisende og har en høj grad af validitet og 

reliabilitet. Årsrapporten er fra 2016, men er den sidste nye årsrapport fra Femern A/S og vurderes 

derfor som værende up-to-date. 

 

Foruden Femern A/S’s årsrapport har jeg benyttet mig af en finansiel analyse udarbejdet af Femern 

A/S. Det er en rapport hvori Femern A/S tager stilling og dokumenterer de foretagne prognoser. 

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en masse kendte data fra lignende projekter såsom 

Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Der kan ikke direkte drages en parallel via projekterne, men 

de forholder sig kritisk overfor deres forventninger til den fremtidige økonomi. Heri er også 

indeholdt forventninger til deres cash inflow og cash outflow.  

 

Analysen er foretaget på prognoser og jeg vurderer derfor at reliabiliteten til værende af mindre 

kvalitet end årsrapport. Projektet er på nuværende tidspunkt kun i opstartsfasen og de er endnu 

ikke begyndt med anlægningen. Derfor vurderes rapporten som det mest pålidelige vi har 
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tilgængelig på nuværende tidspunkt. Validiteten af rapporten vurderes god, da de har foretaget en 

dybdegående analyse af deres prognoser og hvorfor resultaterne heraf er som de er.  

 

Foruden ovenstående så har jeg på baggrund af egne analyser, forecast og antagelser udregnet egne 

data, som jeg har benyttet i min besvarelse af problemformuleringen. Validiteten af de data 

vurderer jeg til værende høj, da de i høj grad er med til at undersøge og konkludere på de opstillede 

spørgsmål i problemformuleringen. Ligeledes er de fundet på baggrund af teorier, som er anerkendt 

i den finansielle branche. Reliabiliteten derimod vurderer jeg ikke til værende særlig god. Det er 

umuligt at forudse renten og den vil med garanti ikke udvikle sig som forudsagt i opgaven. Ligeledes 

er de fundne data anvendt til at foretage en analyse ud fra flere antagelser jævnfør afsnit 3, som 

ikke holder i den virkelige verden.   

 

 

5. Risici 
 
 
5.1. Kreditrisiko 
 
 
Kreditrisiko består af 2 elementer; Udstederrisiko og modpartsrisiko. Kreditrisiko kan defineres 

som risikoen for, at låntagere eller modparter helt eller delvist misligholder deres forpligtelser.  

 

 
5.1.1. Udstederrisiko 
 
 
 
Udstederrisiko består af risikoen for, at selskabet som foretager opførslen af infrastrukturen, 

fremadrettet kaldet Femern A/S, går konkurs. I et sådan tilfælde vil store dele af investeringen gå 

tabt, som det også sås med eksempelvis Hesalight. Hesalight var et firma, som lancerede en 

langsigtet forrentningsmodel, hvor der skulle bruges en masse kapital fra start og cash flowet 

komme på længere sigt. De udstedte virksomhedsobligationer, som havde en væsentlig bedre rente 

end statsobligationerne og andre, da defaultrisikoen herpå er større. Firmaet gik konkurs efter ca. 
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1 år og det resulterede i store tab for investorerne. I denne opgave er der taget udgangspunkt i en 

investering, hvor projektet er statsgaranteret, hvorfor risikoen for default stort set er 0. Dette skal 

forstås således, at projektet er forsikret af både den danske og tyske stat. Havde det derimod været 

eksempelvis den græske stat, så ville risikoen for default være væsentlig større. Derfor finder jeg 

fortsat denne risiko relevant, da det er langt fra alle projekter der er statsgaranteret. 

 

En måde hvorpå risikoen for konkurs kan elimineres er i form af såkaldte Credit Default Swaps (CDS). 

En CDS er et finansielt instrument, som giver mulighed for at handle kreditrisiko separat. Altså hvor 

du adskiller den for selve obligationsinvesteringen. Princippet i en sådanne aftale er vist i figur 1. 

Køberne af CDS-aftalen har eksempelvis investeret i en obligation udstedt af Femern A/S, men vil 

gerne fjerne kreditrisikoen for konkurs.  

 

 
 

Ved at købe denne sikkerhed overdrager køberen risikoen til sælgeren mod at betale en årlig 

præmie også kaldet et CDS-spread. Præmien der skal betales afhænger af sandsynligheden for 

konkurs, hvilket kan være svært at estimere. En måde hertil er rating bureauernes (Standard & 

Poor’s, Moodys og Fitch) default rates. Der er dog ingen garanti for disse ratings er retvisende, 

hvilket vi så med subprime-lånene, der var med til at starte finanskrisen.  

 

Kort fortalt, så er subprime lån et boliglån i USA med en høj rente og risiko. Alternativet til disse var 

Prime-lån, som havde en lav rente og god sikkerhed. I en lang periode var kreditgivningen i USA 

meget mangelfuld og der blevet givet lån med sikkerhed i ejendomme udover ejendommens værdi. 

Ej heller blev låntagerens evne til tilbagebetaling taget i betragtning, da det hele var baseret på 

forventning om stigende ejendomspriser. Subprime-lån blev altså udstedt med forventning om, at 
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de senere kunne konverteres til Prime-lån, når ejendommen var steget tilstrækkelig i værdi. Det der 

er specielt ved subprime lån er, at hvis ikke låntageren kan overholde forpligtelserne, så overgår 

disse til långiveren/bankerne. Bankerne solgte dog forpligtelsen videre til andre, som spekulerede i 

det finansielle marked. Bankerne blev altså blot formidler og incitamentet for at låne så meget ud 

som muligt opstod. De forskellige rating-bureauer havde givet disse subprime-lån en god rating, 

hvorfor den reelle risiko ikke fremgik. Da ejendomspriserne faldt gik mange boliger på tvangsauktion 

og resten er historie. 

 

I bund og grund kan en CDS-aftale betragtes som en forsikring. Det er dog vigtigt at pointere, at det 

ikke er en forsikring. Det skyldes, at CDS’erne handles på et sekundært marked og reguleres efter 

de samme regler, der gælder for bankprodukter. Det betyder, at der ikke er mulighed for at opsige 

en CDS-aftale før tid, og den skal derfor holdes til udløb. Betalingen ved en konkurs foregår ved, at 

køberen får dækket sit tab givet ved den nominelle værdi af obligationen og en recovery. Et 

eksempel på dette kunne være, hvis investor har købt CDS-aftalen med en nominel hovedstol på 50 

mio. kr. og det viser sig, at recovery bliver 10 mio. kr., så modtager køberen 40 mio. kr. som 

kompensation for tabet. Recovery er svært definerbart og bliver fastsat efter en auktion af de 

misligholdte obligationer7.  

 

 
5.1.2. Modpartsrisiko 
 
 
 
Denne risiko er defineret som risikoen for, at der opstår tab som følge af, at en modpart ikke 

opfylder sine betalingsforpligtelser. Når der tales om investeringer i infrastruktur, så ligger denne 

risiko primært i placeringen af overskudslikviditet, tilgodehavende fra derivatkontrakter og 

finansielle modparter. Et eksempel herpå kunne være, at vi har en masse overskudslikviditet, som 

vi ønsker placeret. Dette kan gøres på mange måder; I Nationalbanken, banker, værdipapirer og så 

videre. Det er ikke muligt at placere uendelige midler i Nationalbanken, hvilket jeg vil komme ind på 

                                                
7 Finansiel risikostyring udgave 2 af Jørgen Just Andresen. Udgivet af Jurist- og økonomiforbundets Forlag 2017, side 
185 
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i afsnit 7. Derfor vil der også være behov for placering af midler i banker. Skulle banken gå konkurs, 

er det kun kr. 750.000, som er dækket af indskydergarantien og resten er tabt.  

 

Modpartsrisiko kan også opstå undervejs i opførelsen af infrastrukturen. Der er som oftest behov 

for, at store dele af arbejdet bliver udliciteret til en entreprenør og skulle han gå konkurs, vil 

projektet blive forsinket. Det vil have indflydelse på det fremtidige cash flow, færdiggørelsen bliver 

forsinket og projektet vil ofte blive dyrere, da der skal findes ny entreprenør. Alt dette koster i sidste 

ende investorerne.  

 

Modpartsrisiko er rigtig svær at sikre sig imod. Der kan skelnes mellem systematisk risiko og 

usystematisk risiko. Systematisk risiko består i, hvis Femern A/S’s økonomi, på grund af eksempelvis 

en finanskrise, udvikler sig ugunstigt. Femern A/S kan have andre tilgodehavende, som ikke bliver 

betalt og derved får de udfordringer selv med levering og betaling af deres kreditorer. Når kriser 

som finanskrisen opstår vil pengestrømmene i samfundet gå ind i en negativ økonomisk spiral, hvor 

flere får betalingsproblemer. Usystematiske risici er risikoen for, at virksomhedsspecifikke forhold 

fører til kredittab. Det kan være strejke afledt af dårlige arbejds- eller lønforhold. De systematiske 

risici er umulige at diversificere sig i mod, men de usystematiske vil kunne elimineres i høj grad ved, 

at have flere selskaber på entreprisen. Meget på samme måde, som vi kender fra porteføljeteori. 

Derved vil projektet ikke have den samme eksponering overfor en enkelt entreprenør, men vil 

sprede risikoen ud på flere.  

 

Det leder mig videre til investeringen i obligationer, da der også på denne investeringstype ligger en 

kreditrisiko. Jeg nævnte tidligere Hesalight, som er et klassisk eksempel på udstedelsesrisikoen. Man 

kan diversificeret denne risiko ved at have tilstrækkeligt med forskellige obligationer i din portefølje. 

Således bliver din eksponering ikke så stor mod den enkelte debitorer, og det vil ikke betyde så 

meget hvis en enkelt går konkurs. Man kan også anvende CDS’er på samtlige af sine obligationer, 

men det bliver oftest for dyrt på grund af præmien. Præmiebetalingen vil derfor ofte udhule den 

fremtidige gevinst ved at foretage investeringen.  
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5.2. Operationel risiko 
 
 
 
Operationel risiko er ofte defineret som øvrig risiko. Det vil sige den risiko, der ikke kan kategoriseres 

i de andre risikoklasser. Det er dog ikke helt korrekt jævnfør myndighedernes definition, da 

operationel risiko derved også ville inkludere strategiske risici og risikoen for svækkelse af 

virksomhedens omdømme. Finanstilsynet definerer operationel risiko således; ”Ved operationel 

risiko forstås risikoen for økonomiske tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne 

procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, 

inklusive retlige risici.”8.  

 

Det er vigtigt, at selv om omdømmerisikoen ikke er med i finanstilsynets definition, så tillægges 

denne alligevel stor fokus hos virksomhederne. Virksomhederne ønsker ikke at havne på forsiden 

af aviserne på grund af dårlige arbejdsvilkår, uretmæssige fyringer eller svindel, da det vil skade 

virksomheden indirekte. Måske ikke nu og her, men det vil/kan have en langsigtet svært målbar 

konsekvens på bundlinjen. Det kan eksempelvis være ved faldende aktiekurser. For Femern A/S kan 

denne risikotype eksempelvis være, at der er regnet forkert i prognoserne, systemet bryder sammen 

eller der opstår brand, således at projektet bliver væsentlig dyrere end først antaget. Der kan være 

også være problemer med maskiner, som gør at de er nødsaget til at bestille nye hjem.  

 

Det vil alt sammen forsinke projektet, og betyde større udgifter og mindre Net Present Value, som 

jeg kommer ind på senere i opgaven. Det kan også være naturbegivenheder, som gør opførelsen af 

Femern A/S, forsinket. Femern A/S er en tunnel modsat Storebæltsbroen, som nogle gange er lukket 

i en kortere periode på grund af vejret. Derved mistes noget indtjening, da broen ikke kan benyttes. 

 

Når vi taler om operationel risiko, så er denne todimensionel. Den ene dimension fortæller, hvad 

sandsynligheden for en given begivenhed finder sted, og den anden dimension fortæller den 

økonomiske konsekvens heraf. For at få afdækket disse bliver der tit lavet ”heat maps”. Jeg har lavet 

et heat map for nogle af Femern A/S’s operationelle risici jævnfør figur 2. 

                                                
8 Finanstilsynets vejledning om tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter gældende fra 2015. 
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1: Femern A/S afventer fortsat den tyske myndighedsgodkendelse og jo længere tid der går før 

denne foreligger jo mere forsinket bliver projektet. Femern A/S har allokeret ca. 25% af deres 

nuværende reserver til udgifter forbundet med dette9. Det beregnede reservebehov ligger på 7,3 

mia. kr.10. Det er dog ikke noget der vil ske 1 gang om året, men der ligger løbende en politisk risiko, 

hvilket indenfor det næste år er afspejlet ved denne godkendelse. 

2: Maskiners nedbrud. Det kan være en entreprenør, som er betalt for at lave et stykke arbejde, 

men under processen går en eller flere maskiner i stykker, således at der skal bestilles nye. Dette 

har en ekstra omkostning, da projektet bliver forsinket i og med, at det ikke bare er sådan at 

fremskaffe maskiner fra den ene dag til den anden.  

3: Risikoen fra vejret, som kan gøre det umuligt i en given tidsperiode at bygge på projektet. Herved 

vil hele projektet gå i stå og det vil i sidste ende ligeledes forsinke processen.  

                                                
9 Finansiel analyse af Femern-forbindelse fra 2016 side 19. 
10 Finansiel analyse af Femern-forbindelse fra 2016 side 19. 
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4: Brand der ødelægger dele af projektet der derved skal bygges om. 

5: Interne fejl, som vil betyde enten øgede omkostninger eller forsinkelse af projektet.  

 

Det er meget svært at sikre sig mod de operationelle risici, men heat map gør dem visuelle i forhold 

til deres økonomiske betydning for organisationen. Det er derfor vigtigt at have stor fokus på de 

røde, som er dem der kan få de største økonomiske konsekvenser.  

   

 

5.3. Likviditetsrisiko 
 
 

Likviditetsrisiko adskiller sig fra kredit- og operationel risiko ved, at der ikke direkte er tale om 

muligheden for et tab af aktiver/værdier.  Det er i stedet risikoen for, at det ikke er muligt at 

fremskaffe den nødvendige likviditet, når der er brug for det.  Likviditetsrisiko kan inddeles i 

markedslikviditetsrisiko og funding likviditetsrisiko. Disse risici er afledt af såkaldte likviditetskriser. 

Likviditetskriser kan eksempelvis opstå, hvis de foretagne prognoser for investeringen i infrastruktur 

viser sig at være forkerte, således at cash inflowet enten ikke er som forventet eller de er blevet 

forsinket af, at projektet i sig selv er forsinket. I et sådan tilfælde vil projektet have svært ved at 

overholde deres betalingsforpligtelser og kan derfor være nødsaget til at låne hertil.  

 

Likviditetsrisikoen kan også opstå hos den enkelte investor. Når der foretages en investering i 

infrastruktur, er investeringen meget illikvid, da den er svær at afhænde senere. Har man som 

investor en stor position i et projekt, men af andre årsager kommer i likviditetsproblemer, så er man 

nødsaget til at tage et større tab for at afhænde investeringen eller låne penge. Derved kan man 

forsøge at afhænde investeringen til en fair pris. Jævnfør finanstilsynet bliver det af mange 

investorer vurderet, at de ikke har en likviditetsrisiko, når de benytter en køb-og-behold strategi11. 

Det vil sige, at de ikke har til hensigt at sælge investeringen på sigt. Jeg er dog ikke enig i dette, da 

likviditetsrisikoen også ligger implicit hos virksomheden der opfører projektet.  

 

                                                
11 Alternative investeringer – Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Fra Finanstilsynet side 23 
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5.3.1. Markedslikviditetsrisiko 
 
 

Markedslikviditetsrisikoen er risikoen for, at Femern A/S ikke kan sælge deres finansielle 

instrumenter. Nu er Femern A/S statsfinansieret, hvilket eliminerer denne risiko. Men ikke alle 

investeringer i infrastruktur er statsfinansierede. Kort fortalt, så er det noget som opstår, hvis 

Femern A/S skal indhente kapital. Det kan gøres ved eksempelvis udstedelse af aktier. Det er dog 

ikke sikkert markedet vil betale den pris for aktierne, da de ikke tror ligeså meget på projektet eller 

ønsker en højere likviditetspræmie. Det vil påvirke prisen på de eksisterende aktier og vil derfor 

medføre et tab. Det kan også være markedet slet ikke vil købe aktierne. For investor kan det betyde, 

at de er nødsaget til at indskyde ekstra kapital for at sikre deres allerede investerede kapital. Den 

kapital er de nødsaget til at finde andet steds, enten ved at afhænde andre investeringer eller låne 

som tidligere nævnt. Det er langt fra sikkert de positioner, som de kan afhænde er på et gunstigt 

tidspunkt herfor og de vil derfor påtage sig et tab. Så selvom du har en køb-og-behold strategi kan 

der opstå events på markedet, hvorved man er eksponeret overfor denne risiko. Det gælder både 

for investor og Femern A/S. 

 

 

5.3.2. Funding likviditetsrisiko 
 
 
 
Funding likviditetsrisikoen er risikoen for, at man ikke har adgang til den nødvendige likviditet. 

Femern A/S er ret godt sikret her, da de har en statsgaranti og derved finansierer sig via 

statsobligationer. De er dog eksponeret i forhold til, at det kan blive dyrere at låne penge i markedet 

ved eksempelvis rentestigninger. Denne risiko kan fremkomme, når man skal låne penge i markedet. 

Det kan pludselig være blevet dyrere på grund eksempelvis usikkerhed på markedet, mangel på tillid 

til virksomheden eller deciderede likviditetskriser, hvor adgangen til penge bare er meget 

begrænset, fordi markedet vil blive fastfrosset i en ond cirkel.   
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5.3.3. Likviditetsrisikostyring 
 
 
 
En måde hvorpå man kan sikre sig mod likviditetsrisikoen er ved at foretage en detaljeret 

likviditetsrisikostyring. Finanstilsynet har i deres bekendtgørelse om ledelse og styring af 

pengeinstitutter m.fl.12 skitseret, hvordan de forventer at likviditetsrisikoen bliver håndteret. Jeg vil 

nedenfor komme ind på nogle af de vigtigste punkter, når vi taler om ledelse i et projekt som Femern 

A/S. Det er dog vigtigt at man også som investor har en god likviditetsstyring, da de også er 

eksponeret herfor.  

 

Direktionen og bestyrelsens rolle i forhold til risikotolerancen 

Bestyrelsen skal vedtage en skriftlig politik, som fortæller hvordan de ønsker at fastsætte deres 

risikotolerance i forhold til deres forrentningsstrategi. Det er altså et overordnet styringsværktøj 

for, hvordan virksomheden skal opgøre likviditetsrisikoen. Det kan eksempelvis være defineret som, 

at virksomheden skal kunne overleve en 2 måneders likviditetskrise ved hjælp af deres reserver.  

 

Måling og styring af likviditetsrisiko 

Der skal løbende være et komplet overblik over deres pengestrømme, både hvad angår aktiv og 

passivsiden. Ligeledes også de såkaldte off-balance produkter. Et off-balance produkt er typisk 

karakteriseret som en derivatkontrakt eller en garantistillelse. Står Femern A/S pludselig i en 

situation, hvor de skal stille en større sum hos en entreprenør, men de ikke ligger inde med 

likviderne, så er det vigtigt, at de har et varslingssystem. Varslingssystemet skal sikre, at de hurtigt 

kan mønstre et beredskab, som kan advare dem imod, at der potentielt ligger en likviditetskrise 

forud, som de på nuværende tidspunkt ikke har reserver til at klare. På den måde kan de sikre sig 

inden problemet opstår.  

 

 

 

 

                                                
12 
https://finanstilsynet.dk/da/Lovgivning/Lovsamling/Tvaergaaendelovgivning/Finansielvirksomhed/BEK_1026_300616 



Morten Lasson Copenhagen Business School Afgangsprojekt 
4. Semester HD Finansiering 02.05.2018 

Vejleder: Allan Lorentzen 21 

Stresstesting 

Der skal foretages flere stresstest på, hvis en entreprenør kommer i økonomiske vanskeligheder og 

hvordan dette vil have indflydelse på projektet. Der skal laves stresstest på prognoserne for 

overkørsler og hvor stor en betydning dette har for cash flowet. 

 

Regulatoriske krav  

Sidst men ikke mindst, er en vigtig del af risikostyringen også, at Femern A/S løbende sikrer sig, at 

de lever op til de opsatte regulatoriske krav, både fra de danske- og de tyske myndigheder. Der skal 

tages stilling til de nuværende, men også hvad der kan forekomme af potentielle ændringer i 

fremtiden.   

 

 

5.4. Forvalterrisiko 
 
 
 
Forvalterrisikoen er risikoen for, at den virksomhed der er investeret i, ikke lykkedes med de 

fremtidige investeringer eller foretager disse ud fra egne interesser. Forvalterrisikoen er ikke så stor 

på et projekt som Femern A/S, da der på sigt ikke foretages yderligere investeringer, men der blot 

er tale om vedligeholdelse mm. af nuværende aktiver. Jeg finder dog risikoen vigtig, da den er 

tilstede i andre typer af investeringer i infrastruktur.  

 

Har vi at gøre med eksempelvis ejendomme, så kan virksomheden foretage nogle investeringer, som 

investorerne ikke er enige i. Udfordringen her ligger i informationsniveauet, da man som 

virksomhed mere eller mindre egenrådigt bestemmer, hvilke informationer der videregives til 

investorerne. Der kan altså opstå en situation, hvor virksomheden varetager sine egne interesser 

før investorernes. Eksempelvis efter et godt år med stort overskud, skal virksomheden så udbetale 

udbytte til investorerne eller reinvestere i flere ejendomme. Investorerne kan her have en interesse 

i at modtage udbytte og på den måde sikre deres del af overskuddet, hvorimod virksomheden 

ønsker flere ejendomme i porteføljen for at øge omsætningen yderligere.  
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Det er meget svært at sikre sig mod denne risiko og det er derfor vigtigt, at du som investor har tillid 

og tro på direktionen i den enkelte virksomhed.  

 

 

5.5. Valutarisiko 
 
 
 
Risikoen for tab på selskabets positioner i fremmed valuta, såfremt denne ændrer sig. I dette 

tilfælde er der tale om en investering i Danmark/Tyskland, hvor vi har en fastkurspolitik overfor 

Euroen. Det kan dog ligeså godt være et projekt i et andet land. Når der investeres i en fremmed 

valuta, vil det fremtidige cash flow også kunne variere meget alt efter valutakursen. Er projektet i 

USA, vil cash inflowet være i USD, hvorimod cash outflowet kan være i DKK. Cash inflowet er derfor 

meget følsomt overfor valutakursudsving, hvilket kan have indflydelse på det fremtidige afkast på 

selve investeringen.  

 

Så sent som i 2017 er det oplevet for danske investorer. De der havde investeret i eksempelvis en 

investeringsfond, som har investeret i Amerikanske aktier, har gjort det rigtig godt. Men på grund 

af kronens styrke overfor dollaren, er det samlede afkast i danske kroner væsentlig mindre.  En 

måde hvorpå man vil kunne sikre sig imod denne risiko er futures. Futures er en kontrakt indgået 

mellem 2 parter, hvor den ene ønsker at sælge en valuta til en aftalt pris på et givent tidspunkt. 

Efter indgåelse af en sådan kontrakt, er det ligegyldigt, hvilken vej valutakursen udvikler sig. Disse 

futures har dog en omkostning alt efter, hvor langt ud i fremtiden handlen finder sted. Derfor vil det 

altid koste lidt på bundlinjen at lave disse aftaler.  

 

 

5.6. Politiske risici 
 
 
 
Her taler vi om truslen fra regeringerne, i det/de lande investeringen er foretaget. Der kan undervejs 

i forløbet ændres på kritiske områder, som har betydning for investeringen. Dette kunne være, at 

der ved investeringens indgåelse i projektet er aftalt, hvor mange jobs der skal opnås og til hvilken 
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overenskomstmæssig løn de ansatte skal have. Senere i projektet kommer der så en ny regering til, 

som vælger at lave overenskomsten på området om, således at de ansatte skal have mere i løn.  

 

Det kan også være tilskud/støtte til projektet, fordi der i den tidligere regering er afsat en vis 

pengetank til forbedring af infrastrukturen. Den nye regering har andre planer, som de måske er 

gået på valg på. De kan derfor nedskrive det oprindelige tilskud, fordi de ønsker allokeret disse 

midler andets steds. Det er meget svært at sikre sig mod denne risiko og den bedste metode er 

overvågenhed i virksomhedens/investorernes likviditetsrisikostyring, som jeg tidligere har været 

inde på.  

 

De politiske risici kan også aflede juridiske risici. Når man investerer i infrastruktur har investeringen 

en meget lang løbetid. Der kan derfor på sigt opstå events eller hændelser, som de nuværende 

kontrakter ikke omfatter. Der kan også blive ændret og indført ny praksis efter aftalen er indgået. 

Juridisk risiko bør derfor ligeledes indgå i virksomheden/investorernes likviditetsrisikostyring.  

 

 

5.7. Modelrisiko 
 
 
 
Modelrisikoen er en meget væsentlig risiko. Femern A/S har på baggrund af en masse modeller og 

analyser foretaget en række prognoser for udgifter, antal overkørsler, priser for overkørsler, 

togtrafik mm.. Det er dog langt fra sikkert at resultaterne er rigtige, da vi har tale om uforudsigelige 

og ikke analyserbare data. Der er altså risiko for at prognoserne langt fra holder, og at projektet 

derfor viser sig at være en meget dårlig forrentning.  De fleste selskaber som foretager investeringer 

i infrastruktur nævner blandt andet modelleringen af de fremtidige cash flows for en stor variabel 

og derfor også risiko13. De fremtidige cash flows er alt afgørende for investeringens forventede 

afkast, og den store risiko heri er blandt andet årsagen til at investor kræver en stor 

likviditetspræmie, hvilket jeg kommer ind på senere.  

 

                                                
13 Alternative investeringer – Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Fra Finanstilsynet side 25. 
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Det er svært at sikre sig mod denne risiko og det er derfor vigtigt, at man både som investor og 

Femern A/S foretager deres egne analyser på baggrund af forskellige stresstest.  

 

 

5.8. Renterisiko 
 
 
 
Risikoen for, at renterne ændrer sig eller udvikler sig anderledes end forventet. Denne risiko er 

næsten alt afgørende for investeringen i obligationer. Stiger renten på sigt, så vil det betyde 

faldende kurser på obligationerne, hvilket forringer værdien af dem. Sidder man som day trader vil 

kursrisikoen være vigtigst. Her køber man en obligation i håb om at sælge den med gevinst senere 

på dagen. Derved behøver man ikke tage stilling til geninvesteringsrisikoen. Geninvesteringsrisikoen 

består i, at man løbende på sin investering i obligationer modtager en rente/kupon. Denne 

rente/kupon skal på det givne tidspunkt investeres på ny. Det er dog ikke sikkert man kan få den 

samme forrentning heraf, da renterne kan være faldet. Kursrisikoen og geninvesteringsrisikoen er 

modsatrettede, hvilket skal forstås således, at du ved rentestigninger oplever kurstab, men herved 

oplever en højere geninvesteringsrenten, som kompenserer herfor. 

 

Til specificering af denne risiko benyttes varigheden. Forestiller vi os at renten stiger, så vil vi som 

udgangspunkt opleve et kursfald. Kursfaldet vil dog på sigt blive opvejet af den højere rente, som vi 

modtager på vores genplacering af kuponen. Har vi en varighed på 5,5 betyder det, at vi efter 5,5 år 

er bedre tjent ved rentestigninger, da gevinsten ved genplaceringen er højere end kurstabet. Som 

investor er det derfor vigtigt, at din varighed på obligationerne matcher din investeringshorisont, 

da man som nævnt herved minimerer din risiko mod ændringer i renten. Alternativt vil en 

diversificeret portefølje også kunne mindske risikoen. Har du en portefølje bestående af forskellige 

aktivklasser, hvor nogle klarer sig godt ved rentestigninger og andre ikke gør, så vil værdien af din 

portefølje ikke ændre sig i samme grad, som hvis du kun havde obligationer.   

 

For Femern A/S består renterisikoen i mulige øgede omkostninger i forhold til deres finansiering. 

Femern A/S skal ud og låne 30 mia. kr., men skal ikke låne dem alle på en gang. Oplever vi derfor en 

stigende rente så vil deres finansieringsomkostninger blive større, end hvis ikke renten havde 
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ændret sig. Renten er umulig at forudsige, hvorfor det kan være svært at forudsige 

finansieringsomkostningerne, de fremtidige cash flows og i sidste ende det forventede afkast. En 

måde hvorpå man kan sikre dig mod ændringer i renten er forward rate agreement (FRA). FRA er et 

finansielt instrument, hvor man aftaler en rente i dag på et lån optaget i fremtiden. Herved kender 

du renten på et fremtidigt lån uden at renten på det givne tidspunkt endnu er kendt. Afhængig af 

hvor renten bevæger sig hen, kan det både være en god og en dårlig forretning.  

 

Man kan også sikre sig efter låneoptagelsen ved hjælp af en renteswap. Har man et variabelt lån i 

dag, med en forventning om stigende renter, så kan man bytte sin rente til en fast. Hele opgaven 

omhandler renterisikoen, hvorfor jeg vil komme nærmere og dybere ind på denne senere i opgaven.  

 

 
 

6. Delkonklusion 
 
 
 
Som jeg netop har analyseret, er der rigtig mange risici forbundet med investeringer i infrastruktur. 

Væsentlig flere end ved investering i lange obligationer. Det kan for investor derfor også været 

rigtigt svært at vurdere, hvorvidt det er fornuftigt at placere sine midler i en sådan investering. Det 

gælder specielt for de private investorer, som kan have svært ved kvantificerer og tage stilling til de 

mange risici.  

 

Virksomheden bag projektet er selv nødsaget til at identificere dets risiko, hvordan de 

ønsker/planlægger og har mulighed for at afdække sig herfor. Det samme gælder også for 

investorerne. Virksomheden der opfører projektet fortager mange analyser, men investorerne er 

også nødsaget til at foretage selvsamme. Det skal forstås således, at der kan stilles spørgsmålstegn 

ved eksempelvis Femern A/S’s valg af risikoafdækning og om denne er den rigtige eller ej. Det kan 

være investorerne ikke er enige heri eller de er fejlslagne. Det kan være de foretagne prognoser er 

for optimistiske i forhold til investorernes indtryk. 

 



Morten Lasson Copenhagen Business School Afgangsprojekt 
4. Semester HD Finansiering 02.05.2018 

Vejleder: Allan Lorentzen 26 

En investering vil aldrig være risikofri og som jeg også har været inde på, kan det være svært at 

risikoafdække sig mod hver enkelt risiko. Der kan også være en for stor risikoafdækning, således at 

omkostningen herved bliver så stor, at incitamentet for investorerne (afkastet) forringes i en sådan 

grad, at det ikke længere er interessant.   

 

Investering i obligationer er primært eksponeret overfor ændringer i rente og kreditrisikoen i form 

af default. Default risiko er dog i høj grad diversificeret bort, da mængden og størrelse på 

placeringen i de forskellige obligationer gør, at du ikke er ligeså eksponeret overfor den enkelte 

udbyder 

 

 

7. Renter og deres betydning 
 

 

”Renten er et finansielt begreb, som optræder som en pris på de finansielle markeder, f.eks. penge- 

og aftalemarkedet samt obligationsmarkedet. Rentens funktion på de finansielle markeder er at 

sikre ligevægt mellem låntagers efterspørgsel efter penge og långivers udbud af penge, det vil sige 

renten kan fortolkes som prisen på penge. Er der knaphed på penge, så stiger renten mens en 

situation med rimelig likviditet medfører at renten falder”14. Når der tales om renten, så tales der 

med en meget overordnet betragtning, da der findes rigtig mange forskellige renter. Som nævnt i 

afsnit 3, har jeg for at kunne besvare problemformuleringen valgt at tage udgangspunkt i 2 

forskellige typer af renter, samt et rentegennemsnit. Jeg har ligeledes antaget at obligations-

gennemsnittet er realrenten. ”Realrenten er en rente, som er korrigeret for inflationens indflydelse 

på pengenes værdi. Inflationen gør at penge kontinuerligt bliver mindre værd”15. Med andre ord, 

kan den defineres som den rente, der kompensere forbrugeren for det nyttetab, han lider ved at 

udskyde forbruget af vare og i stedet foretager opsparing. Denne rente er vigtig i forhold til den 

senere analyse af investeringen i infrastruktur, da den er afgørende for, hvad der skal betales på 

                                                
14 Obligationsinvestering – teori og anvendelse udgave 8 2014, Michael Christensen, Jurist- og økonomiforbundets 
forlag, side 17  
15 https://fair-laan.dk/laan-penge/hvad-er-realrenten/ 
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gældsforpligtelserne. For senere i opgaven, at kunne analysere en investering i infrastruktur kontra 

en investering i lange obligationer, har jeg valgt følgende renter:  

 

 

 

7.1. Foliorenten 
 

 

”Foliorenten er den rente, som de pengepolitiske modparter folioindskud forrentes med. Indskud på 

foliokonti i Nationalbanken er anfordringsindskud, som de pengepolitiske modparter umiddelbart, 

og på eget initiativ, kan anvende som betalingsmiddel”16  Foliorenten er altså med andre ord 

pensionskasserne, bankernes og realkreditinstitutternes bankbog. Som det fremgår af figur 3, har 

foliorenten ligget meget tæt op af indskudsbevisrenten, men generelt en smule lavere. Hvorfor vil 

jeg komme ind på senere. Jeg vil til løsning af opgavens problemformulering anse denne, som 

værende den risikofri rente.  

 

                                                
16 http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/ofte_stillede_sporgsmaal/Sider/Nationalbankens-
rentesatser.aspx 
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7.2. Obligationsrentegennemsnit 
 

 

Bliver også kaldt Average Bond Yield og er en rentesats, som angiver gennemsnittet pr. måned for 

de månedlige rentesatser på de obligationstyper, der bliver handlet på Nasdaq København. Da det 

har været svært at finde en referencerente, som kunne illustrere udlånsrenten/realrenten, har jeg 

valgt at tage udgangspunkt i obligationsrentegennemsnittet. Det har jeg gjort, da obligationer er 

gældsbreve og derfor giver denne rente et godt billede af, hvordan prisen på penge/udlån har 

udviklet sig.  

 

 

7.3. Indskudsbevisrenten 
 

 

”Indskudsbevisrenten er den rente, som Nationalbanken forrenter de pengepolitiske modparters 

indskudsbeviskonto med. Nationalbanken sælger ugentlige udlån mod pant ved Nationalbankens 

ordinære markedsoperationer sidste bankdag i ugen”17. Indskudsbevisrenten minder derfor meget 

om foliorenten og er ligesom denne skabt for at kunne hjælpe de pengepolitiske modparter med 

deres placering af midler. Forskellen på Indskudsbevisrenten og foliorenten er rentetypen, men 

også dens vilkår. Foliorenten er en anfordring og derfor en normal indlånskonto, hvorimod 

indskudsbevisrenten er kortsigtet båndlagt.  

 

Indskudsbevisrenten kan sammenlignes med de tidligere højrentekonti, hvor man placerede sine 

penge i en periode og på grund af båndlæggelsen modtog en kompensation i form af en højere 

rente. Som det kan ses af figur 3, har indskudsbevisrenten generelt ligget lidt over foliorenten. 

Indskudsbevisrenten er dog på nuværende tidspunkt -0,65% mod foliorenten på 0%. Dette skyldes 

blandt andet at kronen har været under pres og at Nationalbanken anvender indskudsbevisrenten 

til at styre kronekursen. 

                                                
17 http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/ofte_stillede_sporgsmaal/Sider/Nationalbankens-
rentesatser.aspx 
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Foliorenten er højere end indskudsbevisrenten, så hvorfor vælger de pengepolitiske modparter at 

placere deres midler til indskudsbevisrenten? Det skyldes, at det samlede placeringsbehov på 

nuværende tidspunkt overstiger, hvor meget der må stå på foliokonti. ”Modparterne har som 

udgangspunkt en ramme på 1,75% af deres indlån i kroner fra alle sektorer. Foliorammerne er dog 

minimum 50 mio. kr. Opgørelsen af indlån er opgjort som gennemsnittet af indlån i de enkelte 

måneder i de foregående år baseret på indberetninger til Nationalbankens MFI-statistik”1819. Taget 

dette i betragtning, er der ingen grænse for, hvor meget der kan placeres til indskudsbevisrenten 

og derfor betragtes denne, som indlånsrenten. 

 

 

8. Forecast af renterne 
 

 

Renterne udvikler sig stokastisk og det er derfor umuligt, at forudse hvordan de vil se ud i fremtiden. 

Der kan dog argumenteres for, at foliorenten og indskudsbevisrenten kun er delvis stokastisk, da 

indskudsbevisrenten er Nationalbankens værktøj til at styre kronekursen og der jævnfør figur 3 kan 

ses en høj grad af korrelation mellem foliorenten og indskudsbevisrenten. Der vil derfor være 

tidspunkter og events på markedet, der gør, at det betragtes overvejende sandsynligt, at disse 

renter bliver sat ned eller op. Det kan dog ikke med sikkerhed vides hvor meget.  

 

Renterne følger altså en stokastisk proces, hvilket kan betragtes i diskret tid og kontinuert tid. Jeg 

beskæftiger mig udelukkende med processer i kontinuert tid i denne opgave. Dog kan processerne 

ofte kun simuleres i diskret tid. Et klassisk eksempel på en stokastisk proces i diskret tid er en random 

walk proces. Her har du en startværdi (𝑥"), som enten stiger eller falder med 1, med 

sandsynligheden 50%, til ethvert tidspunkt (t). Denne proces er beskrevet ved ligning 1, hvor ∈$  er 

en binomialfordelt stokastisk variabel. 

                                                
18 http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/instrumenter/Sider/Default.aspx 
19 MFI-sektoren udgør; Centralbanken, pengeinstitutter, realkreditinstitutter, andre kreditinstitutter og 
pengemarkedsforeninger 
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𝑥$ = 	 𝑥$'( +∈$ 
 

Denne proces har altså Markov-egenskaben, hvilket vil sige at al information i tidspunkt t omkring 

den fremtidige udvikling findes i 𝑥$. Det leder mig videre til Wiener processen også kaldet en 

Geometrisk Brownsk bevægelse, da den ligeledes har Markov-egenskaben og kan opfattes som en 

random Walk i kontinuert tid. 

 

 
 
8.1. Wiener proces (Geometrisk Brownsk bevægelse) 
 
 
 
Wienerprocessen, også kaldet for Geometrisk Brownsk bevægelse, anvendes ofte til at simulere 

ændringer i aktiekurser. En Geometrisk Brownsk bevægelse er en tidskontinuert stokastisk proces, 

hvor logaritmen af den tilfældigt varierende kvantitet følger en wienerproces. Jeg vil i dette afsnit i 

stedet benytte processen til at simulere ændringen i renterne for derved, at kunne lave et forecast 

på renterne og dets udvikling fremadrettet. Dette har jeg gjort via ligning 2, hvor følgende gør sig 

gældende: 

𝑥$ = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛	𝑝å	𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡	𝑡 

𝜇 = 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑙𝑒𝑑 

𝜎 = 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 

∈	= 𝑇𝑟æ𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓𝑟𝑎	𝑒𝑛	𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 

∆𝑡 = 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑠𝑡𝑒𝑝 

 

𝑥$B∆$ = 	 𝑥$ 	+ 	𝜇	 × 	𝑥$ 	× 	∆𝑡	 + 	𝜎	 × 	𝑥$ × 	𝜖	 × √∆𝑡 

 

Før jeg kan lave simuleringerne er jeg nødsaget til først at få specificeret de ubekendte faktorer. 

Driftsleddet skal i denne beregning betragtes som den risikofrie rente. Den risikofrie rente er, som 

tidligere nævnt, foliorenten, da den må vurderes, som risikofri ved mindre staten går bankerot. Det 

er muligt, men må betragtes som værende så usandsynligt, at vi kan benytte den som risikofri rente. 

Ligning 1: 

Ligning 2: 
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Volatiliteten er ukendt og der er flere forskellige måder at beregne denne. For at finde volatiliteten 

kan ligning 3 benyttes, hvor den beregnes ud fra et simpelt glidende gennemsnit og som oftest bliver 

kaldt ”den simple metode”. Da der er hentet data på månedsbasis, regnes volatiliteten pr. måned 

ligesom tidsstep i den senere beregning også er en måned. Volatiliteten angiver renternes udsving 

historisk. 

 

𝑀å𝑛𝑒𝑑𝑙𝑖𝑔	𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 = 	HI
(𝜇K − 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡	𝜇)N

𝑛 − 1

P

KQ(

 

 

For indskudsbevisrenten er volatiliteten ved denne metode » 9,59%20 pr. måned og for 

udlånsrenten (obligationsgennemsnittet) er denne »  6,80% pr. måned21. En væsentlig ulempe ved 

denne metode at beregne volatiliteten på er, at alle observationerne for 𝜇 vægter lige meget. Har 

du eksempelvis en tidsperiode på 12 måneder, hvor de første 9 måneder er rolige, men de sidste 3 

måneder er en høj grad af volatilitet, så vil de første 9 måneder indgå med en vægt på 75% i den 

beregnede volatilitet. Vi risikerer derved at undervurdere den reelle risiko, da gamle observationer 

i denne beregning vægter ligeså tungt som de seneste observationer. 

 

Foruden ovenstående, kan der opstå såkaldte effekter ved anvendelse af den simple metode. Her 

tænker jeg på spøgelseseffekter. En spøgelseseffekt opstår når en stor bevægelse ikke længere 

indgår i datagrundlaget for observationerne. Dette vil få volatiliteten til at ændre sig markant, bedst 

illustreret ved, at en virksomhed nedjusterer deres forventning til årets resultat. Dette vil aflede et 

kursfald, som vil få volatiliteten til at stige kraftigt. Når observationerne på et senere tidspunkt ikke 

længere indgår i perioden for observationer, vil volatiliteten falde markant igen. Det store fald i 

volatiliteten kan altså ikke forklares med ændringer i markedet, men er blot et 

beregningsspørgsmål.  

 

                                                
20 Egen tilvirkning. Se bilag 1, samt vedlagte Excel-fil ved navn Forecast af renterne, ark; Volatilitet 
21 Egen tilvirkning. Se bilag 1, samt vedlagte Excel-fil ved navn Forecast af renterne, ark; Volatilitet 

Ligning 3: 
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Som alternativ til denne metode at beregne volatiliteten er Exponentially Weighted Moving Average 

(EWMA). Ved denne metode vægtes de seneste observationer højere end dem, som ligger længere 

tilbage i tiden. Derved undgås spøgelseseffekterne og fortiden tillægges mindre og mindre 

betydning for volatiliteten. EMWA volatiliteten er fundet ved ligning 4: 

 

𝜎$N = 	𝜆	 × 	𝜎$'(N + (1 − 𝜆) ×	𝜇$'(N  

 

Hvor 𝜆 er vægtningsfaktoren, 𝜎$ er volatiliteten til tidspunkt t og 𝜇$'( er afkastet til tidspunkt t-1. 

Som det fremgår af formlen, tillægges der som tidligere nævnt en vægt (𝜆) til den seneste 

observation af volatiliteten, hvilket også gør sig gældende for den seneste observation af renten 

(1 − 𝜆). Fordelen ved denne metode er, at jeg kun behøver at kende de seneste observationer for 

renten og volatiliteten og ikke en lang tidsserie, som er tilfældet med den simple metode. Vægten, 

som der bliver tillagt de forskellige observationer findes ved ligning 5: 

 

𝑎K = (1 − 𝜆)	× 𝜆K'( 

 

Hvor 𝑎K  er den procentuelle vægt for den i’te observation. Hvor mange observationer (n) der er 

nødvendige afhænger af tolerancetærsklen. Jeg har her valgt at arbejde med en tolerancetærskel 

(TL) på 99%, samt en Lambda (𝜆) på 0,9422. For at finde antallet af nødvendige observationer 

benyttes ligning 6: 

 

𝑛 = 	
ln(𝑇𝐿)
ln(𝜆)  

 

74,43 = 	
ln(0,01)
ln(0,94) 

 

 

                                                
22 JP. Morgan anvender selv samme i hans RiskMetrics database til estimation af volatilitet. 

Ligning 4: 

Ligning 5: 

Ligning 6: 
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Ved brug af EWMA metoden til beregning af volatiliteten får jeg følgende; Indskudsbevisrenten har 

en volatilitet på » 1,56%23 og udlånsrenten på » 0,76%24 med en tolerancetærskel på 99%, hvilket 

kræver 75 observationer. Der er altså stor forskel på volatiliteten afhængig af hvilken metode der 

benyttes. Volatiliteten har stor betydning for de senere beregninger og en stor volatilitet vil betyde 

store udsving i mine forecast på renten.  

 

Med udgangspunkt i de tidligere nævnte ulemper i forhold til vægtningen af observationerne har 

jeg derfor valgt at fortsætte med resultaterne fra EWMA metoden, da denne tillægger de seneste 

observationer den største vægt og derfor giver det mest retvisende billede af volatiliteten. 

Derudover vil en stor volatilitet også aflede meget store udsving i renterne på mine forecast. 

Udsvingene vil være så store, at de må betragtes som værende urealistiske i forhold til den historiske 

udvikling af renterne. 

 

Jeg har nu fundet volatiliteten og det er derfor nu muligt at lave simuleringer af de fremtidige renter 

ved hjælp af ligning 225. Jeg har valgt kun at lave 1 simulering for hver rente, da forskellen i 

forecastene jævnfør vedlagte Excel ark26 ikke er specielt nævneværdige. Forecastet af renterne ved 

brug af en Geometrisk Brownsk bevægelse kan ses i figur 4 og 5: 

                                                
23 Egen tilvirkning. Se bilag 1, samt vedlagte Excel-fil ved navn; Forecast af renterne, ark; Volatilitet 
24 Egen tilvirkning. Se bilag 1, samt vedlagte Excel-fil ved navn; Forecast af renterne, ark; Volatilitet 
25 Egen tilvirkning. Se Excel-fil ved navn; Forcast af renterne, ark; Geometrisk Brwonsk bevægelse 
26 Se Excel-fil ved navn; Forcast af renterne, ark; Geometrisk Brwonsk bevægelse (tryk F9 for simulering) 
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Efter at have lavet simuleringerne kommer en af ulemperne hurtigt til udtryk. En Geometrisk 

Brownsk bevægelse følger en stokastisk random walk uden en mean reversion. Mean reversion er 
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en teori27, som siger at renterne overtid vil bevæge sig mod deres gennemsnit. Mean reversion er 

altså en væsentlig faktor, når vi skal lave forecast på renterne.  

 

Som det fremgår af simuleringerne ovenfor, er det helt tilfældigt, hvor renterne bevæger sig hen, 

men dog med den samme tendens. På indskudsbevisrenten fortsætter renten ned og det omvendte 

gør sig gældende for obligationsgennemsnittet. Det fremgår altså tydeligt, at der ingen mean 

reversion mod deres historiske gennemsnit er. Det skyldes at alt information omkring 𝑥$ hele tiden 

tillægges en vægt af den risikofrie rente. Den risikofrie rente er som nævnt i afsnit 3 et gennemsnit 

og er derfor procentuel høj i forhold til renterne, hvorfor vi ser en stigende tendens. Det samme gør 

sig egentlig også gældende for indskudsbevisrenten, men her er xt negativ og bevæger sig derfor i 

modsat retning. Alene på den baggrund kan jeg konkludere, at en Geometrisk Brownsk bevægelse 

ikke er hensigtsmæssig at anvende til forecast på renterne.  

 

 
8.2. Vasicek modellen 
 
 
 
Vasicek modellen er en metode, som benyttes til at simulere de fremtidige renter og deres 

bevægelser. Denne metode indeholder en mean reversion, hvilket ikke var tilfældet med en 

Geometrisk Brownsk bevægelse. Vasicek modellen fremgår af ligning 7: 

 

𝑑𝑟 = 𝑎(𝑏 − 𝑟)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧 

 

Ovenstående er den officielle matematiske formel for Vasicek, men da det desværre ikke er muligt, 

at simulere i uendelig små tidstep er vi nødsaget til diskretisere modellen jf. ligning 8: 

 

∆𝑟 = 𝑎(𝑏 − 𝑟)∆𝑡 + 𝜎𝜖√∆𝑡 

 

                                                
27 https://www.investopedia.com/terms/m/meanreversion.asp 

Ligning 7: 

Ligning 8: 
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I Vasicek modellen følger den korte rente en mean reversion proces. Parameteren b angiver det 

niveau, som den korte rente skal konvergere imod, når løbetiden går mod uendeligt. Parameteren 

a bestemmer, hvor hurtigt det sker. I modellen er der således en drift i retningen af 

langsigtsniveauet b og en stokastisk komponent, som følger en Wienerproces. Dette kan ses af det 

sidste led i ligning 8 (𝜎𝜖√∆𝑡), som også er med i ligning 2 for en Geometrisk Brownsk bevægelse.  

 

Jeg har her valgt at lave 2 simuleringer, da det jævnfør vedlagte Excel ark28 hurtigt kommer til udtryk, 

samt i figurerne 6, 7, 8 og 9, at mine forecast ved denne metode er mærkbare forskellige. Det har 

jeg gjort for senere at kunne lave analysen på investeringen i infrastruktur og obligationsinvestering 

ud fra forskellige udviklinger på renten, hvilket skal gøre det muligt, at give en mere entydig 

konklusion, som er underbygget af 2 forskellige forecast af renten29. 

 

 
 
 

                                                
28 Excel-fil ved navn; Forcast af renterne, ark; Vasicek (tryk F9 for simulering) 
29 Anvendte dataset for renterne findes i bilag 3 og 4 
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Efter at have lavet simuleringerne af renten via en Geometrisk Brownsk bevægelse og ved hjælp af 

Vasicek modellen, kommer endnu en ulempe hurtigt til udtryk. Det er korrelationen i mellem 

renternes udvikling. Normalt vil vi se, at når den ene rente falder, så gør den anden det også. Dette 

kan ses tydeligt af figur 3. Som det fremgår af simuleringerne, er det ikke tilfældet. Årsagen hertil 

er, at det er en random walk og at der derfor ingen sammenhæng er mellem simuleringerne.  

 

 

9. Delkonklusion 
 
 
 
Jeg har nu analyseret og anvendt 2 metoder for hvordan den fremtidige rente kan estimeres. En 

faktor som var af utrolig stor betydning for mine simuleringer var volatiliteten. Volatiliteten kan 

beregnes på flere måde, men jeg vurdere at EWMA er den bedste metode, da denne vægter de 

seneste observationer højere end dem som ligger langt tilbage. Derved får vi en højere grad af 

validitet, da de seneste observationer bør indikere den reelle volatilitet bedre end dem for år 

tilbage. De 2 metoder jeg har anvendt er en Geometrisk Brownsk bevægelse og Vasicek modellen, 

der begge er wiener processer, der følger en tidskontinuert stokastisk proces. Begge processer er 



Morten Lasson Copenhagen Business School Afgangsprojekt 
4. Semester HD Finansiering 02.05.2018 

Vejleder: Allan Lorentzen 39 

altså lavet ud fra en random walk, hvor den ene har elementet mean reversion med, hvilket den 

anden ikke har. 

 

Den første udfordring med at lave et forecast på renterne ved hjælp af en Geometrisk Brownsk 

bevægelse var, at den kun tager udgangspunkt i t-1 for beregning af t, men hvor t hele tiden går 

mod den risikofrie rente. Vi får derfor en enten negativ tendens eller positiv tendens jævnfør figur 

4 og 5. Alene på den baggrund kan jeg også konkludere, at renterne ikke kan forecastes ved hjælp 

af en Geometrisk Brownsk bevægelse.  

 

Vasicek modellen er den bedste metode til at estimere den fremtidige rente, da vi har mean 

reversion med. Som det ses af rente forecastene bevæger renterne sig mod og omkring parameter 

b. Derfor vil jeg til resten af opgavens besvarelse udelukkende anvende datasættet fra Vasicek 

modellen.    

 

 
 

10. Investering i infrastruktur 
 
 

Investering i infrastruktur bliver betragtet som en alternativ investering. ”Alternative investeringer 

er en ikke-entydig kategori af aktivtyper. Den er bl.a. kendetegnet ved, at markedet, som disse 

aktiver bliver handlet på, ikke er dybt, likvidt og transparent sammenlignet med markedet for 

traditionelle investeringer. Den lavere likviditet indebærer, at investorerne ofte kan opnå højere 

forventet afkast fra en illikviditetspræmie. En del af de alternative investeringer er også 

karakteriseret ved at have betalingsstrømme, der dels løber over en længere årrække og dels har et 

element af inflationssikring indbygget i de forventede betalingsstrømme”30.   

Det gælder eksempelvis infrastrukturinvesteringer, som jeg beskæftiger mig med i denne opgave. 

Som nævnt i afsnit 3, har jeg valgt at definere infrastruktur til udelukkende af være projektet Femern 

                                                
30 https://finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2017/Diskussionsoplg-Pension-pdf.pdf?la=da Side 19 
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A/S. For at finde ud af om en investering i infrastruktur kan betale sig, vil jeg gå igennem følgende 

proces; 

1. Finde de fremtidige cashflow for investeringens løbetid 

2. Finde cost of Capital 

3. Bruge cost of capital til at tilbagediskonterer cash flows for at finde værdien i dag – present 

value (PV) 

4. Udregne Net Present Value (NPV) ved at trække den investerede kapital fra summen af de 

fundne PV. 

Når der investeres i infrastruktur nævnes begrebet likviditetspræmie ofte og det er vigtigt at få 

præciseret denne inden analysen af investeringen. 

 

10.1. Likviditetspræmie 
 
 

Likviditetspræmien er en betaling til investor for at foretage investeringen. Likviditetspræmier 

findes på alle investerbare aktiver, og er et spørgsmål om hvor likvid det enkelt aktiv er, samt hvilken 

risiko der er. Har du eksempelvis en kortløbende obligation og en langt løbende obligation, så vil 

renten på den lange obligation være højere, da den er mindre likvid og med større risiko.  Skulle 

renterne stige fra det nuværende niveau, kan investor risikere ikke at kunne komme af med den 

lange obligation og derfor være nødsaget til at holde den til udløb. Derimod vil den korte obligation 

udløbe og pengene vil blive omdannet til kontanter. Den lange obligation er altså mindre likvid og 

med større risiko. Forskellen i renten på de 2 obligationer kan betegnes som likviditetspræmien. 

Investeringer i infrastruktur er ofte meget illikvide og langsigtede, hvilket vil sige at investeringen 

på et senere tidspunkt er svær at omdanne til kontanter. Som investor ønsker du ofte en mere 

flydende investering, da du herved på et senere tidspunkt har mulighed for at sælge din andel, fordi 

en bedre investeringsmulighed præsenterer sig. Det kan også være fordi den oprindelige investering 

ikke udvikler sig som forventet. Jo mere illikvid jo højere likviditetspræmie forventes.  
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Taler vi om Femern A/S, kan der opstå likviditetskriser eller lignende, hvor du som investor er 

nødsaget til at fremskaffe kapital. Det gøres ofte ved at omdanne nogle af sine værdipapirer til 

kontanter. En investering i Femern A/S og infrastruktur er generel svær at frasælge, da der ikke er 

ret mange købere til disse former for investeringer. Årsagen hertil er løbetiden på investeringen og 

ugennemsigtigheden for den almene investor. Det er sjældent en privat investor har en 

investeringsstrategi der er så langsigtet, da der løbende formentlig vil skulle bruges penge til 

forbedring af den private investors ejendom, ny bil og andre forbrugsudgifter. Det er derfor vigtig 

for de private investorer, at deres frie likvider er let tilgængelige. 

Likviditetspræmien er meget svær definerbar og er på denne slags investering oftest defineret af 

den enkelte investor. Finanstilsynet har ligeledes haft fokus herpå og det viser sig, at kun 5 ud af 21 

selskaber forholder sig eksplicit til likviditetspræmien. Disse 5 selskaber udgør dog 39% af de 

samlede alternative investeringer, men det er fortsat en stor andel, som ikke forholder sig hertil.31 

Som jeg var inde på tidligere, er der en lang række risici på denne type investering, som ikke er at 

finde på investeringer i lange obligationer. Det er derfor op til den enkelte investorer at vurdere, 

hvilken betaling han ønsker herfor. Antager vi eksempelvis, at vi har 2 investeringsmuligheder: A og 

B. Investering A er meget illikvid og giver et forventet afkast på 10% over en periode på 20 år. Dog 

begynder de positive cash flow først de sidste 5 år af investeringens løbetid. Investering B er yderst 

likvid, men det forventede afkast er kun på 3%, som dog forventes at kunne hjemtages allerede i år 

1. Investor skal nu ind og tage stilling til de ekstra risici der ligger på investering A og derigennem 

vurdere om en likviditetspræmie på 7% er tilstrækkeligt for ham. 

Det afhænger derfor meget af investorens risikoappetit og hvordan hans portefølje ellers er strikket 

sammen. Likviditetspræmien er derfor et udtryk for investors risikoappetit. Jo større risikoappetit 

han har jo mindre likviditetspræmien ønskes der. 

 

                                                
31 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser – alternative investeringer af finanstilsynet, side 23 
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10.2. Cash flow 
 

 

Cash flowet består af summen mellem investeringens løbende cash inflow og cash outflow. Cash 

inflow består af de pengestrømme, som kommer fra antal overkørsler, hvilke typer køretøj der er 

tale om, deres løbende renteindtægter samt betalingen fra togtransport. Prisen (p) pr. overkørsel 

er sat til gennemsnitlig kr. 494 for personbiler og kr. 2.092 for lastbiler32. Femern A/S budgetterede 

overkørsler fremgår af bilag 2. Denne prognose er foretaget på baggrund af tal fra Storebæltsbroen, 

Øresundsbroen, samt via FTC-modellen33, som er anerkendt af både de danske og tyske 

myndigheder. Ligeledes har de estimeret en fast årlig betaling fra togtrafikken (f) på kr. 400.000.000 

per år34. På baggrund af disse og de foretagne antagelser i afsnit 3 omkring vækstrater35 (g), har jeg 

regnet det fremtidige cash inflow ud. Disse fremgår af tabel 1, og da renteudviklingen ikke betyder 

noget for antal overkørsler, pris og togtransporten, er nedenstående resultater anvendt i både 

simulering 1 og 2.  

 
Tabel 1: Prognose for antal overkørsler 

År 
 

Antal (a) 
𝒈	 ×	𝒂𝒕'𝟏 

Personbiler (p) 
𝒂𝒕 × 	𝒑 

Antal 
𝒈	 ×	𝒂𝒕'𝟏 

Lastbiler (l) 
𝒂𝒕 × 	𝒑 

Indtægter i alt 
𝒑 + 𝒍 + 𝒇 

2012           
2013 4.216   1.102     
2014 4.461   1.135     
2015 4.721   1.169     
2016 4.995   1.204     
2017 5.286   1.239     
2018 5.593   1.276     
2019 5.919   1.315     
2020 6.263   1.354     
2021 6.627   1.394     
2022 7.013   1.436     
2023 7.421   1.479     

                                                
32 Finansiel analyse af Femern-forbindelse fra 2016 side 30. 
 
33 Den bedst tilgængelige trafikmodel til beskrivelse af trafikudviklingen.  
34 Finansiel analyse af Femern-forbindelse fra 2016 side 32. 
35 Se bilag 2 
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2024 7.852   1.523     
2025 8.309   1.568     
2026 8.793               2.171.759,44      1.615 1.689.113,07 4.260.872,51 
2027 9.304               4.596.175,99      1.663 3.478.994,59 8.475.170,57 
2028 9.631               4.757.885,74      1.687 3.529.850,66 8.687.736,40 
2029 9.970               4.925.285,02      1.712 3.581.450,14 8.906.735,17 

2030 10.321               5.098.574,00      1.737 3.633.803,92 9.132.377,92 
2031 10.466               5.170.064,99      1.757 3.676.645,23 9.246.710,21 
2032 10.612               5.242.558,41      1.778 3.719.991,62 9.362.550,03 
2033 10.761               5.316.068,31      1.799 3.763.849,06 9.479.917,36 
2034 10.912               5.390.608,95      1.820 3.808.223,56 9.598.832,51 
2035 11.065               5.466.194,78      1.842 3.853.121,22 9.719.316,00 
2036 11.220               5.542.840,46      1.864 3.898.548,20 9.841.388,66 
2037 11.378               5.620.560,85      1.886 3.944.510,76 9.965.071,60 
2038 11.537               5.699.371,01      1.908 3.991.015,20 10.090.386,21 
2039 11.699               5.779.286,23      1.930 4.038.067,91 10.217.354,14 
2040 11.863               5.860.322,00      1.953 4.085.675,35 10.345.997,36 
2041 11.980               5.918.063,77      1.973 4.127.752,71 10.445.816,48 
2042 12.098               5.976.374,47      1.993 4.170.263,41 10.546.637,88 
2043 12.217               6.035.259,70      2.014 4.213.211,92 10.648.471,62 
2044 12.338               6.094.725,13      2.035 4.256.602,75 10.751.327,88 
2045 12.459               6.154.776,48      2.056 4.300.440,44 10.855.216,92 
2046 12.582               6.215.419,51      2.077 4.344.729,61 10.960.149,12 
2047 12.706               6.276.660,05      2.098 4.389.474,90 11.066.134,96 
I alt 324.589           119.308.835,28      58.390 84.495.336,22 212.604.171,50 

Kilde; Egen tilvirkning 

 

I forhold til renteindtægterne, så har renteudviklingen en betydning, da indskudsbevisrenten (r) 

udvikler sig forskelligt i de 2 simuleringer. Derfor har jeg foretaget beregninger herpå ved at anvende 

både renteudviklingen i simulering 1 og 2, samt de foretagne antagelser omkring indestående (i) i 

afsnit 3. Resultaterne heraf fremgår af tabel 2.  

 

Tabel 2: Forrentning af den likvide beholdning 

År Simulering 1 
𝒓𝒕 × 𝒊 

Simulering 2 
𝒓𝒕 × 𝒊 

År Simulering 1 
𝒓𝒕 × 𝒊 

Simulering 2 
𝒓𝒕 × 𝒊 

2012 0                     0                                  2031     24.841.676,20           19.694.775,00      
2013 -    1.050.388,00      -  1.050.388,00      2032     27.520.165,60           12.499.617,20      



Morten Lasson Copenhagen Business School Afgangsprojekt 
4. Semester HD Finansiering 02.05.2018 

Vejleder: Allan Lorentzen 44 

2014 -       525.194,00      -      525.194,00      2033     27.362.607,40           15.493.223,00      
2015 -       262.597,00      -      262.597,00      2034     12.342.059,00              6.775.002,60      
2016 -    3.938.955,00      -  3.938.955,00      2035     16.333.533,40            11.869.384,40      
2017 -    3.413.761,00      -  3.413.761,00      2036     14.285.276,80            23.633.730,00      
2018 -    3.413.761,00      -  3.413.761,00      2037 -     1.523.062,60            24.579.079,20      
2019       1.995.737,20      -  1.995.737,20      2038 -     5.094.381,80            29.988.577,40      
2020     10.608.918,80      -  1.575.582,00      2039 -     1.418.023,80            21.953.109,20      
2021       8.875.778,60      -  2.573.450,60      2040        8.980.817,40            15.913.378,20      
2022     14.022.679,80          7.982.948,80      2041        2.205.814,80            24.001.365,80      
2023     11.764.345,60          1.260.465,60      2042     18.014.154,20            16.648.649,80      
2024     17.121.324,40             157.558,20      2043     20.955.240,60            20.692.643,60      
2025     18.066.673,60          5.146.901,20      2044     17.961.634,80            26.784.894,00      
2026     14.180.238,00       12.762.214,20      2045       3.676.358,00            26.312.219,40      
2027    13.970.160,40       14.652.912,60      2046        9.506.011,40            22.688.380,80      
2028      4.674.226,60      20.009.891,40      2047        1.470.543,20            18.171.712,40      
2029      7.720.351,80       10.661.438,20      

  
  

2030     16.911.246,80       12.394.578,40      I alt 324.727.450,20   403.979.224,80  
Kilde; Egen tilvirkning 

 

Jeg har nu fundet cash inflowet for investeringen, som samlet ligger på kr. 537.331.621,7 i 

simulering 1 og kr. 616.583.396,3 i simulering 2. Jeg vil derfor nu finde Cash outflowet.  

 

Cash outflow består af ydelsen på lånene og driftsomkostninger. Femern-forbindelsen har en 

tilbagebetalingstid på 36 år36. På baggrund af de opstillede antagelser i afsnit 3 for hvad angår 

driftsomkostninger, afdragsperioden på deres lån og hvornår i processen de har optaget gælden har 

jeg opstillet nedenstående tabel. Det skal knyttes til tabel 3, at driftsomkostninger på de 468 mio. 

kr. fortsætter indtil år 2047. 

 
Tabel 3: Gældsoptagelse og driftsomkostninger 

År Driftsomkostninger løbetid 
 

Optagelse af gæld 

2012  kr.                638.000,00  30  kr.       364.010.448,53  
2013  kr.             1.480.000,00  30  kr.       498.597.974,13  
2014  kr.             1.503.000,00  30  kr.       682.947.263,77  
2015  kr.             2.028.000,00  30  kr.       935.457.000,00  

                                                
36 https://femern.com/da/Tunnel/Finance/Status-for-the-economy-of-the-Fehmarnbelt-tunnel 
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2016  kr.             2.374.000,00  30  kr.    2.749.899.000,00  
2017  kr.             2.817.938,00  30  kr.    3.492.184.611,37  
2018  kr.             3.344.892,41  29  kr.    4.434.836.828,51  
2019  kr.             3.970.387,29  28  kr.    5.631.941.000,91  
2020  kr.             4.712.849,71  27  kr.    7.152.181.842,14  
2021  kr.             5.594.152,60  26  kr.    4.057.944.030,63  
2022  kr.             6.640.259,14     
2023  kr.             7.881.987,60     
2024  kr.             9.355.919,28     
2025  kr.           11.105.476,19     

2026-  kr.         468.000.000,00    
Kilde; Egen tilvirkning 

For at kunne finde ydelsen på lånene er jeg nødsaget til først at finde alpha hage (𝛼P]i). Alpha hage 

er fundet ved ligning 9, hvor R er renten og n er løbetiden. 

 

𝛼P]i = 	
1 − (1 + 𝑅)'P

𝑅  

 

Når jeg har fundet alpha hage37 skal jeg for at finde ydelsen (Y) benytte ligning 10, hvor RG er 

restgælden; 

 

𝑌 =	𝑅𝐺" ×	𝛼P]i
'(  

 
 
Dette skal jeg gøre for alle lånene og resultaterne heraf fremgår af tabel 4. 
 
 

                                                
37 Se resultaterne i bilag 5 

Tabel 4: Cash outflow 

År Y simulering 1 Y simulering 2 År Y simulering 1 Y simulering 2 
2012      14.233.120,75           14.233.120,75      2031  1.723.045.271,55           1.744.416.712,65      
2013      35.339.476,60            35.339.476,60      2032  1.723.045.271,55           1.744.416.712,65      
2014      60.082.384,41            60.082.384,41      2033  1.723.045.271,55           1.744.416.712,65      
2015      94.416.296,25            94.416.296,25      2034  1.723.045.271,55           1.744.416.712,65      
2016    189.005.230,67          189.005.230,67      2035  1.723.045.271,55           1.744.416.712,65      
2017    310.605.360,25          310.605.360,25      2036  1.723.045.271,55           1.744.416.712,65      
2018    486.062.279,11          498.768.207,87      2037  1.723.045.271,55           1.744.416.712,65      

Ligning 9: 

Ligning 10: 
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Som det kan ses af tabel 4 er der ikke særlig stor forskel på cash outflowet. Det skyldes den tidligere 

nævnte mean reversion. Til trods for, at jeg har foretaget 2 simuleringer af renten, som jævnfør 

figurerne 8 og 9 er ret forskellige, vil de altid bevæge sig mod det samme niveau. Det er vigtigt at 

forstå, at dette ikke gør resultatet mere rigtigt, da hastigheden (a i ligning 8) for mean reversion er 

afgørende. Den er antaget i denne opgave og er personafhængig i forhold til ens forventning til 

renten. Havde den været langsommere ville renten have bevæge sig mod parameteren b over 

længere tid. Derved ville der kunne forekomme større afvigelser fra parameter b og derved renten. 

 

Jeg har nu fundet det fremtidige cash flow, hvilket jeg for gennemsigtighedens og den senere 

forståelses skyld har samlet i figur 10 og 11 nedenfor. 

 

2019    726.967.733,76          769.553.985,92      2038  1.723.045.271,55           1.744.416.712,65      
2020 1.047.645.971,54       1.093.146.054,50      2039  1.723.045.271,55           1.744.416.712,65      
2021 1.260.639.424,15       1.282.010.865,25      2040  1.723.045.271,55           1.744.416.712,65      
2022 1.261.685.530,69       1.283.056.971,79      2041   1.723.045.271,55           1.744.416.712,65      
2023 1.262.927.259,15       1.284.298.700,25      2042   1.709.450.150,80           1.730.821.591,90      
2024 1.264.401.190,83       1.285.772.631,93      2043   1.689.185.794,95           1.710.557.236,05      
2025 1.266.150.747,74       1.287.522.188,83      2044   1.664.465.887,14           1.685.837.328,24      
2026 1.723.045.271,55       1.744.416.712,65      2045   1.630.656.975,30           1.652.028.416,40      
2027 1.723.045.271,55       1.744.416.712,65      2046   1.536.414.040,88           1.557.785.481,98      
2028 1.723.045.271,55       1.744.416.712,65      2047 0  0 
2029 1.723.045.271,55       1.744.416.712,65      

 
    

2030 1.723.045.271,55       1.744.416.712,65      I alt 45.079.059.199,78        45.735.508.932,20     Kilde; Egen tilvirkning 
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Som det kan ses af ovenstående figurer er det først i år 2028, at Femern A/S begynder at have et 

positivt cash flow. Det kan dog ikke på baggrund af et positivt cash flow på sigt konkluderes, at en 

investering i Femern A/S er en god idé. For at kunne det er jeg nødsaget til at finde Net Present 

Value (NPV). NPV er cash flow tilbagediskonterede med cost of capital, hvilket giver investeringens 

værdi i dag til trods for at denne har en lang tidshorisont. Når man investerer i infrastruktur har man 

en lang investeringsstrategi, men det er vigtigt at få estimeret, hvad værdien af denne investering 
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er i dag, således at man kan sammenligne den med andre lange, som korte investeringer man 

alternativt kan foretage i dag. Hvis NPV på investeringen i Femern A/S er mindre end det forventede 

afkast på en investering i lange obligationer, hvorfor så investere i Femern A/S? Som nævnt i afsnit 

5 er der væsentlig flere risici forbundet med en investering i infrastruktur end ved 

obligationsinvesteringer og det skal investor selvfølgelig have kompensation for. Jo større risiko, 

dets større krav til afkast er der også.  

 

 

10.3. Weighted average cost of capital (WACC) 
 
 

For at kunne finde NPV er jeg nødsaget til, at finde cost of capital, hvilket jeg finder ved hjælp af 

weighted average cost of capital (WACC). Femern A/S er finansieret både ved egenkapital (EK), men 

mest af alt fremmedkapital (FK). Dette er ikke uvæsentligt, da renter (Rt) på fremmedkapitalen er 

fradragsberettigede og derfor reducerer skattebetalingen (Tc). Dette kaldes for et skatteskjold og 

har betydning for NPV, da det øger cash flowet. WACC findes ved hjælp af ligning 11; 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶$ = 	
𝐸𝐾

𝐸𝐾 + 𝐹𝐾	× 𝑅$rs +	
𝐹𝐾

𝐹𝐾 + 𝐸𝐾 	×	𝑅$ts 	×	 (1 − 𝑇u) 

 

Da Femern A/S optager deres gæld løbende jævnfør afsnit 3, vil WACC også variere fra år til år. Jeg 

har på baggrund af ligning 11 udregnet disse, som det fremgår af tabel 5. 

 

  
Tabel 5: Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

År WACC 
Simulering 1 

WACC 
Simulering 2 

ÅR WACC 
Simulering 1 

WACC 
Simulering 2 

2012 0,53% 0,53% 2030 2,28% 2,45% 
2013 0,95% 0,95% 2031 2,51% 2,56% 
2014 0,39% 0,39% 2032 2,50% 1,86% 
2015 0,37% 0,37% 2033 2,87% 2,38% 
2016 0,12% 0,12% 2034 2,80% 1,70% 
2017 0,18% 0,18% 2035 2,40% 2,11% 

Ligning 11: 
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2018 0,67% 1,01% 2036 2,28% 1,86% 
2019 0,95% 1,54% 2037 2,53% 1,76% 
2020 1,03% 1,05% 2038 2,15% 2,24% 
2021 1,78% 1,05% 2039 2,67% 1,65% 
2022 1,47% 1,55% 2040 2,38% 2,30% 
2023 1,53% 1,70% 2041 2,38% 2,54% 
2024 1,32% 2,44% 2042 2,69% 3,63% 
2025 1,95% 2,17% 2043 2,60% 4,08% 
2026 2,05% 3,02% 2044 2,74% 3,44% 
2027 2,71% 3,48% 2045 2,79% 2,84% 
2028 2,97% 3,23% 2046 3,05% 2,58% 
2029 2,82% 2,72% 2047 2,85% 2,38% 

Kilde; Egen tilvirkning 

 
Nu har jeg fundet WACC for de 2 rentesimuleringer og det er derfor nu muligt at finde NPV. 
 
 
 
10.4. Net Present Value (NPV) 
 
 
 
Som jeg har nævnt tidligere, så er NPV det nøgletal, der identificerer om investeringen i infrastruktur 

er en god idé. NPV bliver ofte brugt af virksomheder til at finde ud af om de skal foretage de 

planlagte investeringer eller ej. Når der tales om NPV er det vigtigt at konkretisere, at en krone i dag 

er mere værd end en krone i morgen. Det skal forstås således, at du kan placere kronen i dag og 

med det samme begynde at tjene renter på den. Ligeledes er NPV baseret udelukkende på 

forventede fremtidige cash flows og den forventede cost of capital, som jeg identificerede i tidligere 

afsnit. Det er altså ikke 100% sikkert, at de vil forløbe som forudsagt, da gældsoptagelsen, 

færdiggørelsen af projektet, prisen pr. overkørsel mm. kan være anderledes end forudsagt. Der kan 

opstå flere situationer og forhindringer undervejs, som kan ændre disse. NPV skal være positiv for 

at investorerne ønsker at investere i projektet. NPV er fundet ved hjælp af ligning 12; 

 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑆𝑐𝑟𝑎𝑝𝑣æ𝑟𝑑𝑖 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 +	I
𝐶𝐹$

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶$)$

P

$Q(

 

 

Ligning 12: 
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Den investerede kapital er 22,6 mia. kr.38. Skrapværdien er den værdi, som angiver hvor meget 

bygninger, grunde, vejanlæg og havneanlæg er værd. Denne værdi må ikke glemmes i NPV 

beregningen, da projektets materielle aktiver ved et eventuelt frasalg eller lignende har en værdi. 

Skrapværdien er yderst svær at vurdere, hvorfor jeg har draget en parallel til Storebæltsbroen, som 

alt andet lige må betragtes som værende et sammenligneligt projekt.  

 

Storebæltsbroen har i 2016 materielle aktiver for samlet 26.895,7 mio. kr.39. Heri indgår også 

vindmølleanlæg, hvilket der på nuværende tidspunkt ikke er udsigt til, at der kommer på Femern 

A/S. Trækkes værdien af disse fra, bliver det til 26.890,1 mio. kr.. Årsagen til, at jeg har valgt at 

anvende de materielle aktiver som skrapværdi er, at disse løbende over tid bliver afskrevet. Der 

tages derfor løbende stilling til dagsværdien af disse, hvorfor konjunkturer i markedet vil kunne 

afspejles heri. Det giver ligeledes et godt billede af de håndfaste aktiver, som alt andet lige må være 

det nemmeste at prisfastsætte. Opstår der dog en likviditetskrise for investor og han derfor er 

nødsaget til at afhænde investeringen i infrastruktur, så vil investor risikere en lavere skrapværdi. 

NPV bliver således ved hjælp af ligning 12 for henholdsvis simulering 1 og 2; 

 

	26.890,1	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟.−	22.600	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. +	100.946,11	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 40	 = 105.236,21	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟.	 

 
26.890,1	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟.−	22.600	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟.+	101.276,9	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 41	 = 105.567	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 

 
 
Som det kan ses af ovenstående er skrapværdien ikke uvæsentlig. Var der ikke taget højde for 

skrapværdien ville investeringens NPV være væsentlig lavere. Da NPV > 0 i begge simuleringer, så 

er det en god investering at foretage. NPV kan dog ikke stå alene, da andre investeringer kan give 

et bedre afkast. Så selvom NPV er positivt, hvorfor skal vi så vælge at foretage investeringen, hvis vi 

kan foretage en anden investering med et forventet bedre afkast? For at finde det forventede årlige 

afkast på investeringen benyttes ligning 13: 

 

                                                
38 Jf. afsnit 3 
39 A/S Storebælt årsrapport 2016, side 16 
40 Se bilag 6 
41 Se bilag 7 
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𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒	å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑒	𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 = 	
(∑ 𝐶𝐹$) + 𝑠𝑐𝑟𝑎𝑝𝑣æ𝑟𝑑𝑖P

$Q(

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 	×	
1
𝑡  

 
For simulering 1 og 2 fås således; 
 
 

100.946,11	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. +	26.890,1	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟.
	22.600	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 	×	

1
36 = 15,71% 

 
 

	101.276,9	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. +	26.890,1	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟.
	22.600	𝑚𝑖𝑜. 𝑘𝑟. 	×	

1
36 = 15,75% 

 
 
Det forventede årlige afkast fås derved til 15,71% ved simulering 1 og 16,75% for simulering 2. Det 

er ikke en særlig stor forskel, hvilket som tidligere nævnt skyldes mean reversion. Skrapværdien er 

yderst svær at værdiansætte og vælger man som investor at se bort herfra, vil det forventede afkast 

lyde på henholdsvis 12,53% og 12,45% ved anvendelse af ligning 13 uden skrapværdien. 

Skrapværdien udgør altså en væsentlig faktor, men uden denne giver investeringen fortsat et flot 

forventet afkast. 

 

Kigger vi på figurerne 10 og 11 er det tydeligt at se, hvordan forskellen i cash inflow og cash outflow 

apprecierer. Det skyldes, at Femern A/S’s gældsforpligtelser er tilbagebetalt i år 2046, hvorfor deres 

betalingsforpligtelser hertil forsvinder. Det efterlader kun driftsomkostningerne, så jo længere du 

bliver i investeringen i infrastruktur jo bedre bliver det forventede årlige afkast også. Som investor 

har du, som tidligere nævnt, ofte en køb-og-behold strategi, når du investere i denne type 

investering. Årsagen synliggøres af det apprecierende cash flow, som i sidste ende betyder højere 

og højere gennemsnitligt afkast på sigt.   

 
 
 
 
 
 

Ligning 13: 
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11. Delkonklusion 
 

 

Jeg har nu analyseret investeringen i infrastruktur og kan konkludere, at den både ved simulering 1 

og 2 har en positiv NPV. Det betyder, at investeringen i infrastruktur vil være en god investering for 

investor. NPV kan ikke stå alene og er svært sammenligneligt med den senere analyse og resultat af 

obligationsinvesteringen. For at kunne lave sammenligningen har jeg derfor udregnet det 

forventede årlige afkast, som ligger på henholdsvis 15,71% og 15,75%. Det er i sig selv ikke en ret 

stor forskel, når vi kigger på den forskel der er i rentens udvikling. Dette skyldes mean reversion, 

som er den samme i både rentesimulering 1 og 2. At mean reversion har så stor betydning ses af 

cash flowet, som til trods for renteforskellen, ikke afviger specielt meget i simulering 1 og 2. I sig 

selv udgør de » 330,8 mio. kr. en stor forskel, men tages investeringens løbetid på 36 år og dens 

størrelse i betragtning vurderes det at være en mindre afvigelse. 

 

Ligeledes kan jeg konkludere, at skrapværdien har en væsentlig betydning for om NPV og det 

forventede årlige afkast. Havde jeg ikke tillagt denne en værdi havde NPV og det forventede årlige 

afkast været mærkbart lavere, hvilket ville få indflydelse på beslutningen.  

 

Som investor er du ligeledes nødsaget til at forholde dig til likviditetspræmien. Likviditetspræmien 

er en betaling investor modtager for at foretage en investering der er så illikvid, men hvor stor bør 

denne være for at du ønsker at foretage investeringen? Likviditetspræmien er svært målbar og 

bliver af investorerne målt forskelligt afhængig af deres risikoappetit eller deres egne foretagne 

analyser. Jeg vil senere i opgaven komme med et bud på likviditetspræmien ud fra de foretagne 

analyser. For at jeg kan gøre det, er jeg dog nødsaget til at foretage analysen af 

obligationsinvesteringen. 

 

Ovenstående resultater kan ikke stå alene, da analysen er lavet ud fra et risikoparameter – 

renterisikoen. Som investor er du nødsaget til også at tage de andre risici i betragtning, som er 

udspecificeret i afsnit 5.  
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12. Investering i lange obligationer 
 
 
 

Når der tales om investering i obligationer bliver varigheden tit nævnt. Varigheden er det foretrukne 

risikomål for obligationers kursfølsomhed overfor ændringer i renten. Varigheden er defineret som 

den procentvise ændring i en obligations investeringsbeløb ved en ændring på 1% i renten. Foruden 

at identificere kursfølsomheden er varigheden også et ensartet udtryk for restløbetiden på en 

obligation eller en portefølje af obligationer. Der er flere definitioner af varigheden, så når jeg skal 

analysere hvilken betydning rentestigningerne har, benyttes den korrigerede varighed (KV). Den 

korrigerede varighed anvendes hyppigst, når der er tale om obligationsporteføljer, hvori der 

medtages obligationselementet.  

 

Da jeg har afgrænset mig ud af, at der handles i investeringens løbetid bliver KV det samme som 

modificeret varighed (MD). MD angiver den procentvise ændring i porteføljens investeringsbeløb 

ved en ændring i renten på 1%-point. KV for investeringen i obligationer ligger på 6,6442. Ved hjælp 

af rentesimulering 1 og 2 kan den årlige ændring i renten nu regnes jævnfør tabel 6. Vi er nødsaget 

til at regne denne for at kunne finde dets betydning for porteføljen via den modificerede varighed. 

Betydningen findes ved hjælp af ligning 14 og fremgår af tabel 6. 

 

𝐾𝑢𝑟𝑠K = 	∆𝑟	 × 	𝑀𝐷 

 
Tabel 6; Kursændring 

  Simulering 1 Simulering 2 
År Ændring 

R 
Kursændring 

i % 
Kurs – sim 1 Ændring R Kursændring 

i % 
Kurs - sim 2 

2012     100,38     100,38 
2013 0,58% -3,85% 96,51 0,58% -3,85% 96,51 
2014 -0,21% 1,39% 101,78 -0,21% 1,39% 101,78 
2015 -0,22% 1,46% 101,85 -0,22% 1,46% 101,85 
2016 -0,57% 3,78% 104,18 -0,57% 3,78% 104,18 
2017 -0,49% 3,25% 103,65 -0,49% 3,25% 103,65 

                                                
42 Faktaark, som kan hentes på 
http://www.danskeinvest.dk/w/show_funds.product?p_nId=75&p_nFundgroup=75&p_nFund=2945 

Ligning 14: 
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2018 0,17% -1,13% 99,25 0,67% -4,45% 95,91 
2019 0,52% -3,45% 96,91 1,41% -9,36% 90,98 
2020 0,65% -4,32% 96,05 0,72% -4,78% 95,58 
2021 1,67% -11,09% 89,25 0,68% -4,52% 95,85 
2022 1,25% -8,30% 92,05 1,41% -9,36% 90,98 
2023 1,31% -8,70% 91,65 1,62% -10,76% 89,58 
2024 1,01% -6,71% 93,65 2,63% -17,46% 82,85 
2025 1,90% -12,62% 87,72 2,22% -14,74% 85,58 
2026 2,04% -13,55% 86,78 3,39% -22,51% 77,78 
2027 3,01% -19,99% 80,32 4,01% -26,63% 73,65 
2028 3,36% -22,31% 77,98 3,71% -24,63% 75,65 
2029 3,11% -20,65% 79,65 2,98% -19,79% 80,52 
2030 2,31% -15,34% 84,98 2,57% -17,06% 83,25 
2031 2,62% -17,40% 82,92 2,76% -18,33% 81,98 
2032 2,61% -17,33% 82,98 1,77% -11,75% 88,58 
2033 3,19% -21,18% 79,12 2,53% -16,80% 83,52 
2034 3,08% -20,45% 79,85 1,56% -10,36% 89,98 
2035 2,53% -16,80% 83,52 2,09% -13,88% 86,45 
2036 2,43% -16,14% 84,18 1,73% -11,49% 88,85 
2037 2,80% -18,59% 81,72 1,56% -10,36% 89,98 
2038 2,26% -15,01% 85,32 2,27% -15,07% 85,25 
2039 2,93% -19,46% 80,85 1,48% -9,83% 90,52 
2040 2,56% -17,00% 83,32 2,34% -15,54% 84,78 
2041 2,49% -16,53% 83,78 2,72% -18,06% 82,25 
2042 2,91% -19,32% 80,98 4,22% -28,02% 72,25 
2043 2,79% -18,53% 81,78 4,81% -31,94% 68,32 
2044 3,05% -20,25% 80,05 3,93% -26,10% 74,19 
2045 3,10% -20,58% 79,72 3,10% -20,58% 79,72 
2046 3,50% -23,24% 77,05 2,77% -18,39% 81,92 
2047 3,22% -21,38% 78,92 2,51% -16,67% 83,65 

Kilde; Egen tilvirkning 

 

Som det kan ses af tabel 6 vil renteændringerne betyde, at kursen på obligationerne vil ende i kurs 

78,92 i simulering 1 og kurs 83,65 i simulering 2. Kursen på obligationsinvesteringen er i dag kr. 

100,38, hvorfor vi i simulering 1 oplever en kursfald på 21,46 svarende til et fald på 21,38% og for 

simulering 2 16,73 svarende til et fald på 16,67%. For investeringen betyder det, at den investerede 
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kapital på 22,6 mia. kr. alene på kursændringen er faldet til » kr. 17.768,12 mio. kr. for simulering 1 

og » kr. 18.832,58 mio. kr. i simulering 243.  

 

 

12.1. Den effektive rente  
 

 

Foruden kursgevinsten modtager du også en løbende renteindtægt, når du investerer i obligationer. 

Den effektive rente (i) på obligationsinvesteringen er 1,37%44. Den effektive rente er et udtryk for 

den samlede renteindtægt for investor korrigeret for antallet af rentetilskrivninger. Jeg har fået den 

effektive rente oplyst, da en udregning heraf ville kræve en mængde data, som jeg desværre ikke 

har tilgængelig.  

 

Da jeg har fået denne effektive rente oplyst synes jeg, at det er vigtigt at tilknytte nogle 

kommentarer hertil inden jeg fortager beregningerne af renteindtægterne på investeringen i 

obligationer. Den effektive rente på porteføljer kan ikke udregnes som et vægtet gennemsnit af de 

obligationer som indgår i porteføljen, da det vil give et forkert resultat. Lad os antage vi har en 

portefølje bestående af nedenstående obligationer; 

 
Tabel 7: Den effektive rente for en portefølje 

Navn Nominel Inv. Beløb Kursværdi 
K 

Effektiv rente 
i 

Varighed45 
V 

4% St. Lån 2023 1000 113,72 1137,19 1,16% 4,66 
2% St. Lån 2025 1000 98,19 981,89 2,90% 6,59 
1,5 St. Lån 2025 1000 94,75 947,50 2,67% 6,68 

Kilde; Egen tilvirkning 

Den vægtede effektive rente kan således udregnes ved hjælpe af ligning 15: 

 

                                                
43 Investeret kapital - Investeret kapital x kursfald i procent  
44 Faktaark, som kan hentes på 
http://www.danskeinvest.dk/w/show_funds.product?p_nId=75&p_nFundgroup=75&p_nFund=2945 
45 Se beregningerne i bilag 8. Kan også ses i vedlagte Excel-fil ved navn Investering i obligationer, ark: Effektiv rente 
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𝑉æ𝑔𝑡𝑒𝑡	𝑖 =
(𝐾�% 	×	 𝑖�% +	𝐾N% ×	𝑖N% +	𝐾(,�% ×	 𝑖(,�%)

∑𝐾  

 

2,18%	 =
1.137,19	 × 	1,16%+ 	981,89 × 	2,90%+ 	947,50 × 	2,67%)

3.066,58  

 

Den vægtede effektive rente vil herved blive 2,18%. Beregnes den effektive rente korrekt via 

sumbetalingerne på porteføljen som helhed jævnfør ligning 16 fås en effektiv rente på 2,31%.  

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 	
∑𝐾	 × 	𝑖	 × 	𝑉
∑𝐾	 × 	𝑉  

  

	2,31% =	
1.137,19	 × 	1,16%	 × 	4,66 + 981,89	 × 	2,90%	 × 	6,59 + 947,5	 × 2,67%	 × 	6,68

1.137,19	 × 	4,66 + 981,89	 × 	6,59 + 947,5	 × 6,68  

 

Årsagen til at den effektive rente for en portefølje ikke kan beregnes som et vægtet gennemsnit er, 

at den effektive rente er en gennemsnitsrente. Den tager altså ikke højde for, hvornår de enkelte 

betalinger ligger tidsmæssigt og ignorerer således helt at serielån, annuitetslån og stående lån 

afvikles vidt forskelligt. Det forudsættes altså implicit, at rentestrukturen er flad.  

 

Det er ligeledes vigtigt at præcisere, at den effektive rente ikke må anvendes uden omtanke, da den 

bygger på nogle forsimplede antagelser. Den væsentligste forudsætning er, at den følger 

obligationsmarkedskonventionen om, at alle fremtidige renter kan geninvesteres til den samme 

effektive rente. Det skal forstås således, at der løbende sker rentetilskrivning af de beløb der 

geninvesteres. Det vil sige, at der tages hensyn til renters renteeffekten.  

 

Når vi skal finde renteindtægterne for investeringen er det derfor vigtigt at huske på, som jeg 

tidligere nævnte, at en krone i dag er mere værd end en i morgen. Derfor skal renteindtægterne 

tilbagediskonteres til nutidskroner. Det samme gælder for det investerede beløb, som modtages 

retur til sidst. Dette gøres ved hjælp af ligning 17, hvor yt er renteindtægten på tidspunk t: 

 

Ligning 15: 

Ligning 16: 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡 = 	I𝑦$ 	× 	(1 + 𝑖)'$
P

$Q(

 

 

Ved hjælp af ligning 17 fås det samlede tilbagebetalingsbeløb til kr. 33.219.066.112,59 i simulering 

1 og 246. Dette er uden kurstabet og tillægges denne, så vil investeringen have en samlet værdi på 

kr. 26.116.564.025,19 i simulering 1 og 27.682.643.678,01 i simlering 2 ved anvendelse af ligning 

18.  

 

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡	𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑙ø𝑏	 ×	�
𝐾𝑢𝑟𝑠N"��
𝐾𝑢𝑟𝑠��$���

� 

 

26.116.564.025,19 = 33.219.066.112,59	 ×	�
78,92
100,38� 

 

27.682.643.678,01 = 33.219.066.112,59	 ×	�
83,65
100,38� 

 

Det svarer til et gennemsnitlig afkast pro anno på 0,43% og 0,62% fundet via ligning 19. 

 

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔	𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 = 	
𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡	𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 	× 	
1
𝑡  

 

	
26.116.564.025,19 − 22.600.000.000

22.600.000.000 	×	
1
36 = 0,43% 

 

27.682.643.678,01− 22.600.000.000
22.600.000.000 	× 	

1
36 = 0,62% 

 

Resultaterne konkluderer således også, at den effektive rente ikke entydigt må betragtes som 

afkastmålet. De gennemsnitlige afkast afviger således for den effektive rente og havde jeg benyttet 

denne ville det have givet et forkert resultat.  

                                                
46 Se bilag 9 

Ligning 17: 

Ligning 19: 

Ligning 18: 
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Den obligationsinvestering jeg analyserer har flere forskellige obligationstyper og derved også 

afviklingstyper. Ligeledes har jeg også forudsat den fremtidige rentestruktur, som bestemt ikke er 

flad, som denne effektive rente antager. Som alternativ til den effektive rente kan horisontafkastet 

anvendes.  

 

 

12.2. Horisontafkast 
 
 
 
Horisontafkastet er et alternativ til beregning af et afkast på en obligation eller en portefølje af 

obligationer. Det gode ved horisontafkastet er, at du skal bruge en holdning til det fremtidige 

renteniveau ligesom det forudsættes, at der ikke er geninvesteringsrenter af de løbende 

rentebetalinger. Horisontafkastet angiver altså det forventede afkast af en obligationsportefølje 

over en given periode under forskellige scenarier for rentestigninger og rentefald47. 

Horisontafkastet findes ved hjælp af ligning 20: 

 

𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 = 	 �1 +
𝐾𝑢𝑟𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖$ 	− 	𝑘𝑢𝑟𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖" +	𝑅$

𝐾𝑢𝑟𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖"
�
(
$
 

 

 

3,48% =	 �1 +
17.767.939.200	 − 	22.685.880.000 + 	10.619.066.112,59

22.685.880.000 �
(
��

 

  
 
 

3,61% =	 �1 +
18.833.393.600	 − 	22.685.880.000 + 	10.619.066.112,59

22.685.880.000 �
(
��

 

 
 

Horisontafkastet er altså betydeligt højere end afkastet beregnet ud fra den effektive rente. Dette 

skyldes geninvesteringsrenterne, da værdien af penge i dag er større end værdien i morgen. Jeg 

                                                
47 http://www.invest.almbrand.dk/abidk/Afdelinger/Langeobligationer/Finansordbog/index.htm#l 

Ligning 20: 
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vurderer derfor, at horisont afkastet er mere retvisende end afkastet beregnet ved den effektive 

rente. 

  

 

14. Konklusion 
 
 
 
 
Kigger vi isoleret på de gennemsnitlige forventede afkast, så kan jeg alene på den baggrund 

konkludere, at investeringer i infrastruktur bør erstatte investeringer i lange obligationer på sigt. 

Investeringen i obligationer giver et gennemsnitligt afkast på 3,48% pro anno i simulering 1 og 3,61 

i simulering 2. Dette mod forventede afkast på 15,71% og 15,75% for investeringen i infrastruktur. 

 

Investeringer i lange obligationer er meget eksponeret overfor fremtidige rentestigninger, hvilket 

vil have en stor negativ indvirkning på værdien af den investerede kapital såfremt dette opleves i 

fremtiden. Det kan dog ikke entydigt konkluderes, at vi vil opleve stigende renter i fremtiden, men 

taget det nuværende renteniveau i betragtning, så må det formodes at ske før eller siden.  

 

Derudover er en ikke uvæsentlig del af det højere afkast en likviditetspræmie. Når man investerer i 

lange obligationer er man eksponeret overfor ændringer i renten og kreditrisikoen i forhold til 

default. Man kan dog på mange måder diversificere sig bort fra de risici ved at have tilstrækkelig 

med forskellige udbydere af obligationerne i sin portefølje. Man har mulighed for at lave CDS’er på 

enkelte obligationer for at eliminere en stor del af defaultrisikoen.  

 

På investeringer i infrastruktur er der en lang række yderligere risici. Foruden renterisikoen og 

kreditrisikoen er også; operationel-, likviditets-, forvalter-, valuta-, politiske-, juridiske- og 

modelrisiko. Ens for dem alle er, at de er meget svære at sikre sig i mod. Den samledes risiko på en 

investering i infrastruktur er derfor væsentlig større, da risici ofte er afledt af det vi ikke ved og ikke 

kan styre. 
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Foruden ovenstående risici, så er investeringen i infrastruktur også meget illikvid og svær 

omsættelig. Derfor kan en investor ikke bare afhænde investering efter eget ønske. Som investor 

ønsker du ofte en flydende investering, da du i så fald hurtigt kan omsætte denne til likvider. Det er 

ikke muligt og derfor kræver investor en likviditetspræmie. Likviditetspræmien er meget svær at 

definere, da den er individuel. På baggrund af analysen så er likviditetspræmien forskellen på de 

fremtidige forventede afkast, hvilket vil sige 12,23% i simulering 1 og 12,14% i simulering 2. Det skal 

forstås således, at såfremt det er de eneste 2 investeringsmulighed for investor. Havde vi haft en 3. 

investeringsmulighed, så havde likviditetspræmien været noget andet. Spørgsmålet er så, hvorvidt 

likviditetspræmien er tilstrækkelig? Det er helt op til den enkelte investor og der kan være nogle 

som acceptere denne og andre som ikke mener det er tilstrækkeligt.  

 

Investeringer i infrastruktur har altså en langt højere risiko og bør derfor ikke entydigt erstatte 

investeringer i lange obligationer, da den samlede risiko i porteføljen derved også vil stige. 

Investeringer i infrastruktur bør derfor benyttes som et supplement til investeringer i lange 

obligationer og aktier i den samlede portefølje. Ved at bruge investeringer i infrastruktur, som et 

aktiv i porteføljen vil man som investor kunne begrænset den fremtidige eksponering overfor 

rentestigninger. Til trods for markante fremtidige rentestigninger jævnfør mine forecast, så bliver 

det forventede afkast fortsat rigtig flot. Investeringer i infrastruktur bør dog kun benyttes, såfremt 

du som investor har en lang tidshorisont. Den vil derfor være yderst interessant for 

pensionsselskaber, da de har kapitalen og investeringsstrategien til at vente på de sene positive cash 

flows.  

 

Jeg har lavet flere forecast af renten ved hjælp af både en Geometrisk Brownsk bevægelse og 

Vasicek modellen. Begge følger de en random walk, men hvor den ene stiger mod et gennemsnit og 

den anden udvikler sig omkring et gennemsnit i form af en mean reversion. Efter simuleringerne 

kan jeg konkludere, at en Geometrisk Brownsk bevægelse ikke er hensigtsmæssig af benytte til 

forecast af renterne. Det skyldes at teorien ikke understøtter negative renter. Således ser vi en 

faldende tendens i indskudsbevisrenten, da den i udgangspunktet er negativ og der vil ikke på noget 

tidspunkt ses en positiv indskudsbevisrente. Det er urealistisk og anvendelse konkluderes derfor til 

ikke at være mulig. 
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Vasicek modellen er væsentlig bedre til forecast af renterne, da den udviklinger sig storkastisk, men 

hele tiden mod parameteren b (gennemsnittet af renten). Renterne er dog umulige af forudsige, da 

de er 100% storkastiske, men har dog en vis korrelation hinanden i mellem. Der er ingen af de 

anvendte metoder, som har korrelationen med og der ses derfor ingen sammenhæng i renternes 

udvikling i simulering 1 og 2. Jeg kan dog konkludere, at Vasicek modellen er den optimale metode 

til forecast på renten enkeltvis.  

 

Når du investerer i infrastruktur så har man en lang investeringsstrategi. Derfor kan en sådan 

investering ikke erstatte investeringen i lange obligationer i alle porteføljer. Private investorer har 

ofte en kortere investeringsstrategi, men kan sagtens for at have en veldiversificeret portefølje i 

forhold til deres risikoprofil, ligge med en position i lange obligationer. Lange obligationer vil 

løbende give en rentebetaling, hvorimod investering i lange obligationer ofte først begynder at give 

en positiv tilbagebetaling på sigt. Det er altså som privat investor ikke sikkert du har tidshorisonten 

til at vente på investeringen i infrastruktur giver positiv tilbagebetaling. Derfor er en investering i 

infrastruktur sjældent en investering, som den private investor foretager eller inkluderer i deres 

porteføljer.  
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15. Perspektivering 
 
 

Jeg har i opgaven været inde og lave en analyse, hvor jeg har lavet nogle forecast af renten ved 

hjælp af både en Geometrisk Brownsk bevægelse og ved hjælp af Vasicek modellen. Jeg 

konkluderede på den baggrund, at Vasicek modellen var den mest anvendelige på grund af mean 

reversion. Efter at have benyttet rentesimuleringerne i min analyse af investeringen i infrastruktur, 

opdagede jeg et interessant resultat. Mean reversion havde stor betydning for det fremtidige 

forventede afkast, hvilket stort set blev det samme. Derfor kunne det have været interessant i 

stedet for 2 simuleringen med samme hastighed for mean reversion at have lavet forskellige 

hastigheder på mean reversion i de 2 simuleringer. 

 

Det fremgår også tydeligt af vedlagte Excel-fil ”Forecast af renterne” ark Vasicek, at hvis man ændrer 

parameteren a til eksempelvis 0,1 i stedet for 0,3, så vil renten bevæge sig væsentlig langsommere 

mod gennemsnittet. Det kunne have haft en betydning for resultatet i forhold til det gennemsnitlige 

forventede afkast. Formentlig ikke i så høj en grad at det ville ændre på konklusionen, men det ville 

give et anderledes billede.  

 

I forhold til investeringen i lange obligationer og min analyse deraf havde det været interessant, hvis 

jeg i min afgrænsning havde valgt at lave en portefølje af 15 forskellige lange obligationer. Ligeledes 

lave en investeringsstrategi for, hvornår i tidsforløbet jeg valgte at sælge x af obligationerne og købe 

nye til den pågældende rente på det tidspunkt. Herved kunne jeg være kommet uden om 

antagelserne i forhold til uændret effektiv rente og at der ikke sker udtrækninger i investeringens 

løbetid. Det havde bevirket at kurstabet formentlig ikke vil have haft ligeså stor betydning på grund 

af geninvesteringsværdien og udtrækningerne.  
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17. Bilag 1; Volatilitetsberegning 
 
 

Indskudsbevisrenten 

              
  Lambda 0,94         
  Tolerancetærskel 74,43         
  Simpel volatilitet 9,59%         
  EWMA 1,56%         
              

Dato Observationer Ui Ui^2 Vægt Varians Varians t-1 
mar/11 0,70%           
feb/11 0,70% 0 2,9923E-06 6,00% 1,7954E-07   
jan/11 0,70% 0 2,9923E-06 5,64% 1,6877E-07 1,7954E-07 
dec/10 0,70% 0 2,9923E-06 5,30% 1,5864E-07 1,6877E-07 
nov/10 0,70% 0 2,9923E-06 4,98% 1,4912E-07 1,5864E-07 
okt/10 0,70% 0 2,9923E-06 4,68% 1,4018E-07 1,4912E-07 
sep/10 0,50% 0,4 0,15861912 4,40% 0,00698467 0,0074305 
aug/10 0,50% 0 2,9923E-06 4,14% 1,2386E-07 1,3176E-07 

jul/10 0,50% 0 2,9923E-06 3,89% 1,1643E-07 1,2386E-07 
jun/10 0,50% 0 2,9923E-06 3,66% 1,0944E-07 1,1643E-07 
maj/10 0,50% 0 2,9923E-06 3,44% 1,0288E-07 1,0944E-07 
apr/10 0,70% -0,28571429 0,08262412 3,23% 0,00267016 0,00284059 

mar/10 0,70% 0 2,9923E-06 3,04% 9,0901E-08 9,6703E-08 
feb/10 0,80% -0,125 0,01606045 2,86% 0,00045861 0,00048788 
jan/10 0,80% 0 2,9923E-06 2,68% 8,032E-08 8,5447E-08 
dec/09 0,95% -0,15789474 0,02548 2,52% 0,0006429 0,00068393 
nov/09 1,00% -0,05 0,00267598 2,37% 6,3467E-05 6,7519E-05 
okt/09 1,00% 0 2,9923E-06 2,23% 6,6712E-08 7,0971E-08 
sep/09 1,00% 0 2,9923E-06 2,10% 6,271E-08 6,6712E-08 
aug/09 1,25% -0,2 0,04069493 1,97% 0,00080166 0,00085284 

jul/09 1,45% -0,13793103 0,01950516 1,85% 0,00036119 0,00038424 
jun/09 1,45% 0 2,9923E-06 1,74% 5,2086E-08 5,541E-08 
maj/09 1,65% -0,12121212 0,01511472 1,64% 0,00024731 0,00026309 
apr/09 2,00% -0,175 0,03123343 1,54% 0,00048038 0,00051104 

mar/09 2,25% -0,11111111 0,01273308 1,45% 0,00018409 0,00019584 
feb/09 3,00% -0,25 0,06336791 1,36% 0,00086117 0,00091614 
jan/09 3,00% 0 2,9923E-06 1,28% 3,8226E-08 4,0666E-08 
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dec/08 3,75% -0,2 0,04069493 1,20% 0,00048867 0,00051986 
nov/08 5,00% -0,25 0,06336791 1,13% 0,00071527 0,00076093 
okt/08 5,50% -0,09090909 0,00858197 1,06% 9,1058E-05 9,687E-05 
sep/08 4,60% 0,195652174 0,03760587 1,00% 0,00037507 0,00039901 
aug/08 4,60% 0 2,9923E-06 0,94% 2,8054E-08 2,9845E-08 

jul/08 4,60% 0 2,9923E-06 0,88% 2,6371E-08 2,8054E-08 
jun/08 4,35% 0,057471264 0,00310711 0,83% 2,5739E-05 2,7382E-05 
maj/08 4,35% 0 2,9923E-06 0,78% 2,3301E-08 2,4789E-08 
apr/08 4,25% 0,023529412 0,00047522 0,73% 3,4785E-06 3,7006E-06 

mar/08 4,25% 0 2,9923E-06 0,69% 2,0589E-08 2,1903E-08 
feb/08 4,25% 0 2,9923E-06 0,65% 1,9354E-08 2,0589E-08 
jan/08 4,25% 0 2,9923E-06 0,61% 1,8192E-08 1,9354E-08 
dec/07 4,25% 0 2,9923E-06 0,57% 1,7101E-08 1,8192E-08 
nov/07 4,25% 0 2,9923E-06 0,54% 1,6075E-08 1,7101E-08 
okt/07 4,25% 0 2,9923E-06 0,50% 1,511E-08 1,6075E-08 
sep/07 4,25% 0 2,9923E-06 0,47% 1,4204E-08 1,511E-08 
aug/07 4,25% 0 2,9923E-06 0,45% 1,3352E-08 1,4204E-08 

jul/07 4,25% 0 2,9923E-06 0,42% 1,255E-08 1,3352E-08 
jun/07 4,25% 0 2,9923E-06 0,39% 1,1797E-08 1,255E-08 
maj/07 4,00% 0,0625 0,00369301 0,37% 1,3686E-05 1,456E-05 
apr/07 4,00% 0 2,9923E-06 0,35% 1,0424E-08 1,109E-08 

mar/07 4,00% 0 2,9923E-06 0,33% 9,7987E-09 1,0424E-08 
feb/07 3,75% 0,066666667 0,00421679 0,31% 1,298E-05 1,3808E-05 
jan/07 3,75% 0 2,9923E-06 0,29% 8,6581E-09 9,2108E-09 
dec/06 3,75% 0 2,9923E-06 0,27% 8,1387E-09 8,6581E-09 
nov/06 3,50% 0,071428571 0,00485791 0,26% 1,242E-05 1,3213E-05 
okt/06 3,50% 0 2,9923E-06 0,24% 7,1913E-09 7,6503E-09 
sep/06 3,25% 0,076923077 0,00565402 0,23% 1,2773E-05 1,3588E-05 
aug/06 3,25% 0 2,9923E-06 0,21% 6,3543E-09 6,7598E-09 

jul/06 3,00% 0,083333333 0,00665913 0,20% 1,3292E-05 1,4141E-05 
jun/06 3,00% 0 2,9923E-06 0,19% 5,6146E-09 5,973E-09 
maj/06 2,70% 0,111111111 0,01196426 0,18% 2,1102E-05 2,2449E-05 
apr/06 2,70% 0 2,9923E-06 0,17% 4,9611E-09 5,2777E-09 

mar/06 2,70% 0 2,9923E-06 0,16% 4,6634E-09 4,9611E-09 
feb/06 2,50% 0,08 0,00612622 0,15% 8,9746E-06 9,5474E-06 
jan/06 2,40% 0,041666667 0,00159495 0,14% 2,1963E-06 2,3365E-06 
dec/05 2,40% 0 2,9923E-06 0,13% 3,8734E-09 4,1206E-09 
nov/05 2,15% 0,11627907 0,01312153 0,12% 1,5966E-05 1,6985E-05 
okt/05 2,15% 0 2,9923E-06 0,11% 3,4225E-09 3,641E-09 
sep/05 2,15% 0 2,9923E-06 0,11% 3,2171E-09 3,4225E-09 
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aug/05 2,15% 0 2,9923E-06 0,10% 3,0241E-09 3,2171E-09 
jul/05 2,15% 0 2,9923E-06 0,09% 2,8427E-09 3,0241E-09 

jun/05 2,15% 0 2,9923E-06 0,09% 2,6721E-09 2,8427E-09 
maj/05 2,15% 0 2,9923E-06 0,08% 2,5118E-09 2,6721E-09 
apr/05 2,15% 0 2,9923E-06 0,08% 2,3611E-09 2,5118E-09 

mar/05 2,15% 0 2,9923E-06 0,07% 2,2194E-09 2,3611E-09 
feb/05 2,15% 0 2,9923E-06 0,07% 2,0862E-09 2,2194E-09 
jan/05 2,15% 0 2,9923E-06 0,07% 1,9611E-09 2,0862E-09 

    -0,01038123 0,67997338   0,01557025 0,01656391 
 
 

 

Obligationsgennemsnittet 

              
  Lambda 0,94         
  Tolerancetærskel 74,43         
  Simpel volatilitet 6,80%         
  EWMA 0,76%         
              

Dato Observationer Ui Ui^2 Vægt Varians Varians t-1 
mar/11 2,81%           
feb/11 2,58% 0,089147287 0,00764181 6,00% 0,00045851   
jan/11 2,54% 0,015748031 0,00019651 5,64% 1,1083E-05 1,17906E-05 
dec/10 2,23% 0,139013453 0,01884679 5,30% 0,00099918 0,001062959 
nov/10 2,17% 0,02764977 0,00067184 4,98% 3,3481E-05 3,56184E-05 
okt/10 2,16% 0,00462963 8,4088E-06 4,68% 3,9391E-07 4,19054E-07 
sep/10 1,92% 0,125 0,01519553 4,40% 0,00066912 0,000711834 
aug/10 1,68% 0,142857143 0,01991692 4,14% 0,0008244 0,000877026 

jul/10 2,07% -0,1884058 0,03615156 3,89% 0,00140661 0,001496392 
jun/10 1,95% 0,061538462 0,00357707 3,66% 0,00013083 0,000139179 
maj/10 1,92% 0,015625 0,00019308 3,44% 6,6379E-06 7,06157E-06 
apr/10 2,38% -0,19327731 0,03802779 3,23% 0,00122894 0,001307383 

mar/10 2,54% -0,06299213 0,00418893 3,04% 0,00012725 0,000135373 
feb/10 2,57% -0,01167315 0,00017964 2,86% 5,1297E-06 5,45709E-06 
jan/10 2,74% -0,0620438 0,00406708 2,68% 0,00010917 0,000116136 
dec/09 2,87% -0,04529617 0,00221144 2,52% 5,5798E-05 5,93594E-05 
nov/09 2,84% 0,01056338 7,8032E-05 2,37% 1,8507E-06 1,96884E-06 
okt/09 3,00% -0,05333333 0,00303195 2,23% 6,7596E-05 7,19104E-05 
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sep/09 2,93% 0,023890785 0,00049111 2,10% 1,0292E-05 1,0949E-05 
aug/09 2,95% -0,00677966 7,2412E-05 1,97% 1,4265E-06 1,51751E-06 

jul/09 2,89% 0,020761246 0,00036219 1,85% 6,7069E-06 7,13501E-06 
jun/09 3,03% -0,04620462 0,00229771 1,74% 3,9995E-05 4,25477E-05 
maj/09 3,12% -0,02884615 0,00093489 1,64% 1,5297E-05 1,62731E-05 
apr/09 3,00% 0,04 0,00146461 1,54% 2,2526E-05 2,39639E-05 

mar/09 2,96% 0,013513514 0,00013886 1,45% 2,0075E-06 2,13563E-06 
feb/09 3,06% -0,03267974 0,00118402 1,36% 1,6091E-05 1,71179E-05 
jan/09 3,34% -0,08383234 0,00732088 1,28% 9,3521E-05 9,94909E-05 
dec/08 3,18% 0,050314465 0,00236047 1,20% 2,8345E-05 3,0154E-05 
nov/08 3,72% -0,14516129 0,021577 1,13% 0,00024355 0,000259099 
okt/08 4,32% -0,13888889 0,01977363 1,06% 0,00020981 0,000223198 
sep/08 3,79% 0,139841689 0,01907488 1,00% 0,00019025 0,000202392 
aug/08 4,41% -0,14058957 0,02025481 0,94% 0,0001899 0,000202017 

jul/08 4,69% -0,05970149 0,00377381 0,88% 3,3258E-05 3,53807E-05 
jun/08 4,91% -0,04480652 0,00216563 0,83% 1,794E-05 1,90853E-05 
maj/08 4,69% 0,046908316 0,0020411 0,78% 1,5894E-05 1,69085E-05 
apr/08 4,32% 0,085648148 0,00704228 0,73% 5,1548E-05 5,48383E-05 

mar/08 4,02% 0,074626866 0,00531398 0,69% 3,6563E-05 3,88972E-05 
feb/08 3,81% 0,05511811 0,00285031 0,65% 1,8435E-05 1,96118E-05 
jan/08 3,91% -0,02557545 0,00074558 0,61% 4,5329E-06 4,82222E-06 
dec/07 4,34% -0,09907834 0,01016229 0,57% 5,8077E-05 6,17836E-05 
nov/07 4,12% 0,053398058 0,00266961 0,54% 1,4341E-05 1,52566E-05 
okt/07 4,30% -0,04186047 0,00190011 0,50% 9,595E-06 1,02074E-05 
sep/07 4,35% -0,01149425 0,00017488 0,47% 8,3009E-07 8,83073E-07 
aug/07 4,31% 0,009280742 5,7016E-05 0,45% 2,544E-07 2,7064E-07 

jul/07 4,35% -0,0091954 0,00011936 0,42% 5,0062E-07 5,32577E-07 
jun/07 4,58% -0,05021834 0,00269861 0,39% 1,0639E-05 1,13185E-05 
maj/07 4,44% 0,031531532 0,00088814 0,37% 3,2914E-06 3,50154E-06 
apr/07 4,20% 0,057142857 0,0030706 0,35% 1,0697E-05 1,13796E-05 

mar/07 4,04% 0,03960396 0,00143445 0,33% 4,6973E-06 4,9971E-06 
feb/07 3,99% 0,012531328 0,00011667 0,31% 3,5913E-07 3,82057E-07 
jan/07 4,04% -0,01237624 0,00019898 0,29% 5,7574E-07 6,12492E-07 
dec/06 3,89% 0,038560411 0,00135649 0,27% 3,6894E-06 3,92494E-06 
nov/06 3,71% 0,04851752 0,00218909 0,26% 5,5967E-06 5,95398E-06 
okt/06 3,75% -0,01066667 0,00015367 0,24% 3,6932E-07 3,92889E-07 
sep/06 3,67% 0,021798365 0,00040275 0,23% 9,0983E-07 9,67901E-07 
aug/06 3,72% -0,01344086 0,00023015 0,21% 4,8873E-07 5,19922E-07 

jul/06 3,77% -0,0132626 0,00022477 0,20% 4,4867E-07 4,77309E-07 
jun/06 3,86% -0,02331606 0,0006273 0,19% 1,177E-06 1,25215E-06 
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maj/06 3,69% 0,046070461 0,00196609 0,18% 3,4677E-06 3,68905E-06 
apr/06 3,77% -0,02122016 0,0005267 0,17% 8,7324E-07 9,28975E-07 

mar/06 3,60% 0,047222222 0,00206956 0,16% 3,2253E-06 3,43119E-06 
feb/06 3,35% 0,074626866 0,00531398 0,15% 7,7847E-06 8,2816E-06 
jan/06 3,24% 0,033950617 0,00103818 0,14% 1,4296E-06 1,52088E-06 
dec/05 3,08% 0,051948052 0,00252187 0,13% 3,2644E-06 3,47275E-06 
nov/05 3,06% 0,006535948 2,3099E-05 0,12% 2,8106E-08 2,98997E-08 
okt/05 2,98% 0,026845638 0,0006308 0,11% 7,2149E-07 7,67539E-07 
sep/05 2,70% 0,103703704 0,01039867 0,11% 1,118E-05 1,18936E-05 
aug/05 2,63% 0,02661597 0,00061932 0,10% 6,259E-07 6,6585E-07 

jul/05 2,66% -0,0112782 0,00016921 0,09% 1,6075E-07 1,71007E-07 
jun/05 2,55% 0,043137255 0,00171457 0,09% 1,5311E-06 1,62882E-06 
maj/05 2,73% -0,06593407 0,0045784 0,08% 3,8431E-06 4,08846E-06 
apr/05 2,78% -0,01798561 0,0003887 0,08% 3,067E-07 3,26277E-07 

mar/05 3,01% -0,07641196 0,00610614 0,07% 4,5289E-06 4,81801E-06 
feb/05 3,02% -0,00331126 2,5413E-05 0,07% 1,7718E-08 1,88486E-08 
jan/05 2,95% 0,023728814 0,00048396 0,07% 3,1717E-07 3,37413E-07 

    0,001729834 0,34267414   0,00755371 0,007548087 
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18. Bilag 2: Vækstrater 
 
 

 
 
 

Vækstrater for personbiler Vækstrater for lastbiler 
Vækstrate 2013-2027 5,82% Vækstrate 2013-2027 3% 
Vækstrate 2027-2030 3,52% Vækstrate 2027-2030 1,46% 
Vækstrate 2030 -2040 1,40% Vækstrate 2030 -2040 1,18% 
Vækstrate 2040 - 2047 0,99% Vækstrate 2040 - 2047 1,03% 
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19. Bilag 3: Simulering 1 af renterne 
 
 

Obligationsgennemsnittet 
 

Indskudsbevisrenten  
      

 
      

  a 0,3   
 

  a 0,3   
  b 3,32%   

 
  b 2,60%   

  s 0,76%   
 

  s 1,56%   
  Dt 0,08   

 
  Dt 0,08   

        
 

        
        

 
        

Måned t r(t) b 
 

Måned t r(t) b 
mar/18 0 0,39% 3,32% 

 
mar/18 0 -0,65% 2,60% 

apr/18 1 0,35% 3,32% 
 

apr/18 1 -0,47% 2,60% 
maj/18 2 0,31% 3,32% 

 
maj/18 2 -1,19% 2,60% 

jun/18 3 0,31% 3,32% 
 

jun/18 3 -1,14% 2,60% 
jul/18 4 0,21% 3,32% 

 
jul/18 4 -1,59% 2,60% 

aug/18 5 0,34% 3,32% 
 

aug/18 5 -1,20% 2,60% 
sep/18 6 0,15% 3,32% 

 
sep/18 6 -1,10% 2,60% 

okt/18 7 0,41% 3,32% 
 

okt/18 7 -0,19% 2,60% 
nov/18 8 0,69% 3,32% 

 
nov/18 8 -0,40% 2,60% 

dec/18 9 0,92% 3,32% 
 

dec/18 9 0,38% 2,60% 
jan/19 10 1,18% 3,32% 

 
jan/19 10 1,15% 2,60% 

feb/19 11 1,19% 3,32% 
 

feb/19 11 1,03% 2,60% 
mar/19 12 1,21% 3,32% 

 
mar/19 12 1,74% 2,60% 

apr/19 13 1,48% 3,32% 
 

apr/19 13 1,23% 2,60% 
maj/19 14 1,27% 3,32% 

 
maj/19 14 1,95% 2,60% 

jun/19 15 1,36% 3,32% 
 

jun/19 15 2,18% 2,60% 
jul/19 16 1,16% 3,32% 

 
jul/19 16 2,60% 2,60% 

aug/19 17 1,33% 3,32% 
 

aug/19 17 2,45% 2,60% 
sep/19 18 1,35% 3,32% 

 
sep/19 18 2,72% 2,60% 

okt/19 19 0,95% 3,32% 
 

okt/19 19 2,56% 2,60% 
nov/19 20 1,03% 3,32% 

 
nov/19 20 2,40% 2,60% 

dec/19 21 1,27% 3,32% 
 

dec/19 21 2,02% 2,60% 
jan/20 22 1,12% 3,32% 

 
jan/20 22 2,69% 2,60% 

feb/20 23 1,20% 3,32% 
 

feb/20 23 2,87% 2,60% 
mar/20 24 1,55% 3,32% 

 
mar/20 24 3,06% 2,60% 
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apr/20 25 1,50% 3,32% 
 

apr/20 25 2,48% 2,60% 
maj/20 26 1,42% 3,32% 

 
maj/20 26 2,40% 2,60% 

jun/20 27 1,04% 3,32% 
 

jun/20 27 2,52% 2,60% 
jul/20 28 1,00% 3,32% 

 
jul/20 28 2,07% 2,60% 

aug/20 29 0,89% 3,32% 
 

aug/20 29 2,34% 2,60% 
sep/20 30 1,35% 3,32% 

 
sep/20 30 2,21% 2,60% 

okt/20 31 1,04% 3,32% 
 

okt/20 31 1,52% 2,60% 
nov/20 32 1,25% 3,32% 

 
nov/20 32 1,29% 2,60% 

dec/20 33 1,40% 3,32% 
 

dec/20 33 1,69% 2,60% 
jan/21 34 1,38% 3,32% 

 
jan/21 34 1,72% 2,60% 

feb/21 35 1,92% 3,32% 
 

feb/21 35 2,29% 2,60% 
mar/21 36 2,18% 3,32% 

 
mar/21 36 3,18% 2,60% 

apr/21 37 1,91% 3,32% 
 

apr/21 37 2,90% 2,60% 
maj/21 38 2,02% 3,32% 

 
maj/21 38 3,54% 2,60% 

jun/21 39 2,52% 3,32% 
 

jun/21 39 3,18% 2,60% 
jul/21 40 2,70% 3,32% 

 
jul/21 40 3,21% 2,60% 

aug/21 41 2,77% 3,32% 
 

aug/21 41 2,76% 2,60% 
sep/21 42 2,66% 3,32% 

 
sep/21 42 3,60% 2,60% 

okt/21 43 2,43% 3,32% 
 

okt/21 43 2,91% 2,60% 
nov/21 44 2,39% 3,32% 

 
nov/21 44 3,41% 2,60% 

dec/21 45 2,42% 3,32% 
 

dec/21 45 2,67% 2,60% 
jan/22 46 2,54% 3,32% 

 
jan/22 46 2,54% 2,60% 

feb/22 47 2,94% 3,32% 
 

feb/22 47 2,76% 2,60% 
mar/22 48 2,87% 3,32% 

 
mar/22 48 2,90% 2,60% 

apr/22 49 3,14% 3,32% 
 

apr/22 49 2,88% 2,60% 
maj/22 50 3,13% 3,32% 

 
maj/22 50 2,91% 2,60% 

jun/22 51 2,82% 3,32% 
 

jun/22 51 3,41% 2,60% 
jul/22 52 2,78% 3,32% 

 
jul/22 52 3,37% 2,60% 

aug/22 53 2,77% 3,32% 
 

aug/22 53 3,11% 2,60% 
sep/22 54 2,49% 3,32% 

 
sep/22 54 2,54% 2,60% 

okt/22 55 2,32% 3,32% 
 

okt/22 55 2,97% 2,60% 
nov/22 56 2,37% 3,32% 

 
nov/22 56 2,96% 2,60% 

dec/22 57 2,00% 3,32% 
 

dec/22 57 2,24% 2,60% 
jan/23 58 2,00% 3,32% 

 
jan/23 58 2,02% 2,60% 

feb/23 59 2,18% 3,32% 
 

feb/23 59 1,98% 2,60% 
mar/23 60 1,96% 3,32% 

 
mar/23 60 3,09% 2,60% 

apr/23 61 1,57% 3,32% 
 

apr/23 61 3,69% 2,60% 
maj/23 62 1,87% 3,32% 

 
maj/23 62 4,09% 2,60% 
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jun/23 63 1,87% 3,32% 
 

jun/23 63 4,47% 2,60% 
jul/23 64 2,19% 3,32% 

 
jul/23 64 3,95% 2,60% 

aug/23 65 2,22% 3,32% 
 

aug/23 65 3,73% 2,60% 
sep/23 66 2,09% 3,32% 

 
sep/23 66 4,49% 2,60% 

okt/23 67 2,22% 3,32% 
 

okt/23 67 4,26% 2,60% 
nov/23 68 2,41% 3,32% 

 
nov/23 68 3,68% 2,60% 

dec/23 69 2,06% 3,32% 
 

dec/23 69 3,26% 2,60% 
jan/24 70 2,01% 3,32% 

 
jan/24 70 3,03% 2,60% 

feb/24 71 2,06% 3,32% 
 

feb/24 71 2,29% 2,60% 
mar/24 72 2,84% 3,32% 

 
mar/24 72 2,31% 2,60% 

apr/24 73 2,58% 3,32% 
 

apr/24 73 2,25% 2,60% 
maj/24 74 2,25% 3,32% 

 
maj/24 74 2,28% 2,60% 

jun/24 75 2,22% 3,32% 
 

jun/24 75 2,30% 2,60% 
jul/24 76 2,09% 3,32% 

 
jul/24 76 2,24% 2,60% 

aug/24 77 1,99% 3,32% 
 

aug/24 77 1,78% 2,60% 
sep/24 78 2,04% 3,32% 

 
sep/24 78 2,48% 2,60% 

okt/24 79 1,99% 3,32% 
 

okt/24 79 2,57% 2,60% 
nov/24 80 1,74% 3,32% 

 
nov/24 80 3,07% 2,60% 

dec/24 81 1,76% 3,32% 
 

dec/24 81 2,61% 2,60% 
jan/25 82 1,51% 3,32% 

 
jan/25 82 3,29% 2,60% 

feb/25 83 1,77% 3,32% 
 

feb/25 83 3,43% 2,60% 
mar/25 84 1,83% 3,32% 

 
mar/25 84 3,68% 2,60% 

apr/25 85 1,72% 3,32% 
 

apr/25 85 3,44% 2,60% 
maj/25 86 1,73% 3,32% 

 
maj/25 86 2,82% 2,60% 

jun/25 87 1,89% 3,32% 
 

jun/25 87 2,54% 2,60% 
jul/25 88 1,77% 3,32% 

 
jul/25 88 2,02% 2,60% 

aug/25 89 1,90% 3,32% 
 

aug/25 89 2,15% 2,60% 
sep/25 90 2,03% 3,32% 

 
sep/25 90 2,33% 2,60% 

okt/25 91 1,98% 3,32% 
 

okt/25 91 2,79% 2,60% 
nov/25 92 2,34% 3,32% 

 
nov/25 92 2,75% 2,60% 

dec/25 93 2,65% 3,32% 
 

dec/25 93 2,70% 2,60% 
jan/26 94 2,48% 3,32% 

 
jan/26 94 3,00% 2,60% 

feb/26 95 2,86% 3,32% 
 

feb/26 95 3,46% 2,60% 
mar/26 96 2,63% 3,32% 

 
mar/26 96 3,19% 2,60% 

apr/26 97 2,83% 3,32% 
 

apr/26 97 2,61% 2,60% 
maj/26 98 2,59% 3,32% 

 
maj/26 98 2,52% 2,60% 

jun/26 99 2,71% 3,32% 
 

jun/26 99 2,95% 2,60% 
jul/26 100 3,09% 3,32% 

 
jul/26 100 2,98% 2,60% 
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aug/26 101 2,75% 3,32% 
 

aug/26 101 2,79% 2,60% 
sep/26 102 2,66% 3,32% 

 
sep/26 102 2,94% 2,60% 

okt/26 103 2,95% 3,32% 
 

okt/26 103 2,38% 2,60% 
nov/26 104 2,87% 3,32% 

 
nov/26 104 2,34% 2,60% 

dec/26 105 2,79% 3,32% 
 

dec/26 105 2,66% 2,60% 
jan/27 106 2,87% 3,32% 

 
jan/27 106 2,16% 2,60% 

feb/27 107 3,10% 3,32% 
 

feb/27 107 1,35% 2,60% 
mar/27 108 3,36% 3,32% 

 
mar/27 108 1,55% 2,60% 

apr/27 109 3,50% 3,32% 
 

apr/27 109 2,31% 2,60% 
maj/27 110 3,69% 3,32% 

 
maj/27 110 2,27% 2,60% 

jun/27 111 3,75% 3,32% 
 

jun/27 111 1,80% 2,60% 
jul/27 112 3,56% 3,32% 

 
jul/27 112 1,85% 2,60% 

aug/27 113 3,31% 3,32% 
 

aug/27 113 1,29% 2,60% 
sep/27 114 3,26% 3,32% 

 
sep/27 114 1,01% 2,60% 

okt/27 115 3,58% 3,32% 
 

okt/27 115 1,05% 2,60% 
nov/27 116 3,55% 3,32% 

 
nov/27 116 1,11% 2,60% 

dec/27 117 3,76% 3,32% 
 

dec/27 117 0,89% 2,60% 
jan/28 118 3,44% 3,32% 

 
jan/28 118 1,11% 2,60% 

feb/28 119 3,39% 3,32% 
 

feb/28 119 1,83% 2,60% 
mar/28 120 3,46% 3,32% 

 
mar/28 120 1,96% 2,60% 

apr/28 121 3,88% 3,32% 
 

apr/28 121 1,56% 2,60% 
maj/28 122 3,82% 3,32% 

 
maj/28 122 1,75% 2,60% 

jun/28 123 3,86% 3,32% 
 

jun/28 123 1,47% 2,60% 
jul/28 124 3,53% 3,32% 

 
jul/28 124 1,60% 2,60% 

aug/28 125 3,47% 3,32% 
 

aug/28 125 2,04% 2,60% 
sep/28 126 3,66% 3,32% 

 
sep/28 126 1,65% 2,60% 

okt/28 127 3,83% 3,32% 
 

okt/28 127 1,97% 2,60% 
nov/28 128 4,24% 3,32% 

 
nov/28 128 2,17% 2,60% 

dec/28 129 4,11% 3,32% 
 

dec/28 129 1,47% 2,60% 
jan/29 130 3,91% 3,32% 

 
jan/29 130 2,22% 2,60% 

feb/29 131 3,75% 3,32% 
 

feb/29 131 2,70% 2,60% 
mar/29 132 3,64% 3,32% 

 
mar/29 132 2,08% 2,60% 

apr/29 133 3,67% 3,32% 
 

apr/29 133 1,78% 2,60% 
maj/29 134 3,27% 3,32% 

 
maj/29 134 2,09% 2,60% 

jun/29 135 3,18% 3,32% 
 

jun/29 135 2,02% 2,60% 
jul/29 136 3,13% 3,32% 

 
jul/29 136 1,94% 2,60% 

aug/29 137 3,16% 3,32% 
 

aug/29 137 1,79% 2,60% 
sep/29 138 3,32% 3,32% 

 
sep/29 138 2,18% 2,60% 
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okt/29 139 3,63% 3,32% 
 

okt/29 139 2,04% 2,60% 
nov/29 140 3,82% 3,32% 

 
nov/29 140 2,92% 2,60% 

dec/29 141 3,86% 3,32% 
 

dec/29 141 3,22% 2,60% 
jan/30 142 4,10% 3,32% 

 
jan/30 142 3,32% 2,60% 

feb/30 143 3,88% 3,32% 
 

feb/30 143 3,44% 2,60% 
mar/30 144 3,85% 3,32% 

 
mar/30 144 3,58% 2,60% 

apr/30 145 3,85% 3,32% 
 

apr/30 145 2,43% 2,60% 
maj/30 146 3,99% 3,32% 

 
maj/30 146 2,29% 2,60% 

jun/30 147 3,51% 3,32% 
 

jun/30 147 3,52% 2,60% 
jul/30 148 2,89% 3,32% 

 
jul/30 148 3,46% 2,60% 

aug/30 149 2,77% 3,32% 
 

aug/30 149 3,82% 2,60% 
sep/30 150 3,13% 3,32% 

 
sep/30 150 4,23% 2,60% 

okt/30 151 3,07% 3,32% 
 

okt/30 151 3,62% 2,60% 
nov/30 152 2,89% 3,32% 

 
nov/30 152 4,38% 2,60% 

dec/30 153 3,06% 3,32% 
 

dec/30 153 4,73% 2,60% 
jan/31 154 3,04% 3,32% 

 
jan/31 154 5,27% 2,60% 

feb/31 155 2,71% 3,32% 
 

feb/31 155 5,41% 2,60% 
mar/31 156 2,78% 3,32% 

 
mar/31 156 4,97% 2,60% 

apr/31 157 2,94% 3,32% 
 

apr/31 157 4,63% 2,60% 
maj/31 158 3,45% 3,32% 

 
maj/31 158 4,76% 2,60% 

jun/31 159 3,38% 3,32% 
 

jun/31 159 5,03% 2,60% 
jul/31 160 3,37% 3,32% 

 
jul/31 160 4,87% 2,60% 

aug/31 161 3,21% 3,32% 
 

aug/31 161 4,97% 2,60% 
sep/31 162 3,23% 3,32% 

 
sep/31 162 4,79% 2,60% 

okt/31 163 3,63% 3,32% 
 

okt/31 163 5,02% 2,60% 
nov/31 164 3,47% 3,32% 

 
nov/31 164 5,52% 2,60% 

dec/31 165 3,37% 3,32% 
 

dec/31 165 5,24% 2,60% 
jan/32 166 3,38% 3,32% 

 
jan/32 166 5,68% 2,60% 

feb/32 167 3,51% 3,32% 
 

feb/32 167 5,72% 2,60% 
mar/32 168 3,52% 3,32% 

 
mar/32 168 6,26% 2,60% 

apr/32 169 3,84% 3,32% 
 

apr/32 169 5,74% 2,60% 
maj/32 170 3,86% 3,32% 

 
maj/32 170 5,22% 2,60% 

jun/32 171 3,81% 3,32% 
 

jun/32 171 5,01% 2,60% 
jul/32 172 3,76% 3,32% 

 
jul/32 172 4,77% 2,60% 

aug/32 173 3,91% 3,32% 
 

aug/32 173 4,83% 2,60% 
sep/32 174 3,83% 3,32% 

 
sep/32 174 5,17% 2,60% 

okt/32 175 3,56% 3,32% 
 

okt/32 175 5,03% 2,60% 
nov/32 176 3,53% 3,32% 

 
nov/32 176 5,13% 2,60% 
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dec/32 177 3,36% 3,32% 
 

dec/32 177 5,21% 2,60% 
jan/33 178 3,21% 3,32% 

 
jan/33 178 5,52% 2,60% 

feb/33 179 3,39% 3,32% 
 

feb/33 179 5,51% 2,60% 
mar/33 180 3,44% 3,32% 

 
mar/33 180 5,03% 2,60% 

apr/33 181 3,39% 3,32% 
 

apr/33 181 5,01% 2,60% 
maj/33 182 3,34% 3,32% 

 
maj/33 182 4,47% 2,60% 

jun/33 183 3,39% 3,32% 
 

jun/33 183 3,77% 2,60% 
jul/33 184 3,61% 3,32% 

 
jul/33 184 4,13% 2,60% 

aug/33 185 3,42% 3,32% 
 

aug/33 185 3,84% 2,60% 
sep/33 186 3,78% 3,32% 

 
sep/33 186 3,67% 2,60% 

okt/33 187 3,92% 3,32% 
 

okt/33 187 3,30% 2,60% 
nov/33 188 4,19% 3,32% 

 
nov/33 188 3,33% 2,60% 

dec/33 189 3,94% 3,32% 
 

dec/33 189 2,35% 2,60% 
jan/34 190 4,00% 3,32% 

 
jan/34 190 2,99% 2,60% 

feb/34 191 4,05% 3,32% 
 

feb/34 191 3,08% 2,60% 
mar/34 192 4,07% 3,32% 

 
mar/34 192 2,77% 2,60% 

apr/34 193 3,80% 3,32% 
 

apr/34 193 2,70% 2,60% 
maj/34 194 3,57% 3,32% 

 
maj/34 194 2,53% 2,60% 

jun/34 195 4,27% 3,32% 
 

jun/34 195 2,56% 2,60% 
jul/34 196 4,32% 3,32% 

 
jul/34 196 3,10% 2,60% 

aug/34 197 4,17% 3,32% 
 

aug/34 197 3,82% 2,60% 
sep/34 198 4,55% 3,32% 

 
sep/34 198 3,86% 2,60% 

okt/34 199 4,29% 3,32% 
 

okt/34 199 3,90% 2,60% 
nov/34 200 4,13% 3,32% 

 
nov/34 200 2,92% 2,60% 

dec/34 201 3,83% 3,32% 
 

dec/34 201 3,11% 2,60% 
jan/35 202 4,14% 3,32% 

 
jan/35 202 2,58% 2,60% 

feb/35 203 4,20% 3,32% 
 

feb/35 203 3,39% 2,60% 
mar/35 204 3,93% 3,32% 

 
mar/35 204 2,56% 2,60% 

apr/35 205 3,87% 3,32% 
 

apr/35 205 2,79% 2,60% 
maj/35 206 3,79% 3,32% 

 
maj/35 206 2,67% 2,60% 

jun/35 207 3,77% 3,32% 
 

jun/35 207 2,21% 2,60% 
jul/35 208 3,41% 3,32% 

 
jul/35 208 1,90% 2,60% 

aug/35 209 3,23% 3,32% 
 

aug/35 209 1,98% 2,60% 
sep/35 210 3,26% 3,32% 

 
sep/35 210 2,90% 2,60% 

okt/35 211 3,07% 3,32% 
 

okt/35 211 2,63% 2,60% 
nov/35 212 3,06% 3,32% 

 
nov/35 212 3,02% 2,60% 

dec/35 213 3,28% 3,32% 
 

dec/35 213 2,72% 2,60% 
jan/36 214 3,16% 3,32% 

 
jan/36 214 2,83% 2,60% 
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feb/36 215 3,22% 3,32% 
 

feb/36 215 3,09% 2,60% 
mar/36 216 3,40% 3,32% 

 
mar/36 216 3,02% 2,60% 

apr/36 217 3,42% 3,32% 
 

apr/36 217 2,68% 2,60% 
maj/36 218 3,59% 3,32% 

 
maj/36 218 2,20% 2,60% 

jun/36 219 3,55% 3,32% 
 

jun/36 219 1,53% 2,60% 
jul/36 220 4,00% 3,32% 

 
jul/36 220 0,84% 2,60% 

aug/36 221 4,00% 3,32% 
 

aug/36 221 0,58% 2,60% 
sep/36 222 3,57% 3,32% 

 
sep/36 222 0,43% 2,60% 

okt/36 223 3,65% 3,32% 
 

okt/36 223 0,57% 2,60% 
nov/36 224 3,68% 3,32% 

 
nov/36 224 -0,02% 2,60% 

dec/36 225 3,18% 3,32% 
 

dec/36 225 -0,29% 2,60% 
jan/37 226 2,97% 3,32% 

 
jan/37 226 -0,22% 2,60% 

feb/37 227 3,08% 3,32% 
 

feb/37 227 -0,50% 2,60% 
mar/37 228 3,08% 3,32% 

 
mar/37 228 -1,18% 2,60% 

apr/37 229 3,21% 3,32% 
 

apr/37 229 -1,18% 2,60% 
maj/37 230 3,12% 3,32% 

 
maj/37 230 -0,80% 2,60% 

jun/37 231 3,47% 3,32% 
 

jun/37 231 -0,95% 2,60% 
jul/37 232 3,39% 3,32% 

 
jul/37 232 -1,40% 2,60% 

aug/37 233 3,75% 3,32% 
 

aug/37 233 -1,54% 2,60% 
sep/37 234 3,82% 3,32% 

 
sep/37 234 -1,90% 2,60% 

okt/37 235 3,73% 3,32% 
 

okt/37 235 -1,87% 2,60% 
nov/37 236 3,67% 3,32% 

 
nov/37 236 -1,53% 2,60% 

dec/37 237 3,55% 3,32% 
 

dec/37 237 -0,97% 2,60% 
jan/38 238 3,50% 3,32% 

 
jan/38 238 -1,32% 2,60% 

feb/38 239 3,46% 3,32% 
 

feb/38 239 -0,46% 2,60% 
mar/38 240 3,32% 3,32% 

 
mar/38 240 0,28% 2,60% 

apr/38 241 2,87% 3,32% 
 

apr/38 241 0,83% 2,60% 
maj/38 242 3,28% 3,32% 

 
maj/38 242 1,30% 2,60% 

jun/38 243 3,20% 3,32% 
 

jun/38 243 0,87% 2,60% 
jul/38 244 3,52% 3,32% 

 
jul/38 244 0,59% 2,60% 

aug/38 245 3,33% 3,32% 
 

aug/38 245 0,49% 2,60% 
sep/38 246 3,43% 3,32% 

 
sep/38 246 0,89% 2,60% 

okt/38 247 3,07% 3,32% 
 

okt/38 247 0,21% 2,60% 
nov/38 248 3,24% 3,32% 

 
nov/38 248 0,27% 2,60% 

dec/38 249 3,01% 3,32% 
 

dec/38 249 -0,27% 2,60% 
jan/39 250 2,87% 3,32% 

 
jan/39 250 -0,05% 2,60% 

feb/39 251 2,74% 3,32% 
 

feb/39 251 0,55% 2,60% 
mar/39 252 2,83% 3,32% 

 
mar/39 252 0,86% 2,60% 
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apr/39 253 2,60% 3,32% 
 

apr/39 253 0,86% 2,60% 
maj/39 254 2,52% 3,32% 

 
maj/39 254 0,88% 2,60% 

jun/39 255 2,74% 3,32% 
 

jun/39 255 1,20% 2,60% 
jul/39 256 2,86% 3,32% 

 
jul/39 256 1,27% 2,60% 

aug/39 257 3,10% 3,32% 
 

aug/39 257 1,43% 2,60% 
sep/39 258 3,15% 3,32% 

 
sep/39 258 0,73% 2,60% 

okt/39 259 3,37% 3,32% 
 

okt/39 259 1,24% 2,60% 
nov/39 260 3,51% 3,32% 

 
nov/39 260 1,06% 2,60% 

dec/39 261 3,68% 3,32% 
 

dec/39 261 1,71% 2,60% 
jan/40 262 3,71% 3,32% 

 
jan/40 262 1,87% 2,60% 

feb/40 263 3,73% 3,32% 
 

feb/40 263 1,39% 2,60% 
mar/40 264 3,64% 3,32% 

 
mar/40 264 1,53% 2,60% 

apr/40 265 3,68% 3,32% 
 

apr/40 265 1,23% 2,60% 
maj/40 266 3,68% 3,32% 

 
maj/40 266 1,75% 2,60% 

jun/40 267 3,73% 3,32% 
 

jun/40 267 1,59% 2,60% 
jul/40 268 3,56% 3,32% 

 
jul/40 268 1,62% 2,60% 

aug/40 269 3,40% 3,32% 
 

aug/40 269 1,45% 2,60% 
sep/40 270 3,27% 3,32% 

 
sep/40 270 1,30% 2,60% 

okt/40 271 3,39% 3,32% 
 

okt/40 271 1,01% 2,60% 
nov/40 272 3,48% 3,32% 

 
nov/40 272 1,24% 2,60% 

dec/40 273 3,31% 3,32% 
 

dec/40 273 0,42% 2,60% 
jan/41 274 3,65% 3,32% 

 
jan/41 274 0,74% 2,60% 

feb/41 275 3,69% 3,32% 
 

feb/41 275 1,68% 2,60% 
mar/41 276 3,36% 3,32% 

 
mar/41 276 1,84% 2,60% 

apr/41 277 3,45% 3,32% 
 

apr/41 277 1,94% 2,60% 
maj/41 278 3,58% 3,32% 

 
maj/41 278 1,70% 2,60% 

jun/41 279 3,35% 3,32% 
 

jun/41 279 1,97% 2,60% 
jul/41 280 3,32% 3,32% 

 
jul/41 280 2,59% 2,60% 

aug/41 281 3,21% 3,32% 
 

aug/41 281 2,87% 2,60% 
sep/41 282 2,99% 3,32% 

 
sep/41 282 2,64% 2,60% 

okt/41 283 3,02% 3,32% 
 

okt/41 283 2,44% 2,60% 
nov/41 284 3,03% 3,32% 

 
nov/41 284 2,31% 2,60% 

dec/41 285 3,24% 3,32% 
 

dec/41 285 3,43% 2,60% 
jan/42 286 3,49% 3,32% 

 
jan/42 286 3,03% 2,60% 

feb/42 287 3,86% 3,32% 
 

feb/42 287 3,30% 2,60% 
mar/42 288 3,72% 3,32% 

 
mar/42 288 4,04% 2,60% 

apr/42 289 3,46% 3,32% 
 

apr/42 289 4,07% 2,60% 
maj/42 290 3,50% 3,32% 

 
maj/42 290 3,97% 2,60% 
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jun/42 291 3,35% 3,32% 
 

jun/42 291 3,84% 2,60% 
jul/42 292 3,30% 3,32% 

 
jul/42 292 3,61% 2,60% 

aug/42 293 3,41% 3,32% 
 

aug/42 293 3,42% 2,60% 
sep/42 294 3,58% 3,32% 

 
sep/42 294 4,06% 2,60% 

okt/42 295 3,66% 3,32% 
 

okt/42 295 3,72% 2,60% 
nov/42 296 3,40% 3,32% 

 
nov/42 296 4,34% 2,60% 

dec/42 297 3,66% 3,32% 
 

dec/42 297 3,99% 2,60% 
jan/43 298 3,89% 3,32% 

 
jan/43 298 3,73% 2,60% 

feb/43 299 3,68% 3,32% 
 

feb/43 299 3,97% 2,60% 
mar/43 300 3,61% 3,32% 

 
mar/43 300 3,76% 2,60% 

apr/43 301 3,41% 3,32% 
 

apr/43 301 3,21% 2,60% 
maj/43 302 3,53% 3,32% 

 
maj/43 302 3,75% 2,60% 

jun/43 303 3,36% 3,32% 
 

jun/43 303 3,91% 2,60% 
jul/43 304 3,14% 3,32% 

 
jul/43 304 3,37% 2,60% 

aug/43 305 3,25% 3,32% 
 

aug/43 305 3,12% 2,60% 
sep/43 306 3,35% 3,32% 

 
sep/43 306 3,23% 2,60% 

okt/43 307 3,22% 3,32% 
 

okt/43 307 4,07% 2,60% 
nov/43 308 3,30% 3,32% 

 
nov/43 308 3,12% 2,60% 

dec/43 309 3,54% 3,32% 
 

dec/43 309 3,42% 2,60% 
jan/44 310 3,73% 3,32% 

 
jan/44 310 3,02% 2,60% 

feb/44 311 3,66% 3,32% 
 

feb/44 311 3,56% 2,60% 
mar/44 312 3,61% 3,32% 

 
mar/44 312 3,50% 2,60% 

apr/44 313 3,68% 3,32% 
 

apr/44 313 2,92% 2,60% 
maj/44 314 3,73% 3,32% 

 
maj/44 314 3,66% 2,60% 

jun/44 315 3,43% 3,32% 
 

jun/44 315 3,13% 2,60% 
jul/44 316 3,10% 3,32% 

 
jul/44 316 2,83% 2,60% 

aug/44 317 3,43% 3,32% 
 

aug/44 317 1,94% 2,60% 
sep/44 318 3,26% 3,32% 

 
sep/44 318 1,52% 2,60% 

okt/44 319 3,43% 3,32% 
 

okt/44 319 1,44% 2,60% 
nov/44 320 3,42% 3,32% 

 
nov/44 320 0,50% 2,60% 

dec/44 321 3,80% 3,32% 
 

dec/44 321 0,70% 2,60% 
jan/45 322 3,88% 3,32% 

 
jan/45 322 0,51% 2,60% 

feb/45 323 3,40% 3,32% 
 

feb/45 323 0,92% 2,60% 
mar/45 324 3,46% 3,32% 

 
mar/45 324 0,45% 2,60% 

apr/45 325 3,69% 3,32% 
 

apr/45 325 0,65% 2,60% 
maj/45 326 3,37% 3,32% 

 
maj/45 326 0,64% 2,60% 

jun/45 327 3,49% 3,32% 
 

jun/45 327 1,25% 2,60% 
jul/45 328 3,45% 3,32% 

 
jul/45 328 0,66% 2,60% 
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aug/45 329 3,50% 3,32% 
 

aug/45 329 1,41% 2,60% 
sep/45 330 3,49% 3,32% 

 
sep/45 330 1,70% 2,60% 

okt/45 331 3,67% 3,32% 
 

okt/45 331 1,92% 2,60% 
nov/45 332 3,72% 3,32% 

 
nov/45 332 1,89% 2,60% 

dec/45 333 3,85% 3,32% 
 

dec/45 333 1,81% 2,60% 
jan/46 334 3,82% 3,32% 

 
jan/46 334 1,99% 2,60% 

feb/46 335 3,62% 3,32% 
 

feb/46 335 2,36% 2,60% 
mar/46 336 3,69% 3,32% 

 
mar/46 336 2,09% 2,60% 

apr/46 337 3,54% 3,32% 
 

apr/46 337 1,66% 2,60% 
maj/46 338 3,89% 3,32% 

 
maj/46 338 1,46% 2,60% 

jun/46 339 3,84% 3,32% 
 

jun/46 339 1,56% 2,60% 
jul/46 340 3,59% 3,32% 

 
jul/46 340 1,33% 2,60% 

aug/46 341 4,02% 3,32% 
 

aug/46 341 1,29% 2,60% 
sep/46 342 4,29% 3,32% 

 
sep/46 342 0,48% 2,60% 

okt/46 343 4,28% 3,32% 
 

okt/46 343 0,47% 2,60% 
nov/46 344 4,24% 3,32% 

 
nov/46 344 0,76% 2,60% 

dec/46 345 4,25% 3,32% 
 

dec/46 345 0,28% 2,60% 
jan/47 346 3,99% 3,32% 

 
jan/47 346 0,59% 2,60% 

feb/47 347 4,32% 3,32% 
 

feb/47 347 0,73% 2,60% 
mar/47 348 4,33% 3,32% 

 
mar/47 348 0,85% 2,60% 

apr/47 349 4,35% 3,32% 
 

apr/47 349 1,01% 2,60% 
maj/47 350 4,63% 3,32% 

 
maj/47 350 0,63% 2,60% 

jun/47 351 4,28% 3,32% 
 

jun/47 351 0,86% 2,60% 
jul/47 352 4,22% 3,32% 

 
jul/47 352 0,79% 2,60% 

aug/47 353 4,16% 3,32% 
 

aug/47 353 0,72% 2,60% 
sep/47 354 3,85% 3,32% 

 
sep/47 354 0,93% 2,60% 

okt/47 355 3,55% 3,32% 
 

okt/47 355 0,85% 2,60% 
nov/47 356 3,65% 3,32% 

 
nov/47 356 0,71% 2,60% 

dec/47 357 3,97% 3,32% 
 

dec/47 357 0,25% 2,60% 
jan/48 358 3,40% 3,32% 

 
jan/48 358 0,48% 2,60% 

feb/48 359 3,10% 3,32% 
 

feb/48 359 0,78% 2,60% 
mar/48 360 3,37% 3,32% 

 
mar/48 360 0,63% 2,60% 
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20. Bilag 4: Simulering 2 af renterne 
 
 

Obligationsgennemsnittet 
 

Indskudsbevisrenten  
      

 
      

  a 0,3   
 

  a 0,3   
  b 3,32%   

 
  b 2,60%   

  s 0,76%   
 

  s 1,56%   
  Dt 0,08   

 
  Dt 0,08   

        
 

        
        

 
        

Måned t r(t) b 
 

Måned t r(t) b 
mar/18 0 0,39% 3,32% 

 
mar/18 0 -0,65% 2,60% 

apr/18 1 0,60% 3,32% 
 

apr/18 1 -0,30% 2,60% 
maj/18 2 0,96% 3,32% 

 
maj/18 2 -0,67% 2,60% 

jun/18 3 0,99% 3,32% 
 

jun/18 3 -0,66% 2,60% 
jul/18 4 0,85% 3,32% 

 
jul/18 4 -0,05% 2,60% 

aug/18 5 0,97% 3,32% 
 

aug/18 5 -0,52% 2,60% 
sep/18 6 1,37% 3,32% 

 
sep/18 6 -0,67% 2,60% 

okt/18 7 1,34% 3,32% 
 

okt/18 7 -0,28% 2,60% 
nov/18 8 1,11% 3,32% 

 
nov/18 8 -0,95% 2,60% 

dec/18 9 1,42% 3,32% 
 

dec/18 9 -0,38% 2,60% 
jan/19 10 1,74% 3,32% 

 
jan/19 10 -0,56% 2,60% 

feb/19 11 1,65% 3,32% 
 

feb/19 11 -0,93% 2,60% 
mar/19 12 2,03% 3,32% 

 
mar/19 12 -1,14% 2,60% 

apr/19 13 2,01% 3,32% 
 

apr/19 13 -1,36% 2,60% 
maj/19 14 2,41% 3,32% 

 
maj/19 14 -1,25% 2,60% 

jun/19 15 2,46% 3,32% 
 

jun/19 15 -0,74% 2,60% 
jul/19 16 2,59% 3,32% 

 
jul/19 16 0,15% 2,60% 

aug/19 17 2,46% 3,32% 
 

aug/19 17 -0,23% 2,60% 
sep/19 18 2,35% 3,32% 

 
sep/19 18 -0,30% 2,60% 

okt/19 19 2,20% 3,32% 
 

okt/19 19 -0,10% 2,60% 
nov/19 20 2,18% 3,32% 

 
nov/19 20 0,45% 2,60% 

dec/19 21 2,16% 3,32% 
 

dec/19 21 -0,30% 2,60% 
jan/20 22 2,10% 3,32% 

 
jan/20 22 0,19% 2,60% 

feb/20 23 1,95% 3,32% 
 

feb/20 23 -0,03% 2,60% 
mar/20 24 2,03% 3,32% 

 
mar/20 24 0,00% 2,60% 
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apr/20 25 1,82% 3,32% 
 

apr/20 25 0,35% 2,60% 
maj/20 26 1,77% 3,32% 

 
maj/20 26 0,42% 2,60% 

jun/20 27 1,24% 3,32% 
 

jun/20 27 0,53% 2,60% 
jul/20 28 0,94% 3,32% 

 
jul/20 28 -0,01% 2,60% 

aug/20 29 1,10% 3,32% 
 

aug/20 29 -0,46% 2,60% 
sep/20 30 1,08% 3,32% 

 
sep/20 30 0,15% 2,60% 

okt/20 31 1,11% 3,32% 
 

okt/20 31 -0,03% 2,60% 
nov/20 32 1,16% 3,32% 

 
nov/20 32 -0,31% 2,60% 

dec/20 33 1,47% 3,32% 
 

dec/20 33 -0,49% 2,60% 
jan/21 34 1,66% 3,32% 

 
jan/21 34 -0,58% 2,60% 

feb/21 35 1,59% 3,32% 
 

feb/21 35 -1,14% 2,60% 
mar/21 36 1,61% 3,32% 

 
mar/21 36 -0,42% 2,60% 

apr/21 37 1,77% 3,32% 
 

apr/21 37 -0,04% 2,60% 
maj/21 38 1,68% 3,32% 

 
maj/21 38 0,50% 2,60% 

jun/21 39 1,87% 3,32% 
 

jun/21 39 1,17% 2,60% 
jul/21 40 1,60% 3,32% 

 
jul/21 40 2,03% 2,60% 

aug/21 41 1,62% 3,32% 
 

aug/21 41 1,84% 2,60% 
sep/21 42 1,30% 3,32% 

 
sep/21 42 2,11% 2,60% 

okt/21 43 1,17% 3,32% 
 

okt/21 43 2,61% 2,60% 
nov/21 44 1,06% 3,32% 

 
nov/21 44 2,50% 2,60% 

dec/21 45 1,43% 3,32% 
 

dec/21 45 1,52% 2,60% 
jan/22 46 1,30% 3,32% 

 
jan/22 46 0,71% 2,60% 

feb/22 47 1,68% 3,32% 
 

feb/22 47 0,24% 2,60% 
mar/22 48 1,49% 3,32% 

 
mar/22 48 0,07% 2,60% 

apr/22 49 1,84% 3,32% 
 

apr/22 49 0,43% 2,60% 
maj/22 50 1,89% 3,32% 

 
maj/22 50 -0,49% 2,60% 

jun/22 51 1,87% 3,32% 
 

jun/22 51 -0,67% 2,60% 
jul/22 52 1,82% 3,32% 

 
jul/22 52 -1,51% 2,60% 

aug/22 53 1,81% 3,32% 
 

aug/22 53 -1,42% 2,60% 
sep/22 54 2,04% 3,32% 

 
sep/22 54 -0,92% 2,60% 

okt/22 55 2,05% 3,32% 
 

okt/22 55 -0,66% 2,60% 
nov/22 56 1,99% 3,32% 

 
nov/22 56 0,17% 2,60% 

dec/22 57 2,16% 3,32% 
 

dec/22 57 0,24% 2,60% 
jan/23 58 2,44% 3,32% 

 
jan/23 58 0,28% 2,60% 

feb/23 59 2,35% 3,32% 
 

feb/23 59 0,49% 2,60% 
mar/23 60 2,21% 3,32% 

 
mar/23 60 -0,28% 2,60% 

apr/23 61 2,42% 3,32% 
 

apr/23 61 0,05% 2,60% 
maj/23 62 2,65% 3,32% 

 
maj/23 62 -0,01% 2,60% 
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jun/23 63 2,83% 3,32% 
 

jun/23 63 0,08% 2,60% 
jul/23 64 2,72% 3,32% 

 
jul/23 64 0,26% 2,60% 

aug/23 65 2,72% 3,32% 
 

aug/23 65 0,48% 2,60% 
sep/23 66 2,95% 3,32% 

 
sep/23 66 0,94% 2,60% 

okt/23 67 2,98% 3,32% 
 

okt/23 67 0,87% 2,60% 
nov/23 68 2,64% 3,32% 

 
nov/23 68 0,43% 2,60% 

dec/23 69 2,37% 3,32% 
 

dec/23 69 0,03% 2,60% 
jan/24 70 2,34% 3,32% 

 
jan/24 70 0,47% 2,60% 

feb/24 71 2,20% 3,32% 
 

feb/24 71 -0,28% 2,60% 
mar/24 72 1,92% 3,32% 

 
mar/24 72 -1,41% 2,60% 

apr/24 73 2,18% 3,32% 
 

apr/24 73 -1,19% 2,60% 
maj/24 74 1,69% 3,32% 

 
maj/24 74 -0,76% 2,60% 

jun/24 75 2,12% 3,32% 
 

jun/24 75 -0,90% 2,60% 
jul/24 76 2,11% 3,32% 

 
jul/24 76 -0,28% 2,60% 

aug/24 77 2,65% 3,32% 
 

aug/24 77 -0,41% 2,60% 
sep/24 78 2,46% 3,32% 

 
sep/24 78 0,13% 2,60% 

okt/24 79 2,70% 3,32% 
 

okt/24 79 -0,05% 2,60% 
nov/24 80 3,07% 3,32% 

 
nov/24 80 -0,78% 2,60% 

dec/24 81 3,38% 3,32% 
 

dec/24 81 -0,39% 2,60% 
jan/25 82 3,22% 3,32% 

 
jan/25 82 0,11% 2,60% 

feb/25 83 3,44% 3,32% 
 

feb/25 83 0,18% 2,60% 
mar/25 84 3,37% 3,32% 

 
mar/25 84 0,56% 2,60% 

apr/25 85 3,38% 3,32% 
 

apr/25 85 0,98% 2,60% 
maj/25 86 3,31% 3,32% 

 
maj/25 86 1,50% 2,60% 

jun/25 87 2,99% 3,32% 
 

jun/25 87 1,71% 2,60% 
jul/25 88 2,75% 3,32% 

 
jul/25 88 1,80% 2,60% 

aug/25 89 2,77% 3,32% 
 

aug/25 89 1,61% 2,60% 
sep/25 90 2,70% 3,32% 

 
sep/25 90 1,77% 2,60% 

okt/25 91 2,62% 3,32% 
 

okt/25 91 1,63% 2,60% 
nov/25 92 2,91% 3,32% 

 
nov/25 92 1,96% 2,60% 

dec/25 93 2,97% 3,32% 
 

dec/25 93 2,43% 2,60% 
jan/26 94 2,85% 3,32% 

 
jan/26 94 2,21% 2,60% 

feb/26 95 3,06% 3,32% 
 

feb/26 95 2,44% 2,60% 
mar/26 96 2,85% 3,32% 

 
mar/26 96 3,01% 2,60% 

apr/26 97 3,13% 3,32% 
 

apr/26 97 3,04% 2,60% 
maj/26 98 3,33% 3,32% 

 
maj/26 98 2,89% 2,60% 

jun/26 99 3,41% 3,32% 
 

jun/26 99 2,39% 2,60% 
jul/26 100 3,55% 3,32% 

 
jul/26 100 3,15% 2,60% 
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aug/26 101 3,84% 3,32% 
 

aug/26 101 2,91% 2,60% 
sep/26 102 3,84% 3,32% 

 
sep/26 102 3,35% 2,60% 

okt/26 103 4,36% 3,32% 
 

okt/26 103 3,01% 2,60% 
nov/26 104 4,36% 3,32% 

 
nov/26 104 3,22% 2,60% 

dec/26 105 4,14% 3,32% 
 

dec/26 105 2,79% 2,60% 
jan/27 106 4,29% 3,32% 

 
jan/27 106 3,54% 2,60% 

feb/27 107 4,18% 3,32% 
 

feb/27 107 4,28% 2,60% 
mar/27 108 3,95% 3,32% 

 
mar/27 108 4,15% 2,60% 

apr/27 109 4,10% 3,32% 
 

apr/27 109 4,22% 2,60% 
maj/27 110 4,07% 3,32% 

 
maj/27 110 3,99% 2,60% 

jun/27 111 4,21% 3,32% 
 

jun/27 111 3,53% 2,60% 
jul/27 112 4,10% 3,32% 

 
jul/27 112 3,38% 2,60% 

aug/27 113 4,52% 3,32% 
 

aug/27 113 4,10% 2,60% 
sep/27 114 4,19% 3,32% 

 
sep/27 114 4,30% 2,60% 

okt/27 115 4,25% 3,32% 
 

okt/27 115 4,42% 2,60% 
nov/27 116 4,58% 3,32% 

 
nov/27 116 4,59% 2,60% 

dec/27 117 4,76% 3,32% 
 

dec/27 117 3,81% 2,60% 
jan/28 118 4,85% 3,32% 

 
jan/28 118 3,27% 2,60% 

feb/28 119 4,89% 3,32% 
 

feb/28 119 2,97% 2,60% 
mar/28 120 4,66% 3,32% 

 
mar/28 120 2,30% 2,60% 

apr/28 121 4,66% 3,32% 
 

apr/28 121 2,21% 2,60% 
maj/28 122 5,02% 3,32% 

 
maj/28 122 1,89% 2,60% 

jun/28 123 5,19% 3,32% 
 

jun/28 123 1,00% 2,60% 
jul/28 124 5,25% 3,32% 

 
jul/28 124 1,18% 2,60% 

aug/28 125 5,02% 3,32% 
 

aug/28 125 0,85% 2,60% 
sep/28 126 4,95% 3,32% 

 
sep/28 126 1,18% 2,60% 

okt/28 127 4,55% 3,32% 
 

okt/28 127 1,34% 2,60% 
nov/28 128 4,75% 3,32% 

 
nov/28 128 1,72% 2,60% 

dec/28 129 4,46% 3,32% 
 

dec/28 129 2,03% 2,60% 
jan/29 130 4,29% 3,32% 

 
jan/29 130 2,53% 2,60% 

feb/29 131 4,37% 3,32% 
 

feb/29 131 2,50% 2,60% 
mar/29 132 4,25% 3,32% 

 
mar/29 132 2,82% 2,60% 

apr/29 133 4,19% 3,32% 
 

apr/29 133 3,42% 2,60% 
maj/29 134 4,06% 3,32% 

 
maj/29 134 3,06% 2,60% 

jun/29 135 4,17% 3,32% 
 

jun/29 135 3,28% 2,60% 
jul/29 136 4,45% 3,32% 

 
jul/29 136 3,19% 2,60% 

aug/29 137 4,33% 3,32% 
 

aug/29 137 3,68% 2,60% 
sep/29 138 3,98% 3,32% 

 
sep/29 138 3,62% 2,60% 
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okt/29 139 3,97% 3,32% 
 

okt/29 139 2,83% 2,60% 
nov/29 140 3,71% 3,32% 

 
nov/29 140 2,67% 2,60% 

dec/29 141 3,73% 3,32% 
 

dec/29 141 2,36% 2,60% 
jan/30 142 3,42% 3,32% 

 
jan/30 142 2,59% 2,60% 

feb/30 143 3,42% 3,32% 
 

feb/30 143 3,31% 2,60% 
mar/30 144 3,68% 3,32% 

 
mar/30 144 3,42% 2,60% 

apr/30 145 3,63% 3,32% 
 

apr/30 145 3,31% 2,60% 
maj/30 146 3,65% 3,32% 

 
maj/30 146 3,87% 2,60% 

jun/30 147 3,71% 3,32% 
 

jun/30 147 3,93% 2,60% 
jul/30 148 3,51% 3,32% 

 
jul/30 148 4,21% 2,60% 

aug/30 149 3,61% 3,32% 
 

aug/30 149 5,00% 2,60% 
sep/30 150 3,35% 3,32% 

 
sep/30 150 4,70% 2,60% 

okt/30 151 3,25% 3,32% 
 

okt/30 151 4,81% 2,60% 
nov/30 152 3,18% 3,32% 

 
nov/30 152 4,74% 2,60% 

dec/30 153 3,32% 3,32% 
 

dec/30 153 3,75% 2,60% 
jan/31 154 3,08% 3,32% 

 
jan/31 154 3,67% 2,60% 

feb/31 155 2,97% 3,32% 
 

feb/31 155 3,75% 2,60% 
mar/31 156 2,91% 3,32% 

 
mar/31 156 2,75% 2,60% 

apr/31 157 2,76% 3,32% 
 

apr/31 157 3,39% 2,60% 
maj/31 158 2,93% 3,32% 

 
maj/31 158 2,78% 2,60% 

jun/31 159 3,08% 3,32% 
 

jun/31 159 2,28% 2,60% 
jul/31 160 3,30% 3,32% 

 
jul/31 160 2,76% 2,60% 

aug/31 161 3,39% 3,32% 
 

aug/31 161 2,48% 2,60% 
sep/31 162 3,00% 3,32% 

 
sep/31 162 3,06% 2,60% 

okt/31 163 3,08% 3,32% 
 

okt/31 163 2,28% 2,60% 
nov/31 164 3,37% 3,32% 

 
nov/31 164 1,82% 2,60% 

dec/31 165 3,51% 3,32% 
 

dec/31 165 2,38% 2,60% 
jan/32 166 3,05% 3,32% 

 
jan/32 166 2,58% 2,60% 

feb/32 167 3,35% 3,32% 
 

feb/32 167 2,45% 2,60% 
mar/32 168 2,99% 3,32% 

 
mar/32 168 2,73% 2,60% 

apr/32 169 2,96% 3,32% 
 

apr/32 169 2,42% 2,60% 
maj/32 170 2,82% 3,32% 

 
maj/32 170 2,33% 2,60% 

jun/32 171 2,64% 3,32% 
 

jun/32 171 2,44% 2,60% 
jul/32 172 2,57% 3,32% 

 
jul/32 172 2,02% 2,60% 

aug/32 173 2,44% 3,32% 
 

aug/32 173 2,60% 2,60% 
sep/32 174 2,10% 3,32% 

 
sep/32 174 3,47% 2,60% 

okt/32 175 2,43% 3,32% 
 

okt/32 175 3,25% 2,60% 
nov/32 176 2,36% 3,32% 

 
nov/32 176 2,88% 2,60% 
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dec/32 177 2,52% 3,32% 
 

dec/32 177 2,95% 2,60% 
jan/33 178 2,65% 3,32% 

 
jan/33 178 3,06% 2,60% 

feb/33 179 2,78% 3,32% 
 

feb/33 179 3,76% 2,60% 
mar/33 180 3,32% 3,32% 

 
mar/33 180 4,20% 2,60% 

apr/33 181 3,46% 3,32% 
 

apr/33 181 3,72% 2,60% 
maj/33 182 3,18% 3,32% 

 
maj/33 182 3,83% 2,60% 

jun/33 183 3,28% 3,32% 
 

jun/33 183 3,72% 2,60% 
jul/33 184 2,97% 3,32% 

 
jul/33 184 3,41% 2,60% 

aug/33 185 3,14% 3,32% 
 

aug/33 185 2,75% 2,60% 
sep/33 186 3,08% 3,32% 

 
sep/33 186 3,02% 2,60% 

okt/33 187 3,03% 3,32% 
 

okt/33 187 2,79% 2,60% 
nov/33 188 3,07% 3,32% 

 
nov/33 188 1,81% 2,60% 

dec/33 189 3,28% 3,32% 
 

dec/33 189 1,29% 2,60% 
jan/34 190 2,99% 3,32% 

 
jan/34 190 0,92% 2,60% 

feb/34 191 2,88% 3,32% 
 

feb/34 191 1,76% 2,60% 
mar/34 192 3,20% 3,32% 

 
mar/34 192 1,71% 2,60% 

apr/34 193 2,99% 3,32% 
 

apr/34 193 1,17% 2,60% 
maj/34 194 2,79% 3,32% 

 
maj/34 194 1,47% 2,60% 

jun/34 195 2,65% 3,32% 
 

jun/34 195 2,32% 2,60% 
jul/34 196 2,66% 3,32% 

 
jul/34 196 1,63% 2,60% 

aug/34 197 2,66% 3,32% 
 

aug/34 197 1,98% 2,60% 
sep/34 198 2,50% 3,32% 

 
sep/34 198 2,49% 2,60% 

okt/34 199 2,66% 3,32% 
 

okt/34 199 2,80% 2,60% 
nov/34 200 2,73% 3,32% 

 
nov/34 200 3,25% 2,60% 

dec/34 201 2,31% 3,32% 
 

dec/34 201 2,26% 2,60% 
jan/35 202 2,14% 3,32% 

 
jan/35 202 1,84% 2,60% 

feb/35 203 2,29% 3,32% 
 

feb/35 203 2,00% 2,60% 
mar/35 204 2,31% 3,32% 

 
mar/35 204 2,08% 2,60% 

apr/35 205 1,91% 3,32% 
 

apr/35 205 3,05% 2,60% 
maj/35 206 1,82% 3,32% 

 
maj/35 206 3,47% 2,60% 

jun/35 207 1,87% 3,32% 
 

jun/35 207 3,54% 2,60% 
jul/35 208 1,34% 3,32% 

 
jul/35 208 4,30% 2,60% 

aug/35 209 1,70% 3,32% 
 

aug/35 209 4,44% 2,60% 
sep/35 210 2,12% 3,32% 

 
sep/35 210 4,69% 2,60% 

okt/35 211 2,39% 3,32% 
 

okt/35 211 4,68% 2,60% 
nov/35 212 2,48% 3,32% 

 
nov/35 212 4,72% 2,60% 

dec/35 213 2,84% 3,32% 
 

dec/35 213 4,50% 2,60% 
jan/36 214 2,99% 3,32% 

 
jan/36 214 4,38% 2,60% 
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feb/36 215 2,61% 3,32% 
 

feb/36 215 3,55% 2,60% 
mar/36 216 2,52% 3,32% 

 
mar/36 216 3,94% 2,60% 

apr/36 217 2,57% 3,32% 
 

apr/36 217 4,39% 2,60% 
maj/36 218 2,54% 3,32% 

 
maj/36 218 4,78% 2,60% 

jun/36 219 2,78% 3,32% 
 

jun/36 219 4,45% 2,60% 
jul/36 220 2,47% 3,32% 

 
jul/36 220 4,25% 2,60% 

aug/36 221 2,27% 3,32% 
 

aug/36 221 4,34% 2,60% 
sep/36 222 2,01% 3,32% 

 
sep/36 222 4,30% 2,60% 

okt/36 223 1,94% 3,32% 
 

okt/36 223 4,63% 2,60% 
nov/36 224 2,10% 3,32% 

 
nov/36 224 5,00% 2,60% 

dec/36 225 2,48% 3,32% 
 

dec/36 225 4,68% 2,60% 
jan/37 226 2,70% 3,32% 

 
jan/37 226 4,79% 2,60% 

feb/37 227 2,47% 3,32% 
 

feb/37 227 4,03% 2,60% 
mar/37 228 2,26% 3,32% 

 
mar/37 228 4,07% 2,60% 

apr/37 229 2,16% 3,32% 
 

apr/37 229 4,49% 2,60% 
maj/37 230 2,03% 3,32% 

 
maj/37 230 4,83% 2,60% 

jun/37 231 2,48% 3,32% 
 

jun/37 231 5,27% 2,60% 
jul/37 232 2,42% 3,32% 

 
jul/37 232 4,90% 2,60% 

aug/37 233 2,51% 3,32% 
 

aug/37 233 4,99% 2,60% 
sep/37 234 2,52% 3,32% 

 
sep/37 234 5,02% 2,60% 

okt/37 235 2,58% 3,32% 
 

okt/37 235 3,90% 2,60% 
nov/37 236 2,67% 3,32% 

 
nov/37 236 5,04% 2,60% 

dec/37 237 2,31% 3,32% 
 

dec/37 237 5,71% 2,60% 
jan/38 238 1,95% 3,32% 

 
jan/38 238 5,94% 2,60% 

feb/38 239 1,81% 3,32% 
 

feb/38 239 6,50% 2,60% 
mar/38 240 1,79% 3,32% 

 
mar/38 240 7,01% 2,60% 

apr/38 241 2,12% 3,32% 
 

apr/38 241 7,08% 2,60% 
maj/38 242 2,28% 3,32% 

 
maj/38 242 6,39% 2,60% 

jun/38 243 2,36% 3,32% 
 

jun/38 243 6,23% 2,60% 
jul/38 244 2,58% 3,32% 

 
jul/38 244 6,20% 2,60% 

aug/38 245 2,60% 3,32% 
 

aug/38 245 5,58% 2,60% 
sep/38 246 2,99% 3,32% 

 
sep/38 246 4,89% 2,60% 

okt/38 247 3,18% 3,32% 
 

okt/38 247 4,70% 2,60% 
nov/38 248 2,98% 3,32% 

 
nov/38 248 4,09% 2,60% 

dec/38 249 3,02% 3,32% 
 

dec/38 249 4,18% 2,60% 
jan/39 250 2,70% 3,32% 

 
jan/39 250 4,20% 2,60% 

feb/39 251 2,39% 3,32% 
 

feb/39 251 4,25% 2,60% 
mar/39 252 1,95% 3,32% 

 
mar/39 252 3,76% 2,60% 
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apr/39 253 2,01% 3,32% 
 

apr/39 253 4,11% 2,60% 
maj/39 254 1,98% 3,32% 

 
maj/39 254 3,23% 2,60% 

jun/39 255 2,08% 3,32% 
 

jun/39 255 3,96% 2,60% 
jul/39 256 2,16% 3,32% 

 
jul/39 256 3,32% 2,60% 

aug/39 257 2,25% 3,32% 
 

aug/39 257 3,10% 2,60% 
sep/39 258 1,96% 3,32% 

 
sep/39 258 2,81% 2,60% 

okt/39 259 1,93% 3,32% 
 

okt/39 259 2,87% 2,60% 
nov/39 260 2,44% 3,32% 

 
nov/39 260 2,83% 2,60% 

dec/39 261 2,23% 3,32% 
 

dec/39 261 3,03% 2,60% 
jan/40 262 2,41% 3,32% 

 
jan/40 262 3,07% 2,60% 

feb/40 263 2,44% 3,32% 
 

feb/40 263 3,48% 2,60% 
mar/40 264 2,95% 3,32% 

 
mar/40 264 3,94% 2,60% 

apr/40 265 2,72% 3,32% 
 

apr/40 265 3,92% 2,60% 
maj/40 266 2,41% 3,32% 

 
maj/40 266 3,85% 2,60% 

jun/40 267 2,35% 3,32% 
 

jun/40 267 4,53% 2,60% 
jul/40 268 2,66% 3,32% 

 
jul/40 268 4,36% 2,60% 

aug/40 269 2,56% 3,32% 
 

aug/40 269 3,90% 2,60% 
sep/40 270 3,03% 3,32% 

 
sep/40 270 4,87% 2,60% 

okt/40 271 3,23% 3,32% 
 

okt/40 271 4,09% 2,60% 
nov/40 272 3,11% 3,32% 

 
nov/40 272 3,68% 2,60% 

dec/40 273 3,09% 3,32% 
 

dec/40 273 4,57% 2,60% 
jan/41 274 2,81% 3,32% 

 
jan/41 274 4,34% 2,60% 

feb/41 275 2,74% 3,32% 
 

feb/41 275 4,63% 2,60% 
mar/41 276 2,67% 3,32% 

 
mar/41 276 4,08% 2,60% 

apr/41 277 2,65% 3,32% 
 

apr/41 277 3,60% 2,60% 
maj/41 278 2,67% 3,32% 

 
maj/41 278 3,53% 2,60% 

jun/41 279 3,10% 3,32% 
 

jun/41 279 3,25% 2,60% 
jul/41 280 2,96% 3,32% 

 
jul/41 280 3,91% 2,60% 

aug/41 281 3,28% 3,32% 
 

aug/41 281 4,05% 2,60% 
sep/41 282 3,39% 3,32% 

 
sep/41 282 3,76% 2,60% 

okt/41 283 3,32% 3,32% 
 

okt/41 283 4,24% 2,60% 
nov/41 284 3,53% 3,32% 

 
nov/41 284 3,66% 2,60% 

dec/41 285 3,47% 3,32% 
 

dec/41 285 3,17% 2,60% 
jan/42 286 3,31% 3,32% 

 
jan/42 286 3,12% 2,60% 

feb/42 287 3,55% 3,32% 
 

feb/42 287 2,53% 2,60% 
mar/42 288 3,75% 3,32% 

 
mar/42 288 3,16% 2,60% 

apr/42 289 3,78% 3,32% 
 

apr/42 289 2,67% 2,60% 
maj/42 290 3,96% 3,32% 

 
maj/42 290 3,28% 2,60% 
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jun/42 291 4,02% 3,32% 
 

jun/42 291 3,91% 2,60% 
jul/42 292 4,12% 3,32% 

 
jul/42 292 3,86% 2,60% 

aug/42 293 4,10% 3,32% 
 

aug/42 293 4,38% 2,60% 
sep/42 294 4,45% 3,32% 

 
sep/42 294 4,31% 2,60% 

okt/42 295 4,52% 3,32% 
 

okt/42 295 4,10% 2,60% 
nov/42 296 4,72% 3,32% 

 
nov/42 296 3,59% 2,60% 

dec/42 297 4,97% 3,32% 
 

dec/42 297 3,94% 2,60% 
jan/43 298 4,92% 3,32% 

 
jan/43 298 4,07% 2,60% 

feb/43 299 5,47% 3,32% 
 

feb/43 299 3,60% 2,60% 
mar/43 300 5,39% 3,32% 

 
mar/43 300 3,49% 2,60% 

apr/43 301 5,39% 3,32% 
 

apr/43 301 4,08% 2,60% 
maj/43 302 5,08% 3,32% 

 
maj/43 302 4,06% 2,60% 

jun/43 303 5,15% 3,32% 
 

jun/43 303 4,10% 2,60% 
jul/43 304 5,15% 3,32% 

 
jul/43 304 4,33% 2,60% 

aug/43 305 5,16% 3,32% 
 

aug/43 305 4,85% 2,60% 
sep/43 306 5,27% 3,32% 

 
sep/43 306 5,16% 2,60% 

okt/43 307 5,70% 3,32% 
 

okt/43 307 5,65% 2,60% 
nov/43 308 5,68% 3,32% 

 
nov/43 308 5,30% 2,60% 

dec/43 309 5,56% 3,32% 
 

dec/43 309 5,10% 2,60% 
jan/44 310 5,24% 3,32% 

 
jan/44 310 4,62% 2,60% 

feb/44 311 5,15% 3,32% 
 

feb/44 311 5,21% 2,60% 
mar/44 312 4,93% 3,32% 

 
mar/44 312 4,98% 2,60% 

apr/44 313 4,34% 3,32% 
 

apr/44 313 5,03% 2,60% 
maj/44 314 4,05% 3,32% 

 
maj/44 314 4,96% 2,60% 

jun/44 315 4,40% 3,32% 
 

jun/44 315 5,46% 2,60% 
jul/44 316 4,24% 3,32% 

 
jul/44 316 5,63% 2,60% 

aug/44 317 3,84% 3,32% 
 

aug/44 317 4,56% 2,60% 
sep/44 318 4,58% 3,32% 

 
sep/44 318 4,48% 2,60% 

okt/44 319 4,46% 3,32% 
 

okt/44 319 4,78% 2,60% 
nov/44 320 4,56% 3,32% 

 
nov/44 320 5,07% 2,60% 

dec/44 321 4,68% 3,32% 
 

dec/44 321 5,01% 2,60% 
jan/45 322 4,60% 3,32% 

 
jan/45 322 4,70% 2,60% 

feb/45 323 4,90% 3,32% 
 

feb/45 323 5,08% 2,60% 
mar/45 324 4,53% 3,32% 

 
mar/45 324 4,85% 2,60% 

apr/45 325 4,52% 3,32% 
 

apr/45 325 4,44% 2,60% 
maj/45 326 4,75% 3,32% 

 
maj/45 326 4,77% 2,60% 

jun/45 327 4,76% 3,32% 
 

jun/45 327 4,12% 2,60% 
jul/45 328 4,63% 3,32% 

 
jul/45 328 3,75% 2,60% 
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aug/45 329 4,38% 3,32% 
 

aug/45 329 4,25% 2,60% 
sep/45 330 4,30% 3,32% 

 
sep/45 330 4,19% 2,60% 

okt/45 331 4,40% 3,32% 
 

okt/45 331 4,53% 2,60% 
nov/45 332 4,36% 3,32% 

 
nov/45 332 4,12% 2,60% 

dec/45 333 3,85% 3,32% 
 

dec/45 333 4,32% 2,60% 
jan/46 334 3,98% 3,32% 

 
jan/46 334 4,24% 2,60% 

feb/46 335 3,72% 3,32% 
 

feb/46 335 3,71% 2,60% 
mar/46 336 3,84% 3,32% 

 
mar/46 336 2,63% 2,60% 

apr/46 337 4,13% 3,32% 
 

apr/46 337 1,98% 2,60% 
maj/46 338 3,92% 3,32% 

 
maj/46 338 2,03% 2,60% 

jun/46 339 4,04% 3,32% 
 

jun/46 339 2,46% 2,60% 
jul/46 340 3,60% 3,32% 

 
jul/46 340 1,75% 2,60% 

aug/46 341 3,58% 3,32% 
 

aug/46 341 1,53% 2,60% 
sep/46 342 3,24% 3,32% 

 
sep/46 342 2,28% 2,60% 

okt/46 343 3,39% 3,32% 
 

okt/46 343 2,86% 2,60% 
nov/46 344 3,56% 3,32% 

 
nov/46 344 3,43% 2,60% 

dec/46 345 3,52% 3,32% 
 

dec/46 345 3,46% 2,60% 
jan/47 346 3,44% 3,32% 

 
jan/47 346 3,82% 2,60% 

feb/47 347 3,68% 3,32% 
 

feb/47 347 3,22% 2,60% 
mar/47 348 3,58% 3,32% 

 
mar/47 348 2,40% 2,60% 

apr/47 349 3,48% 3,32% 
 

apr/47 349 2,81% 2,60% 
maj/47 350 3,43% 3,32% 

 
maj/47 350 2,93% 2,60% 

jun/47 351 3,46% 3,32% 
 

jun/47 351 2,71% 2,60% 
jul/47 352 3,48% 3,32% 

 
jul/47 352 3,11% 2,60% 

aug/47 353 3,62% 3,32% 
 

aug/47 353 3,27% 2,60% 
sep/47 354 3,81% 3,32% 

 
sep/47 354 3,69% 2,60% 

okt/47 355 3,71% 3,32% 
 

okt/47 355 3,12% 2,60% 
nov/47 356 3,61% 3,32% 

 
nov/47 356 2,96% 2,60% 

dec/47 357 3,26% 3,32% 
 

dec/47 357 2,45% 2,60% 
jan/48 358 3,17% 3,32% 

 
jan/48 358 3,04% 2,60% 

feb/48 359 3,36% 3,32% 
 

feb/48 359 3,68% 2,60% 
mar/48 360 3,24% 3,32% 

 
mar/48 360 4,19% 2,60% 
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21. Bilag 5: Alpha hage 
 
 

  Simulering 1 Simulering 2 
Alpha hage 2012 0,037348161 0,037348161 
Alpha hage 2013 0,040642676 0,040642676 
Alpha hage 2014 0,036195925 0,036195925 
Alpha hage 2015 0,036141599 0,036141599 
Alpha hage 2016 0,034271417 0,034271417 
Alpha hage 2017 0,034693524 0,034693524 
Alpha hage 2018 0,03944451 0,042309537 
Alpha hage 2019 0,042663792 0,047969303 
Alpha hage 2020 0,044732612 0,045140016 
Alpha hage 2021 0,052270842 0,046324815 
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22. Bilag 6: Tilbagediskonterede cash flow. Simulering 1 
 
 

år Cash inflow tilbagedisk. Cash outflow Difference t 
2012  kr.                                   -     kr.             -14.233.120,75   kr.             -14.233.120,75  1 
2013  kr.                -1.050.388,00   kr.             -35.339.476,60   kr.             -36.389.864,60  2 
2014  kr.                   -525.194,00   kr.             -60.082.384,41   kr.             -60.607.578,41  3 
2015  kr.                   -262.597,00   kr.             -94.416.296,25   kr.             -94.678.893,25  4 
2016  kr.                -3.938.955,00   kr.           -189.005.230,67   kr.           -192.944.185,67  5 
2017  kr.                -3.413.761,00   kr.           -310.605.360,25   kr.           -314.019.121,25  6 
2018  kr.                -3.391.156,13   kr.           -482.843.725,19   kr.           -486.234.881,32  7 
2019  kr.                 1.982.522,05   kr.           -713.407.605,86   kr.           -711.425.083,82  8 
2020  kr.               10.411.030,66   kr.       -1.015.823.935,94   kr.       -1.005.412.905,28  9 
2021  kr.                 8.606.178,61   kr.       -1.174.639.276,60   kr.       -1.166.033.097,99  10 
2022  kr.               13.066.060,08   kr.       -1.172.707.306,78   kr.       -1.159.641.246,70  11 
2023  kr.               10.934.685,16   kr.       -1.152.680.522,01   kr.       -1.141.745.836,85  12 
2024  kr.               15.626.725,14   kr.       -1.153.352.859,80   kr.       -1.137.726.134,67  13 
2025  kr.               16.479.935,18   kr.       -1.085.092.991,60   kr.       -1.068.613.056,42  14 
2026  kr.          3.663.726.288,49   kr.       -1.435.748.167,85   kr.         2.227.978.120,64  15 
2027  kr.          7.073.678.478,53   kr.       -1.318.400.310,20   kr.         5.755.278.168,32  16 
2028  kr.          6.651.059.642,43   kr.       -1.248.230.037,28   kr.         5.402.829.605,15  17 
2029  kr.          6.457.921.522,95   kr.       -1.233.463.389,60   kr.         5.224.458.133,34  18 
2030  kr.          6.549.632.449,52   kr.       -1.285.869.399,53   kr.         5.263.763.049,98  19 
2031  kr.          6.919.147.778,13   kr.       -1.218.126.136,65   kr.         5.701.021.641,48  20 
2032  kr.          6.638.415.203,48   kr.       -1.189.661.915,87   kr.         5.448.753.287,60  21 
2033  kr.          6.564.220.391,29   kr.       -1.096.149.012,89   kr.         5.468.071.378,40  22 
2034  kr.          6.114.337.031,69   kr.       -1.077.258.861,14   kr.         5.037.078.170,56  23 
2035  kr.          6.086.789.998,05   kr.       -1.124.339.098,96   kr.         4.962.450.899,09  24 
2036  kr.          6.431.125.020,13   kr.       -1.123.460.479,10   kr.         5.307.664.541,03  25 
2037  kr.          6.496.435.818,36   kr.       -1.045.342.507,45   kr.         5.451.093.310,91  26 
2038  kr.          6.118.576.463,76   kr.       -1.101.179.044,10   kr.         5.017.397.419,66  27 
2039  kr.          6.528.890.998,84   kr.           -965.107.021,46   kr.         5.563.783.977,38  28 
2040  kr.          5.799.999.748,51   kr.       -1.002.670.532,16   kr.         4.797.329.216,35  29 
2041  kr.          6.079.889.047,94   kr.           -978.983.359,09   kr.         5.100.905.688,84  30 
2042  kr.          6.002.522.805,43   kr.           -879.384.768,19   kr.         5.123.138.037,24  31 
2043  kr.          5.488.625.371,99   kr.           -866.966.471,75   kr.         4.621.658.900,24  32 
2044  kr.          5.527.285.962,69   kr.           -802.599.545,14   kr.         4.724.686.417,55  33 
2045  kr.          5.236.119.809,66   kr.           -753.962.270,15   kr.         4.482.157.539,51  34 
2046  kr.          5.072.008.527,04   kr.           -642.147.916,95   kr.         4.429.860.610,08  35 
2047  kr.          4.625.732.144,69   kr.           -201.277.566,60   kr.         4.424.454.578,09  36 
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I alt  kr.     132.190.665.589,32   kr.     -31.244.557.904,82   kr.    100.946.107.684,49    
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23. Bilag 7: Tilbagediskonterede cash flow. Simulering 2 
 
 
 

år Cash inflow Cash outflow Difference t 
2012  kr.                              -     kr.        -14.233.120,75   kr.         -14.233.120,75  1 
2013  kr.           -1.050.388,00   kr.        -35.339.476,60   kr.         -36.389.864,60  2 
2014  kr.              -525.194,00   kr.        -60.082.384,41   kr.         -60.607.578,41  3 
2015  kr.              -262.597,00   kr.        -94.416.296,25   kr.         -94.678.893,25  4 
2016  kr.           -3.938.955,00   kr.      -189.005.230,67   kr.       -192.944.185,67  5 
2017  kr.           -3.413.761,00   kr.      -310.605.360,25   kr.       -314.019.121,25  6 
2018  kr.           -3.379.552,26   kr.      -493.770.133,15   kr.       -497.149.685,40  7 
2019  kr.           -1.975.738,24   kr.      -746.321.929,04   kr.       -748.297.667,29  8 
2020  kr.           -1.528.016,77   kr.  -1.059.541.937,01   kr.   -1.061.069.953,79  9 
2021  kr.           -2.494.340,83   kr.  -1.229.448.894,03   kr.   -1.231.943.234,86  10 
2022  kr.             

7.655.650,85  
 kr.  -1.187.859.422,78   kr.   -1.180.203.771,92  11 

2023  kr.            1.166.944,24   kr.  -1.160.696.203,53   kr.   -1.159.529.259,29  12 
2024  kr.                142.394,60   kr.  -1.085.984.202,53   kr.   -1.085.841.807,92  13 
2025  kr.            4.347.155,37   kr.  -1.084.123.992,27   kr.   -1.079.776.836,90  14 
2026  kr.     3.598.501.045,62   kr.  -1.334.825.317,99   kr.     2.263.675.727,63  15 
2027  kr.     6.496.401.491,66   kr.  -1.238.974.116,26   kr.     5.257.427.375,39  16 
2028  kr.     6.184.687.516,98   kr.  -1.229.043.021,58   kr.     4.955.644.495,40  17 
2029  kr.     6.282.824.504,28   kr.  -1.264.619.171,02   kr.     5.018.205.333,26  18 
2030  kr.     6.629.525.231,26   kr.  -1.274.066.085,52   kr.     5.355.459.145,74  19 
2031  kr.     6.767.885.360,23   kr.  -1.224.637.800,30   kr.     5.543.247.559,93  20 
2032  kr.     6.581.592.626,97   kr.  -1.323.359.991,30   kr.     5.258.232.635,67  21 
2033  kr.     7.203.465.996,35   kr.  -1.198.175.828,02   kr.     6.005.290.168,33  22 
2034  kr.     6.597.739.316,34   kr.  -1.310.605.659,25   kr.     5.287.133.657,08  23 
2035  kr.     7.311.181.175,37   kr.  -1.196.856.355,96   kr.     6.114.324.819,41  24 
2036  kr.     6.768.460.005,40   kr.  -1.229.133.133,12   kr.     5.539.326.872,28  25 
2037  kr.     7.038.805.897,10   kr.  -1.231.657.415,95   kr.     5.807.148.481,15  26 
2038  kr.     7.145.560.211,96   kr.  -1.095.818.435,95   kr.     6.049.741.776,01  27 
2039  kr.     6.432.191.099,00   kr.  -1.216.459.400,05   kr.     5.215.731.698,96  28 
2040  kr.     7.225.821.458,25   kr.  -1.035.018.924,48   kr.     6.190.802.533,77  29 
2041  kr.     6.212.081.969,32   kr.      -954.549.025,08   kr.     5.257.532.944,24  30 
2042  kr.     5.780.255.822,32   kr.      -709.172.176,88   kr.     5.071.083.645,45  31 
2043  kr.     4.371.492.985,99   kr.      -605.263.840,72   kr.     3.766.229.145,27  32 
2044  kr.     3.813.729.114,17   kr.      -675.760.823,20   kr.     3.137.968.290,97  33 
2045  kr.     4.361.815.321,38   kr.      -754.912.924,34   kr.     3.606.902.397,04  34 
2046  kr.     5.018.730.846,77   kr.      -743.165.441,76   kr.     4.275.565.405,01  35 
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2047  kr.     5.287.938.394,92   kr.      -231.027.587,96   kr.     5.056.910.806,96  36 
I alt  kr.133.105.430.993,61   kr.-31.828.531.059,96   kr.101.276.899.933,65    
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24. Bilag 8: Varighedsberegning 
 
 

4% St. Lån. 2023         
Løbetid Ydelse NV Vægt Vægtet 

løbetid 
1 4 3,95413207 0,0347711 0,03 
2 4 3,9087901 0,03437238 0,07 
3 4 3,86396807 0,03397824 0,10 
4 4 3,81966002 0,03358861 0,13 
5 104 98,1723611 0,86328967 4,32 

Sum   113,72 1 4,66 
 
 

2% St. Lån. 2025         
Løbetid Ydelse NV Vægt Vægtet 

løbetid 
1 2 1,9436346 0,02059556 0,02 
2 2 1,88885772 0,02001512 0,04 
3 2 1,83562461 0,01945104 0,06 
4 2 1,78389175 0,01890285 0,08 
5 2 1,73361686 0,01837012 0,09 
6 2 1,68475885 0,0178524 0,11 
7 102 83,5011676 0,88481291 6,19 

Sum   94,371552 1 6,59 
 
 

1,5% St. Lån. 2025       
Løbetid Ydelse NV Vægt Vægtet 

løbetid 
1 1,5 1,46099153 0,0157742 0,02 
2 1,5 1,42299749 0,01536398 0,03 
3 1,5 1,38599152 0,01496443 0,04 
4 1,5 1,34994791 0,01457527 0,06 
5 1,5 1,31484164 0,01419623 0,07 
6 1,5 1,28064833 0,01382705 0,08 
7 101,5 84,4036267 0,91129882 6,38 

Sum   92,6190451 1 6,68 
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25. Bilag 9: Tilbagediskonterede renter 
 
 

År Renter År Renter 
2012  kr.      305.435.533,20  2031  kr.      295.792.973,26  
2013  kr.      305.379.745,07  2032  kr.      294.840.536,09  
2014  kr.      305.268.943,02  2033  kr.      293.850.143,37  
2015  kr.      305.103.920,40  2034  kr.      292.822.745,45  
2016  kr.      304.885.488,48  2035  kr.      291.759.291,85  
2017  kr.      304.614.475,23  2036  kr.      290.660.730,49  
2018  kr.      304.291.724,18  2037  kr.      289.528.007,04  
2019  kr.      303.918.093,19  2038  kr.      288.362.064,20  
2020  kr.      303.494.453,37  2039  kr.      287.163.841,11  
2021  kr.      303.021.687,93  2040  kr.      285.934.272,69  
2022  kr.      302.500.691,09  2041  kr.      284.674.289,07  
2023  kr.      301.932.367,04  2042  kr.      283.384.815,01  
2024  kr.      301.317.628,83  2043  kr.      282.066.769,37  
2025  kr.      300.657.397,43  2044  kr.      280.721.064,61  
2026  kr.      299.952.600,67  2045  kr.      279.348.606,26  
2027  kr.      299.204.172,30  2046  kr.      277.950.292,47  
2028  kr.      298.413.051,08  2047  kr.22.876.527.013,59  
2029  kr.      297.580.179,79      
2030  kr.      296.706.504,42  I alt  kr.33.219.066.112,59  

 


