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Abstract 
 

In the aftermath of the latest financial crises, the policymakers sought out to increase the 

transparency and reduce the counterparty risk on the over-the-counter (OTC) derivatives 

market. By August 2012 the European Market Infrastructure Regulation entered into force and 

mandated a central clearing process for all qualified OTC derivatives, such as interest rate 

swaps (IRS). While it is not yet mandated to clear non-deliverable forwards (NDF), there has 

been discussions about making it mandated for institutions to clear NDF. 

 

This thesis seeks out to discuss the economical and administrative consequences of the EMIR 

regulation and how they affect pension and investment funds with the origin of Nordea Liv og 

Pension and Nordea Invest. Furthermore, the thesis examines whether the institutions should 

clear their NDF contracts or not.  

 

Due to the regulations the funds have been required to develop dual systems for both trades 

made bilateral and through central clearing. In addition to this the funds have experienced 

increased costs to legal and personnel costs since they have to review and process the 

documents. All the above increases the administrative costs for the funds. The regulations 

also require the posting of collateral in form of variation margin and initial margin for both 

bilateral and cleared contracts. Since both funds aims to be as fully invested as possible, the 

regulation has required them to have more cash available for the posting of variation margin. 

 

In the case on how EMIR have affected the IRS, the thesis calculated the credit value 

adjustment for a bilateral trade and a cleared trade. The result showed that JPMorgan had to 

reserve a slightly higher amount for the bilateral trade to meet the capital requirement. This 

amount has to been included in the spread on the bilateral trade.  

The dissertation did analyse the spread on IRS contracts before and after mandatory clearing 

on IRS entered into force. It could not be concluded if there was a clear trend in the 

development on the spread.  

 

Since it is not mandatory to clear an NDF contract, the thesis analysed the fees on a bilateral 

and cleared NDF contract. The analysis led to two results. EMIR is not fully implemented yet 

and with the current regulations, the bilateral contract was the cheapest. However, when EMIR 

is fully implemented the results showed that the cleared contract would be the cheapest. This 

is due to the higher initial margin claims on the bilateral trade. The dissertation  
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1 Introduktion  
 

Aktører på tværs af stort set alle forretningsområder, har en stigende interesse i at styre deres 

eksponering ved hjælp af derivatkontrakter. Dette ses blandt andet ved, at derivatmarkedet, 

målt i notional værdi er 7 gange større end verdens samlede BNP (Richter, 2017). Meningerne 

om derivatmarkedet ses meget forskellige, hvor Warren Buffett tidligere har udtalt sig at 

derivater er “Weapons of mass destruction” (Shen, 2016). Den modstand der ses mod 

derivater, er ofte grundet deres kompleksitet og den manglende regulering, der i 2008 var den 

primære årsag til, at verdens største forsikringsselskab var ved at gå konkurs og blev reddet 

af den Amerikanske Centralbank, FED (Berlingske, 2008). Derivater menes, at have haft stor 

indvirkning på finanskrisen samtidig med de beskyldes for at øge den systematiske risiko i 

markedet (van Duyn, 2010). 

 

Den største frihed ses på over-the-counter (OTC) markedet, hvor der ikke ses grænser for 

hvad kontrakten kan indeholde. Her kræver det blot, at to parter kan blive enige om 

kontraktens indhold. Tidligere blev de fleste handler på OTC markedet ikke registreret et 

centralt sted, hvorfor et overblik over kontrakterne ikke kunne opnås. Dette giver potentielt 

store eksponeringer, uden overblik, som det var tilfældet ved AIG og Lehman Brothers 

(Grunwald, 2014). 

 

Den manglende regulering og det stigende fokus på derivaters indvirkning på finanskrisen, 

har ført til væsentlige stramninger af derivatmarkedet. Den nok mest omfattende regulering af 

derivatmarkedet, kendt som EMIR, trådte i kraft i 2012 og bliver gradvist indført og ses stadig 

ikke fuldt indført. EMIR gør blandt andet op med det tidligere derivatmarked, hvor stor 

eksponering kunne opnås med minimal kapital og ingen havde overblikket over det enorme 

marked. 

 

I AIG og Lehman Brothers tilfælde var det primært CDS kontrakter, der var årsag til de 

økonomiske konsekvenser (Davidson, 2008), disse er dog langt fra det største derivatmarked 

målt på nominel værdi. Den nominelle værdi på IRS ses væsentligt højere, sammenlignet med 

CDS, generelt er det mest handlende derivat produkt, rentederivater. Dernæst ses FX, 

valutaderivater, med næststørst nominel værdi. Typen af FX kaldet NDF og IRS er begge i to 

forskellige faser, af EMIR indfasningen, hvorfor det er interessant at analysere indvirkningen 

på disse handler. 

 

Begge forfattere bag afhandlingen har i dagligvirke, at gøre med både IRS og FX kontrakter. 

sammenholdt med, at de nævnte kontrakter udgør størstedelen af derivatmarkedet, har 

problemstillingen stor interesse at analysere for begge forfattere. Anders Hakala arbejder til 

daglig, som Relationship Manager hos Nordea, hvor der rådgives om FX og IRS produkter. 

Nicolai Birch Lakjer arbejder til daglig, som Business Analyst hos Nordea Asset Management 

i Derivatives Operations. Dette sikrer motivation og lysten til at belyse et ellers, for mange, 

uoverskueligt derivatmarkedet. Den indsamlede viden vurderes, at kunne bruges i begges 

professionelle erhverv, samtidig med den personlige interesse for derivat produkter.      
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Afhandlingen har til mål, at analysere hvordan EMIR forordningerne påvirker købersiden, fra 

omkostningsanalyser til hvordan det er implementeret, og hvad EMIR forordningen har til 

formål. Dette sikrer den udarbejdede problemstillings præcision, samtidig med den sikrer en 

dybdegående analyse. 

 

1.1 Problemformulering 

 

Hvilke økonomiske samt administrative konsekvenser vil der, på kort og lang sigt, være for 

pensionskasser og investeringsforeninger, i forbindelse med EMIR, og bør de cleare NDF 

kontrakter frivilligt? 

 

- Hvad er og indebærer EMIR samt den dertilhørende clearingproces, og hvordan 

påvirker forordningen pensionskasser og investeringsforeninger?  

- Hvordan vil de nye krav jf. EMIR påvirke priserne på købers side af OTC produktet 

IRS? 

- Hvordan estimeres omkostningerne ved at holde en clearet NDF kontrakt kontra en 

bilateral kontrakt, og benyttes dette i praksis til valg af clearing vs. ikke clearing. 

- Hvordan har investeringsforeninger og pensionskasser implementeret EMIR. 

 

1.2 Afgrænsning 
 

Afhandlingen er overordnet afgrænset til pensionskasser, repræsenteret af Nordea Liv og 

Pension (NLP) og investeringsforeninger repræsenteret af Nordea Invest (NI). NLP og NI har 

begge Nordea Asset Management (NAM), som asset manager hvilket sikrer, at relevant 

information kan indsamles via NAM. 

 

Pensionskasser og investeringsforeninger er ligeledes under forskellige regelsæt i EMIR. 

Grundet deres forskellige investeringsformål og holdninger, hvorfor de bliver påvirket 

forskelligt af EMIR og sikrer en dybdegående analysen samtidig med to vinkler af EMIR 

belyses. 

 

Afhandlingen er afgrænset til NDF og IRS produkter, begge handlet på OTC markedet. 

Afgrænsningen har til formål, at der opnås den ønskede dybde og grundighed i 

analysearbejdet, samtidig med de valgte produkter belyser to forskellige problemstillinger i 

forbindelse med clearing af derivat produkter. Begge produkter udgør de mest handlede på 

OTC markedet (Cecchetti & Schoenholtz, 2016), hvorfor indvirkningen af disse vurderes at 

have stor prioritet for aktørerne på   OTC markedet.  

 

Ved NDF er der afgrænset til underliggende FX kontrakt handlet via USD, som hovedvaluta. 

USD er den mest brugte valuta i derivatmarkedet og inden for NDF er USD den frie valuta i 

94% af handlerne i 2014, hvorfor USD er afgrænset, som den frie valuta i NDF kontrakten 

(McCauley, Shu, Ma, 2014). Den lille valuta, dvs. den svært tilgængelige, er BRL valgt, da 

volumen her ses voksende og i 2016 var det en af de mest handlede mod USD (McCauley & 

Shu, 2016).  
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Da der tilbydes clearing af NDF hos flere CCP, er der afgrænset til LCH, den med afstand 

største CCP aktør indenfor NDF og IRS (Barnes, 2017), med ca. 94% af markedet i ultimo 

2017. 

 

IRS kontrakter er afgrænset til vanilla fast til variabel hvor kontrakten lyder af en variabelt 

forrentet ydelse byttes til fordel for en fast rente, hvor der ikke bytte hovedstol. Der afgrænses 

fra “cross-currency” kontrakter, med henblik på at minimere variabler i prisfastsætningen. Ved 

afgrænsning fra “cross-currency” kontrakter, fjernes valutarisikoen, som en variabel i 

prisfastsætningen af kontrakten, hvorfor der udelukkende benyttes USD/USD kontrakter i 

analysen. USD er derudover en af de 7 valutaer der per ultimo 2017 er en del af kravene fra 

EMIR ved IRS kontrakter. 

 

Der er afgrænset fra porteføljerapporteringsdelen af EMIR, da følgerne og omkostningerne for 

denne, vurderes at udgøre en anden problemstilling, hvorfor afhandlingen vurderes at blive 

for omfangsrig og ikke tillade dybdegående analyse. Der er ligeledes afgrænset fra 

handelskomprimering i handelsanalysen. Handelskomprimering er medtaget i afsnit 6.2.3 og 

den endelige konklusion og perspektivering.  

 

Der er afgrænset fra irrationelle købere, informations skævhed i markedet og det psykologiske 

aspekt. De anvendte teorier i afhandlingen har fælles antagelse om perfekte markeder og 

rationelle købere. Antagelsen om perfekte markeder bunder i markeder med fuld information, 

det vil sige at ingen har fordel ved øget information. Ved rationelle aktører antages det, at 

investorer er risikoaverse, og derfor forventer betaling for øget risiko.  

 

Der findes to typer af CCP’er: et kvalificeret og et ikke kvalificeret. Denne afhandling vil tage 

udgangspunkt i et kvalificeret CCP og ikke berøre ikke kvalificeret CCP. 

 

Den kvantitative data, bestående af blandt andet kursdata, er afgrænset til Bloomberg 

terminaler, der kan tilgås igennem faciliteterne på CBS Solbjergplads og NIM/NAM 

Christianshavn. Det er vurderet, at forskellen i kursdata i forhold til f.eks. Reuters er uden 

betydning for analysen, grundet minimale data differencer. 

 

1.3 Struktur 

 

Afhandlingens introduktion og problemformulering, med tilhørende underspørgsmål, er 

defineret ovenfor. Nedenfor vil afhandlingens metode blive beskrevet. Metoden skal danne 

grundlag for besvarelse af problemformuleringen på bedst mulig vis. Efterfølgende vil 

afhandlingen blive præsenteret ved hjælp af følgende afsnit: I kapitel 3 vil historien bag EMIR 

blive beskrevet og hvad de nye forordninger indebærer, en beskrivelse af bilaterale og 

clearede kontrakter samt en beskrivelse af CCP opbygning og formål. I kapitel 4 vil der blive 

analyseret på, hvordan de nye forordninger påvirker priser for købersiden på IRS’ere. I dette 

kapitel vil CVA og CVA kapitalkrav ligeledes beregnes samt en analyse af spreads på IRS. I 

kapitel 5 vil der blive analyseret på prisfastsættelsen af en NDF. Da NDF i øjeblikket ikke er 

obligatoriske at cleare, vil der blive analyseret på både en bilateral handel og en clearet 

handel. Kapitel 6 vil netting blive beskrevet, samt analysere hvordan EMIR forordningerne 
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påvirker pensionskasserne og investeringsforeningerne. Kapitel 7 består af en konklusion på 

ovenstående kapitler og således på hele afhandlingen. Slutteligt vil kapitel 8 diskutere 

analysens resultater og konklusionen, samt hvordan afhandlingen kan benyttes til eventuelle 

fremtidige undersøgelser og i praksis. Der vil igennem afhandlingen blive anvendt 

delkonklusioner, for at skabe overblik, og for at sikre den røde tråd gennem afhandlingen. Den 

røde tråd, der sikres gennem afhandlingens struktur er ligeledes illustreret i figur 1.  

 

 
Figur 1: Struktur for afhandlingen, (Egen tilvirkning, 2018) 
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2 Metode 
 
2.0.1 Research filosofi  
 

Inden selve analysen i afhandlingen kan udføres, skal der foretages en række valg. Selve 

udtrykket research filosofi dækker over en række antagelser om udviklingen af ens viden. I 

hvert trin af undersøgelsen, foretages der en række antagelser, bevist eller ubevist. 

Antagelserne omfatter epistemologiske, ontologiske og aksiologiske antagelser. Disse 

antagelser sikrer en forståelse for hoved- og underspørgsmålene, de valgte metoder og 

hvordan resultaterne fortolkes (Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill A., 2016). 

Epistemologiske, ontologiske og aksiologiske antagelser er sammensat af et multi-

dimensionalt sæt af grupper, hvor der er to ekstremer: objektivisme og subjektivisme 

(Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill A., 2016). 

 

Epistemologi dækker over de antagelser omkring viden, hvad der udgør valid og legitim viden, 

samt hvordan denne viden kan kommunikeres til andre. Denne afhandling vil inddrage 

pragmatisme, som er en af de store filosofier. Pragmatisme går efter at forene objektivisme 

og subjektivisme, fakta og værdier, nøjagtige og rigoristisk viden. Der tages udgangspunkt i 

teorier, hypoteser, ideer og resultater. Det betyder, at afhandlingen tager udgangspunkt i et 

specifikt problem, hvor der arbejdes hen mod en praktisk løsning (Saunders, M., Lewis, P. & 

Thornhill A., 2016).    

 

2.0.2 Research design 
 

Dette afsnit har til formål, at beskrive hvordan afhandlingens problemformulering bliver 

besvaret, hvordan afhandlingens data er indsamlet og analyseret, for til sidst at komme frem 

til konklusionen. Afhandlingen tager udgangspunkt i et mixed-method tilgang, hvor der 

anvendes både kvantitative og kvalitative data. Selve dataindsamlingen og afhandlingens 

forløb sikres struktureret ved en udarbejdet projektplan, som var med til at sikre overblik og 

gennemsigtighed igennem afhandlingens forløb.  

 

2.0.3 Mixed method tilgang 
 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en mixed method tilgang, der kombinerer brugen af 

kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder. Selve indsamlingen af data, blev udført 

simultant, hvilket medfører en dynamisk tilgang til analysen af data. Inden for analyse af data 

skelnes der generelt mellem 4 analysetyper, henholdsvis den eksplorative, den deskriptive, 

den forklarende og den evaluerende. Da denne afhandlings problemformulering benytter 

’Hvilke’ og ’Hvordan’, hvorfor anvendes der en eksplorative tilgang. Denne metode er 

særdeles brugbar i og med afhandlingen tager udgangspunkt i udfordringer og problemer 

(Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill A., 2016), hvilket afhandlingen lægger op til i forbindelse 

med implementeringen af EMIR forordningerne. 

Anvendelse af både kvalitative og kvantitative data er komplementerende, og giver mulighed 

for uddybelse og troværdighed til afhandlingen. Såfremt kun én af metoderne var anvendt, 
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havde det muligvis medført en begrænsning på afhandlingens omfang og dybde (Saunders, 

M., Lewis, P. & Thornhill A., 2016).   

 

Indsamlingen af afhandlingens data, blev udført i flere faser. Først og fremmest havde 

afhandlingens forfattere en eksplorativ diskussion med Head of Derivatives afdelingen i 

Nordea. Formålet var, at finde interessante udfordringer og muligheder inden for derivativ-

verden. Ud af diskussionen blev afhandlingens problemformulering udformet. Til at besvare 

problemformuleringen og underspørgsmålene anvendes både kvalitative og kvantitative data. 

Afhandlingen benytter sig hovedsageligt af kvantitative data for at illustrere og analysere 

konsekvenserne af EMIR forordningerne. Dog kan afhandlingens kvalitative data ikke 

negligeres, da denne data er med til, at danne grundlag for diskussionen og belyse, hvordan 

forordningerne har påvirket NLP og NI. Den kvalitative data er indsamlet via interview med en 

udvalgt respondent. Dette beskrives i et senere afsnit.  

 

2.1 Dataindsamling 

 

For at kunne belyse afhandlingens problemformulering, vil der blive indsamlet primær data 

baseret på interview med en udvalgt respondent inden for problemformuleringens område. 

Den sekundær data vil blive indsamlet ved hjælp af desk research. Der vil i de følgende afsnit 

blive beskrevet, hvordan afhandlingens data er blevet indsamlet og hvad der ligger bag de 

foretage valg af disse dataindsamlingsmetoder. 

 

 
2.1.1 Primær data 
 
Den primære data vil bestå af kvalitative analyser baseret på dybdeinterviews. Da der i 

afhandlingen ønskes ekspertviden omkring emnet, så er dybdeinterviews valgt frem for 

gruppeinterviews. Formålet med den kvalitative analyse er, at få klarlagt, hvordan EMIR 

forordningerne har påvirket pensionskasserne og investeringsforeningerne. Netop en 

kvalitativ undersøgelsesmetode er ideel, når der skal opnås viden om deltagernes meninger 

og synspunkter om emnet (Kuada, 2015), som muligvis ikke ville være kommet frem, hvis der 

var afholdt et gruppeinterview.   

 

2.1.2 Dybdeinterviews 
 

Der er valgt at anvende dybdeinterview, som er semi-struktureret, og hvor respondent og 

interviewer er ansigt til ansigt. Ved dybdeinterviews skabes en tillid mellem interviewer og 

respondent, således det giver incitament for, at respondenten uddyber egne holdninger og 

synspunkter (Megafon, 2017). Interviewets tidsramme ligger på mellem 20-30 minutter, og er 

blevet afholdt hos interviewperson for at skabe de mest uforstyrrede omgivelser som muligt.  

 

Den klare fordel ved, at anvende dybdeinterviews er, at det giver interviewpersonen 

muligheder for, at udtrykke egne meninger og erfaringer med emnet, samt stille uddybende 

spørgsmål. Ulemperne ved at anvende dybdeinterviews er, at det er ressourcekrævende med 

henblik på det tidskrævende aspekt (Harboe, 2013). 
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Selve dybdeinterviewene tager udgangspunkt i et ikke-standardiseret og semi-struktureret 

interviewform, hvor spørgsmålene er forskellige fra respondent til respondent. I og med 

interviewet er semi-struktureret, så giver det mulighed for at interviewer kan stille yderligere 

spørgsmål. Dette er særligt givende, da respondenterne har ekspertviden om emnet, og det 

giver muligheder for at interviewer kan udforske en specifik viden omkring emnet, som 

respondenten besidder (Kuada, 2015). I interviewet vil der blive stillet åbne spørgsmål, hvilket 

giver mulighed for, at respondenten kan uddybe sine svar (Harboe, 2013).  

 

2.1.3 Valg af respondent 
 

For at give afhandlingen mere dybde og mulighed for diskussion, var det essentielt, at der blev 

valgt en relevant målgruppe for interviewene, således problemformuleringen kunne besvares. 

Der findes to måder, at udvælge interviewrespondenter:  

 

- Repræsentativt 

- Ikke-repræsentativt (Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill A., 2016)  

 
I og med det ikke var muligt at få adgang til alle de relevante personer, som besidder viden 

om netop denne afhandlings problemformulering og område, er der derfor valgt at anvende 

en ikke-repræsentativ, målrettet homogen udtagelse af respondenter. Da afhandlingen 

beskæftiger sig med et komplekst emne, er respondenten udvalgt qua hans ekspertviden, 

erfaring og ledende stillinger. Netop denne respondent arbejder dagligt med afhandlingens 

problemstilling, hvorfor det er vurderet, at respondenten vil bidrage med den relevante viden 

og ekspertise om emnet, således problemformuleringen kan besvares. I og med der anvendes 

en ikke-repræsentativ og homogen udvælgelse af respondenter, kan dette have en ugunstig 

effekt på afhandlingens validitet og pålidelighed (Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill A., 2016). 

Dette er afhandlingens forfattere opmærksomme på og det vil blive beskrevet i et senere 

afsnit.  

 
Der er valgt 1 respondent, med følgende relevante kvalifikationer:  

 

- Christian Måhrbeck – Head of Derivatives i Nordea Asset Management  

- Christian har 8 års erfaring inden for derivatområdet, og deltager på 

konferencer rundt omkring i Verdenen, både som foredragsholder og debattør 

på EMIR forordningerne og implementering af EMIR forordningerne. 

Derudover var det Christian, som startede Derivatives afdelingen op i NAM for 

8 år siden. Christian er anerkendt, især når det gælder EMIR forordningerne 

og deres påvirkningerne på de forskellige interessenter, som handler OTC 

derivater. Det vurderes derfor, at Christian besidder en ekspertviden, som et 

yderst fåtal i landet besidder, hvorfor han netop anses som den helt rigtige 

person at afholde interview med i forhold til denne afhandling. 
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2.1.4 Sekundær data 
 

Sekundære data er defineret, som allerede udarbejdet data af andre personer 

(Keydifferences, 2016). Afhandlingens sekundære data er indsamlet gennem artikler, 

lærebøger, rapporter, lovsamling og databaser. De primære databaser, der er anvendt, er 

Bloomberg og EU lovgivningens databaser. Den sekundære data er med til, at give en 

grundlæggende viden om EMIR og historikken om OTC derivatmarkedet, der har ført til 

indførelsen af forordningerne. Derudover benyttes den sekundære data til analysearbejdet i 

forbindelse med prisfastsættelsen af NDF, marginberegninger og IRS før og efter indførelsen 

af EMIR forordningen.  

 

2.1.5 Dataindsamlingsmetode 
 
- Første underspørgsmål vil primært blive besvaret ved eksplorativ undersøgelse, 

hvor der benyttes sekundære data til at give en grundlæggende viden om EMIR og historikken 

på OTC derivat området der har ført til indførelsen af forordningerne. Den sekundære data vil 

bestå af relevant indhentet litteratur i form af bøger og artikler, hvor både primær litteratur og 

sekundær litteratur benyttes. Dette vil ske via desk research hvor en kombination af 

kvantitative og kvalitative data benyttes. 

 

- Andet underspørgsmål: Der vil i ovenstående undersøgelse, være sikret en 

viden, til udførelsen af en repræsentativ og valid undersøgelse af andet underspørgsmål. I 

analysen benyttes sekundære data til besvarelsen. Grundlaget for den sekundære data vil 

primært bestå af dataudtræk fra Bloomberg terminaler, der skal sikre en valid undersøgelse 

med praktisk brugt data. 

 

- Tredje underspørgsmål vil besvares ved hjælp af en kobling mellem primære og 

sekundære data, hvor den sekundære data primært er indhentet fra Bloomberg. Ligeledes er 

sekundær data indhentet fra anerkendte kilder, som JP Morgen og LCH, for at sikre analysen 

foretages efter markedsstandarder. 

 

- Fjerde underspørgsmål er hovedsageligt belyst ved primære data. 

Dataindsamlingen vil bestå af kvalitativ dataindsamling, hvor interviews skal belyse og lede 

op til diskussion/perspektiveringen. 

 

2.2 Modelvalg og teori 
 

I dette afsnit vil afhandlingens modelvalg og teori blive beskrevet. Afsnittet har til formål, at 

supportere den senere analyse i afhandlingen. Samtidig sikrer afsnittet et begrundet valg af 

teorier, samtidig vil der ligeledes vurderes ulemper og fordeler løbende, når de valgte teorier 

benyttes. Derudover vil relevante teorier, der er overvejet benyttet, som alternativer, ligeledes 

blive belyst. 

 

Problemformuleringens underspørgsmål 2 og 3 analyseres på baggrund af nedenstående 

beskrevne teorier og markedsstandarder. 
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Til estimering af fremtidig rentestruktur benyttes Vasicek rente model. Modellen tager 

udgangspunkt i, at renteniveauets bevægelser bliver påvirket af tilfældige stokastiske udfald. 

Disse beregnes ud fra den tilfældige markedsrisiko (Wiener processen), 

omdrejningshastigheden, langsigtet værdi af middelværdien, volatiliteten og tid. Modellen 

bygger på, at renten går mod en konstant lang rente, samtidig med hastigheden af 

bevægelsen mod konstanten skal bestemmes, hvilket beskrives yderligere i næste afsnit. 

 

2.2.1 Vasicek modellen  
 

Vasicek modellen benyttes i afhandlingen til modellering og simulering af de korte renter til 

beregning af MtM på en NDF. Modellen blev offentliggjort første gang i tidsskriftet "An 

equilibrium characterisation of the term structure" udgivet i 1977 og er bygget af den 

prisvindende matematiker Oldřich Vašíček (Risk staff, 2002).  Vasicek modellen er en 

ligevægtsmodel for den korte rente, som starter med antagelser om økonomiske variabler og 

udleder en proces for den korte rente. For at finde den risiko-neutrale proces for r i Vasicek 

modellen, benyttes følgende formel:   

 

𝑑𝑟 = 𝑎(𝑏 − 𝑟)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧 

 

I formlen er a, b og 𝜎 nonnegative konstanter. 𝜎 er volatiliteten. I modellen indgår mean 

reversion, b. Mean reversion betyder, at renten trækkes mod et langvarigt ligevægtsniveau. 

For eksempel når renten er høj, så har mean reversion en negativ drift på r, og vice versa; når 

renten er lav har mean reversion en positiv drift på r. I ovenstående formel trækkes den korte 

rente mod et niveau b med en hastighed a. Til dette træk mod et ligevægtsniveau, tillægges 

dz, som er udtryk for en Wiener proces, også kaldet en geometrisk brownsk bevægelse, hvor 

der tillægges tilfældig markedsrisiko (Hull, 2015).  

 

2.2.2 The Rendleman-Bartter model 
 

Udover Vasicek modellen til modellering af de korte renter, findes der også andre modeller: 

Rendleman-Bartter og Cox-Ingersoll-Ross modellerne er de naturlige alternativer, der er 

overvejet benyttet. Rendleman-Bartter modellen er, ligesom Vasicek modellen, en ét-faktors 

model, hvor der også benyttes en geometrisk brownsk bevægelse. Formlen er som følger:  

 

𝑑𝑟 =  𝜇 𝑟 𝑑𝑡 + 𝜎 𝑟 𝑑𝑧 

 

Hvor 𝜇 og 𝜎 er konstanterne. 𝜎 udtrykker volatiliteten af renten. Årsagen til, at afhandlingen 

ikke anvender ovenstående model, er fordi der ikke tages højde for mean reversion (Hull, 

2015), hvor den korte rente ikke trækkes mod et langsigtet ligevægtsniveau.  
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2.2.3 The Cox-Ingelsoll-Ross model (CIR) 
 

Cox-Ingelsoll-Ross modellen er også en ét-faktors model, hvor der igen anvendes en 

geometrisk browns bevægelse. Ligesom Vasicek modellen, så medtager CIR også mean 

reversion. Formlen er skrevet som:  

𝑑𝑟 = 𝑎(𝑏 − 𝑟)𝑑𝑡 +  𝜎√𝑟𝑑𝑧  

 

Hvor a, b og 𝜎  er nonnegative konstanter. Standardafvigelsen for ændringer i den korte rente 

i en kort periode er proportional til √𝑟, dermed afdæmper effekten på de choks der sker på 

den korte rente. Det betyder, at når den korte rente stiger, så stiger standardafvigelsen også, 

og vice versa. CIR undgår således negative renter (Hull, 2015).  

 

Årsagen bag, at benytte Vasicek modellen, frem for de andre mulige modeller er primært, at 

renteniveauet, på de korte renter, de seneste par år har ligger under 0, dvs. negative renter, 

hvilket kun Vasicek modellen kan generere i simuleringen.  

 

For så vidt angår Monte Carlo, så vil teorien blive beskrevet i afsnit 4.4. Der er i denne 

afhandling valgt, at anvende 1.000 simuleringer. 1.000 simulationer giver en god 

approksimation for resultatet, dog ville 10.000 simuleringer formodes at kunne give et mere 

præcist resultat. Der findes dog ikke et eksakt antal af simuleringer, som vil give et fuldstændig 

korrekt resultat (Berreto & Howland, 2006). Da modellen benyttes til at simulere fremtiden, vil 

det simulerede resultat aldrig kunne antages korrekt, men derimod være en forsøgt 

approksimation af udviklingen. 

 

2.2.4 Validitet 
 

Dette afsnit vil beskrive, hvordan validiteten af afhandlingens data er blevet sikret, da der både 

benyttes kvantitative og kvalitative data. Der er anvendt semi-struktureret dybdeinterview i 

afhandlingen. Denne form for interview sikrer en høj validitet, da det giver mulighed for, at 

stille opklarende og udfordrende spørgsmål, således kan der opnås flere vinkler på 

respondentens svar (Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill A., 2016). Derudover blev interviewet 

båndet og transskriberet, der henvises til vedlagte interviewfil og bilag 1, for at sikre, at intet 

blev glemt af afhandlingens forfattere, hvilket ligeledes øger validiteten. Samtidig er validiteten 

forsøgt hævet ved, at der kun interviewes respondenter, som er relevante for afhandlingen og 

som besidder en ekspertviden inden for afhandlingens emne. Generelt skal der interviewes 

flere respondenter (Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill A., 2016) for at øge validiteten, men 

da der er tale om et meget specifikt emne, hvor meget få i Danmark besidder den relevante 

viden for denne afhandlingen vurderes det, at respondenten anvendt i afhandlingen øger 

validiteten, til trods for, at der kun anvendes én. Derudover er det ikke kvantiteten af data, 

men derimod udbyttet af det data der anvendes der har fokus (Morse, 1995).   

 

I lighed med den primære data, er det vigtigt, at den sekundære data, som anvendes i 

afhandlingen, er valid. Det er essentielt, at der tages en kritisk tilgang til datakilderne, for at 

beslutte om kilden er valid og kan inddrages i afhandlingen. Samtidig er det vigtigt at 
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undersøge, hvem der har indsamlet den data og hvilke metoder der er anvendt til at indsamle 

dataene (Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill A., 2016). 

 

Da afhandlingen benytter sig af flere indsamlingsmetoder, er der anvendt triangulering til at 

sammenligne afhandlingens resultater med andre undersøgelser eller kilder. Trianguleringen 

er med til at øge validiteten i afhandlingen.   

 

2.2.5 Pålidelighed  
 

Som nævnt tidligere, så anvendes der en ikke-repræsentativ og homogen udvælgelse af 

respondenter, hvilket kan have indvirkning på afhandlingens pålidelighed, da det ikke 

repræsenterer populationen, her forstået som personer med viden om EMIR. Der 

argumenteres dog for, at afhandlingens emne er så specifikt, og at få i landet besidder den 

relevante ekspertviden, hvorfor en respondent vurderes at tilføre afhandlingen pålidelighed. 

Der kan stilles spørgsmålstegn ved pålideligheden i semi-struktureret og dybdeinterviews, da 

det kan være svært for alternative forfattere, at opnå en lignende information i interviewet. Ved 

denne form for interview kan der opstå forskellige former for partiskhed, som kan mindske 

pålideligheden – om det er fra den der interviewer, den interviewede, de fysiske rammer eller 

det tidmæssige aspekt (Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill A., 2016). Afhandlingens forfattere 

har forsøgt, at eliminere den interviewede respondents partiskhed mest muligt, ved at afholde 

interviewet hos respondenten og inden for en tidsramme, som respondenten havde fastlagt. 

Derudover forsøgte forfatterne at reducere partiskheden hos interviewer, ved ikke at lade 

spørgsmålene have indvirkning på respondentens svar eller fremhæve egne overbevisninger.  

 

2.3 Kildekritik 

 

Afhandlingen har, som nævnt tidligere, en pragmatisk tilgang, hvilket vil afspejles i valget og 

tilgangen til afhandlingens litteratur. Der er samtidig også taget en kritisk tilgang til litteraturen 

med det forhold at opnå en højere validitet og pålidelighed. Denne afhandling anvender flere 

former for kilder, hvor bøger, rapporter og artikler er de primære former for kilder.  

Afhandlingen benytter især rapporter og artikler fra offentlige myndigheder, der hører under 

EU samt andre anerkendt institutioner, som for eksempel fra CCP'er, BIS og større banker. 

Disse kilder på, alt andet lige, betegnes som værende valide. Ud over kilder fra ovenstående 

myndigheder og institutioner, så anvender denne afhandling sig også af blogposts fra Clarus 

Financial Technology, særligt blogpost fra Chris Barnes og Amir Khwaja. Afhandlingens 

forfattere er opmærksomme på at der er tale om en blog, men at der er taget en kritisk tilgang 

og efterstående antagelser er gjort, hvorfor Clarus kan medtages i afhandlingen. Clarus' 

analyser og findings bliver ofte publiceret i større medier, såsom Bloomberg, Financial Times 

og Wall Street Journal. Forfatterne bag de blogposts, som denne afhandling anvender, har 

begge en lang årrække bag sig inden for OTC derivatprodukter og handel med disse. Samtidig 

er de blogposts der anvendes i afhandlingen er aktuelle, up-to-date og afspejler afhandlingens 

emne.  

 

For så vidt angår bøger, så anvendes der hovedsageligt bøger skrevet af Jon Gregory. Jon 

Gregory har en PhD fra Cambridge Universitet og har i mange år arbejdet med forskellige 
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former for kreditrisiko. Samtidig har han skrevet en lang række bøger om modpartsrisiko og 

xVA emner. Derudover afholder han en række foredrag om obligatorisk marginstillelse og 

central clearing (CVA Central, 2018). Jon Gregory vurderes på ovenstående baggrund 

relevant for afhandlingen i forbindelse med beskrivelsen og analysen.  

 
 

3 Baggrunden for EMIR  
 
Dette kapital har til formål, at beskrive den generelle historie for EMIR forordningerne og hvad 
forordningerne indeholder. Dernæst vil kapitlet beskrive bilaterale og clearede kontrakter, hvor 
blandt andet modpartsrisiko belyses med fokus på relevans for EMIR. Efterfølgende vil 
clearingprocessen og opbygningen af clearing counter party (CCP) blive beskrevet, samt hvad 
deres rolle er. Slutteligt vil credit value adjustment (CVA) og debt value adjustment (DVA) blive 
beskrevet, samt hvordan CVA bliver beregnet i denne afhandling. Målet med kapitlet er, at 
skabe et overblik, og klarlægge hvordan clearing processen foregår, således 
problemformuleringen kan bevares.  
 

3.1 Baggrunden for EMIR 

 
Dette afsnit har det primære formål, at beskrive hvad EMIR forordningerne indeholder og 
sekundært give et kort overblik over strukturen af det finansielle tilsyn i Europa. I kølvandet på 
den finansielle krise blev Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS) oprettet i 2010.  ESFS 
består af 3 ben; Det Europæiske Udvalg for Systematisk Risici (ESRB), de tre europæiske 
tilsynsmyndigheder (ESA), herunder Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA), som er vigtigste institution for denne afhandling og de 
nationale tilsynsmyndigheder (Rakic & Dessimirova, 2018).  
 
Som nævnt ovenfor, så er ESMA den primære institution for denne afhandling, da ESMA har 
til formål, at vurdere og reducere forskellige risici for investorerne, markederne og den 
finansielle stabilitet (ESMA, 2017), heraf EMIR. EMIR forordningerne blev vedtaget af EU-
kommissionen i juli 2012 og trådte i kraft i august samme år. Formålet med forordningerne 
var, at regulere OTC derivater, CCP og transaktionsregistre (TR) (McClymont, 2018). Nogle 
af nøglebestemmelserne fra EMIR forordningerne er:  
 

- Forpligtelse til rapportering af derivatkontrakter. 
- Krav til transaktionsregistrer. 
- Clearingforpligtelse for OTC derivater samt risikominimeringsteknikker for ikke 

clearede OTC derivater, herunder ikke finansielle modparters (NFC) forpligtelser. 
- Krav til CCP’er (ESMA 2, 2015) 

 
EMIR deler modparterne op i 3 forskellige kategorier:  

- Finansielle modparter (FC) 
- Ikke finansielle modparter over clearinggrænsen (NFC+)  
- Ikke finansielle modparter under clearinggrænsen (NFC-) (FCG, 2015) 

 
Clearinggrænserne er forskellige fra NFC+ og NFC-. Når der ses på om en NFC er forpligtet 
til at cleare, så kigges der på størrelsen af eksponeringen og hvordan NFC’en benytter sig af 
OTC derivater. NFC’er skal cleare og anvende risikominimeringsteknikker, når deres ikke-
afdækkende positioner af derivater overstiger bestemte fastsatte grænseværdier. 
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Grænseværdierne er mere end EUR 1 milliard i brutto udestående værdier på kredit- og 
egenkapitalderivater og mere end EUR 3 milliarder i IR, FX og andre derivater. Såfremt en 
NFC overstiger en af disse grænser, uanset hvilket aktivprodukt, så er virksomheden forpligtet 
til at cleare og anvende risikoreducerende teknikker for alle aktivklasserne. Overstiges 
grænseværdierne, bliver en NFC klassificeret som et NFC+, og ligger en NFC under bliver 
den betegnet som en NFC- (EU lovgivning). 

 
Selve clearingforpligtelsen bliver indført løbende, alt afhængigt om der er tale om en FC og 
NFC:  
 

- Kategori 1 omfatter FC og NFC+, som er direkte medlem af minimum én CCP. 
- Kategori 2 omfatter FC, som ikke er er medlem af en CCP, men indirekte er via én 

eller flere clearing brokers (CB). CB’en er direkte medlem af en CCP. I denne kategori 
kræver det også, at FC’en skal have en gennemsnitlig brutto udestående værdi af OTC 
derivater på mere end EUR 8 milliarder.  

- Kategori 3 omfatter således de resterende FC’er, som ikke omfattet af kategori 1 og 
2 og har en gennemsnitlig brutto udestående værdi af OTC derivater på mindre end 
EUR 8 milliarder.  

- Kategori 4 omfatter de resterende NFC+, der ikke er hører under kategori 1, 2 og 3.  
 
Værd at bemærke er, at NFC- altså ikke har en clearingforpligtelse (FCG, 2015). Kategori 1 
og 2 er allerede trådt i kraft, mens kategori 3 og 4 træder i kraft i 2018 og 2019. Der er 
clearingpligt for alle IRS’er, og gælder for følgende valutaer: EUR, GBP, JPY, USD, NOK, PLN 
og SEK (ESMA 3, 2018). Planen var oprindeligt, at clearing på NDF’er skulle implementeres 
løbende, men ESMA udarbejdede i oktober 2014 et høringspapir, hvor en lang række 
interessenter gav deres feedback på. Resultatet af interessenternes feedback medførte, at 
ESMA trak deres forslag om clearingforpligtelse på NDF’er tilbage, og det er således ikke 
obligatorisk at cleare NDF’er (ESMA 4, 2015).   
 

3.2 Bilateral og clearede kontrakter 
 

3.2.1 Bilaterale kontrakter 
 
Følgende afsnit har til formål, at belyse hvad en bilateral kontrakt indeholder og dens 
egenskaber. Herefter vil nogle af de mest relevante risici ved bilaterale kontrakter blive 
beskrevet, samt hvilke risikominimeringsteknikker der kan anvendes.  
 
Helt basalt kan en bilateral handel beskrives, som en aftale om en transaktion mellem to 
parter, uden involvering af en tredje part, såfremt de kan blive enige og er juridisk i stand til at 
indgå aftalen. De to parter har ansvaret for dokumentation og registrering af de indgåede 
handler. Gennem de seneste par år har International Swap Dealers Association (ISDA) 
udviklet en standard form, for at lette processen og standardisere handelsvilkårene (Murphy, 
2013).  
 
Følgende figur 2 viser, hvordan flowet er mellem to modparter ved en bilateral kontrakt, hvor 
modpart A leverer kontrakten og modpart B leverer betalingen eller forpligtelsen.   
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Figur 2: Flow ved en bilateral kontrakt (Egen tilvirkning, 2018) 

 

3.2.1.1 Modpartsrisiko på bilateral 
 
Når der er tale om en bilateral kontrakt, så er alle aspekter af en handel, juridiske, kredit- og 
markedsmæssige samt operationelle risici, aftalt og behandlet de to parter i mellem (O'Malia, 
2012). Den markedsmæssige risiko af den systematiske risiko, det vil sige den risiko, der ikke 
kan bortdiversificeres. 
   
En anden risiko er kreditrisikoen på modparten, som opstår så snart der skyldes penge 
parterne imellem. Kreditrisikoen opstår når, eller hvis, en modpart ikke kan betale grundet 
konkurs eller simpel uvillighed. Da det ikke vides, hvor længe det vil tage for en part at udskifte 
en tabt kontrakt eller hvad priserne i markedet vil være når, eller hvis, det er muligt at udskifte 
kontrakten. Det kan være en valutaafdækning, hvor modparten ikke kan levere, som aftalt, 
men der stadig ønskes en lignende valutakontrakt. Da vil virksomheden, skulle forsøge, at 
indgå en ny aftale, med en ny modpart, hvor omkostninger ved dette udgør en risiko. Ligeledes 
kan kontrakten være i pengene, hvilket også vil udgøre en risiko, hvis ikke modparten er i 
stand til at levere, og en eventuel sikkerhedsstillelse, ikke gør op for værdien af kontrakten. 
Der er to former for modpartskreditrisiko: Den nuværende værdi af ens portefølje og 
ændringen i værdi ved konkurs til udskiftning (Murphy, 2013).   
 
I det bilaterale marked, er sikkerhedsstillelse i form af Variation margin (VM) normen, men at 
stille en initial margin (IM) er ikke obligatorisk og afhængigt af én modparts kreditvurdering af 
en anden modpart. Der er foretaget diverse reguleringer, for at reducere risikoen ved bilaterale 
kontrakter, blandt andet med ISDAs Master Agreement og Credit Support Annex (CSA). De 
forsøger, at håndhæve og sætte standardvilkår til netting og sikkerhedsstillelse (O'Malia, 
2012). 
 
Netting betyder, at hvis to parter har indgået flere handler, så kan de modregne handlerne 
med hinanden, og samle det til et net eller sum af betalinger, hvorved betalinger og 
eksponering kan nedbringes. Bilaterale derivater bliver ofte supporteret af en ISDA Master 
Agreement. Der findes to former for netting: Payment netting og close out netting.  
 

- Payment netting bygger på at nette cashflows der finder sted samme dag, til trods for, 
at de har forskellige valutaer.  

- Close out netting giver mulighed for at opsige alle kontrakter mellem to parter, hvor 
den ene er insolvent og den anden er solvent, samt afregne transaktionsværdierne. 
Det kan primært være til fordel og for den solvente modpart (Gregory, 2013). 

 
Som nævnt ovenfor, er en alternativ måde til reduktion af risiko ved bilaterale kontrakter en 
sikkerhedsstillelse, i form af margin, hvor kontanter eller værdipapirer overdrages eller 
pantsættes fra en modpart til en anden, som sikkerhed for blandt andet krediteksponering. 
Det er, som udgangspunkt, ikke en obligatorisk forpligtelse for modparter at stille margin, men 
det er muligt at tilføje til CSA'en til ISDA’s Master Agreement. Ved at tilføje det til den aftale 
CSA, giver det mulighed for reducere modpartsrisikoen ved at indgå forskellige marginkrav 
(Gregory, 2013).  
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3.2.2 Clearede kontrakter 
 
Clearede kontrakter handles på samme måde, som de bilaterale beskrevet ovenfor. Der er 
dog én vital forskel mellem de to kaldet en novation. Novation er, i denne sammenhæng 
betegnelsen, hvor et CCP går imellem de to parter i en allerede indgået kontrakt og erstatter 
én modpart med én eller flere modparter. I og med CCP’et er imellem de to parter, så overtager 
CCP'et modpartsrisikoen. Dermed er de to modparter ikke eksponeret over for hinanden, men 
i stedet overfor CCP’et (Gregory, 2013). Selve opbygningen af CCP’er vil blive beskrevet i 
næste afsnit. I nedenstående figur 3 er flowet ved clearede kontrakter illustreret. 
 

 
Figur 3: Flow ved clearede kontrakter, (Egen tilvirkning, 2018) 

 
Som det ses af ovenstående figur 3, så er der, efter novation, et CCP i mellem de to modparter. 
Der er samtidig taget udgangspunkt i, at modpart A ikke er direkte medlem af et CCP, mens 
modpart B er direkte medlem. Modpart A får således en modpartsrisiko på det CM, hvor de 
clearer deres handel, mens modpart B har modpartsrisikoen på CCP’et.  
 

3.3 Opbygningen af Central Counterparty Clearing House (CCP) 

 
Dette afsnit har til formål, at skabe et overblik over opbygningen af CCP’er og hvad der kræves 
for at drive et CCP, samt et CCP’s rednings/genopretningsplan opbygget efter en 
vandfaldsstruktur.   
 

3.3.1 CCP opbygning 
 
For at benytte sig af et CCP, så skal man først være medlem af et CCP. Det er ikke alle, som 
kan blive medlem af et CCP, da det udelukkende er de mest kreditværdige markedsdeltagere, 
som kan være medlem. For at være medlem af et CCP, er der høje krav til minimumskapital, 
reguleringstilladelse og yderligere operationelle krav. Selve medlemsdelen er delt op i to 
niveauer: Det direkte og indirekte medlemskab til et CCP.  
Det direkte medlemskab er hvor markedsdeltagere har direkte adgang til CCP. Disse 
markedsdeltagere kaldes i daglig tale clearing members (CM). CM’er kan igen deles op i to 
kategorier: General CM (GCM) og individuel CM (ICM). GCM kan cleare egne kontrakter samt 
deres kunders kontrakter, såvel som ikke-clearingmedlemmer (NCM). ICM’er kan cleare egne 
og kundernes kontrakter Da analysen tager udgangspunkt i ikke-clearingmedlemmer, så vil 
afhandlingen tage udgangspunkt i ikke-clearingmedlemmer strukturen, som vist i figur 3. 
 
Det indirekte medlemskab er for markedsdeltagerne, som ikke opfylder CCP-kravene for 
medlemskab eller ikke har ønske om at være medlem, da det kan være omkostningstungt. De 
indirekte medlemmer er medlemmer hos GCM’erne, hvor de kan cleare deres kontrakter 
igennem (Hasenpusch, 2011).  
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3.4 CCP’s rolle 

 

3.4.1 Bearbejdning af handler 
 
Når der er indgået en handel mellem køber og sælger, og handlen er klar til clearingprocessen, 
så er det CCP’s opgave at sikre konsistensen af køberens og sælgerens handelsbetingelser. 
På den måde forhindres utilsigtede fejl. Under dette hører også determinering af 
sikkerhedsstillelse, størrelse af sikkerhedsstillelsen samt eventuelle krav til leveringsdato og 
udløbsdato (Hasenpusch, 2011). Derudover står CCP’erne for at indhente margin, betaling af 
pengestrømme og overførsel af værdipapirer (Gregory, 2013).  
 

3.4.2 Risikostyring 
 
Det er essentielt, at et CCP har et stærkt kapitalgrundlag, således at den kan modstå 
eventuelle konkurser hos dens modparter uden at det går ud over CCP’ets andre modparter. 
I og med et CCP står mellem køber og sælger, så garanterer de for udførslen af forpligtelserne 
i den pågældende kontrakt, hvorfor et CCP har en række risikominimeringsteknikker for at 
sikre deres økonomiske stabilitet (Gregory, 2013). Dette gør de blandt andet ved hjælp af 
marginkrav, der betegnes som det første forsvar mod en potentiel konkursrisiko og beskytter 
mod større prisbevægelser i markedet. Der findes flere forskellige former for margin 
(Hasenpusch, 2011). De benyttede marginkrav vil belyses i de efterfølgende afsnit. 
 

3.4.3 Initial margin (IM) 
 
Så snart der udføres en handel mellem to modparter, hvor kontrakten skal cleares hos et CCP, 
så kræver CCP’et, at der stilles IM på en konto hos CCP’et. IM har til formål, at beskytte 
CCP’et mod misligholdelse samt ændringer i markedspriser, som vil skabe en kreditrisiko hos 
modparten. Det kan simpelt opstilles ved, at IM skal dække den manglende VM i perioden fra 
kontrakten misligholdes til der kan indgås en lignende kontrakt i markedet. Størrelsen på IM 
er oftest baseret på volatiliteten i markedet og en specifik modpartsrisiko (Hasenpusch, 2011). 
CCP’er tillader ofte, at IM stilles i andre sikkerheder end kontanter, blandt andet værdipapirer. 
Der er dog krav til typen af værdipapirer: Værdipapirerne skal ikke have nogle væsentlig 
kreditrisici eller likviditetsrisiko. Derudover accepteres værdipapirer ikke, hvis de er negativt 
korrelateret med kreditkvaliteten på et CM. Såfremt der stilles værdipapirer til sikkerhed, så er 
et CCP berørt af markedsrisikoen. For at minimere risiko tager CCP’et en sikkerhedsmargin, 
også kaldet haircut (Gregory, 2013).  
 
Hvad angår beregningen af marginkrav for IM, så findes der forskellige beregningsmetoder af 
IM mellem de respektive CCP’er. De anvender samtidig forskellige metoder til beregning af 
marginkrav alt efter hvilket produkt eller marked der er tale om (Gregory, 2013). Da der i denne 
afhandling tages udgangspunkt i LCH, så vil deres beregnings metode blive beskrevet i afsnit 
5.2.1.  
 
I og med der er forpligtelse til at cleare IRS’er for FC og NFC+ parter, så skal der stilles IM på 
disse kontrakter. Som nævnt i afsnit 3.1, så er det ikke en forpligtelse at cleare NDF’er, hvorfor 
der på nuværende tidspunkt ikke skal stilles IM ved indgåelse af en bilateral NDF (BIS & OICU-
IOSCO,2015).  
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3.4.4 Variation margin (VM) 
 
Når der er tale om VM, så er det en betaling der foretages, når markedsværdien på en kontrakt 
har ændret sig. VM bliver beregnet efter en mark-to-market (MtM) procedure. Dette betyder, 
at positionerne bliver revalueret daglig basis, hvor dags tab eller gevinst bliver opgjort. På den 
måde sikres der, at eksponeringen med modparterne reduceres (Hasenpusch, 2011). VM 
afregnes som regel i kontanter. I og med VM bliver kaldt på daglig basis, så kan et CCP 
sagtens kalde for VM på en intradaglig basis. Dette opstår i et volatilt markedet, hvor der sker 
store prisbevægelser. Med intradaglig VM-kald er CCP med til at skabe asymmetrier i 
marginbetalingerne, hvor fordelen går til CCP’et. I og med der kan ske op til flere intradaglige 
VM kald, men kun returnere marginer én gang om dagen. Dette skaber en likviditetsrisiko for 
CM’erne – ikke bare på deres egne positioner, men også på deres kunders positioner 
(Gregory, 2013).   
 
Når der skal beregnes marginkrav for VM, så er det essentielt at CCP’et har klare procedure 
for datakilder og prisnoteringer. Beregninger for VM kræver potentielt, at disse genereres af 
prisfastsættelsesmodeller, i stedet for hvad den direkte markedspris er, da den ikke kan 
aflæses på alle kontrakter. Prisfastsættelsen som ligger til grund for VM beskrives senere i 
kapitel 4 og 5. 
 
For FC og NFC+ skal der ligeledes stilles VM, når der er tale om IRS kontrakter (McCann-
Fitzgerald, 2017).  For så vidt angår NDF kontrakter, så kræver disse at der stilles VM. (Battye, 
2017).  
 

3.4.5 Default fund (DF) 
 
Udover typiske marginer, som IM og VM, så kræver et CCP også at CM’er stiller DF.  Formålet 
med DF er, at et CCP skal kunne håndtere tab større end hvad IM dækker. Måden hvorpå 
størrelsen af DF estimeres er på baggrund af den risiko et CM’s clearede portefølje har hos 
et CCP. Altså, hvis et CM, som bidrager med stor risiko, skal også stille en større DF. DF er 
typisk væsentlig lavere end IM, hvilket afspejler sig i, at den er delt, hvilket vil sige at den er 
tilgængelig til at modstå tab, uanset hvem eller hvor det tab skulle komme fra (Murphy, 2013).  
 
Følgende figur 4 viser hvordan flowet af VM, IM og DF foregår.   
 

 
Figur 4: Flow for VM, IM og DF, (Egen tilvirkning, 2018) 
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3.4.6 Styring af sikkerhed 
 
Sikkerhedsstyring anvendes til at kontrollere modpartens aktiver mod den beregnede 
eksponering. Helt centralt, så sikrer sikkerhedsstyringen, at eventuelle marginkrav dækkes af 
disponible sikkerheder. Såfremt der skulle ske fald i sikkerhederne, vil der blive kaldt for 
yderligere sikkerhed til inddækning af faldet. Hvis der skulle opstå overskydende sikkerhed, 
vil dette blive frigivet enten automatisk eller på CM’ens foranledning. Udover ovenstående, så 
kræver sikkerhedsstyring en løbende evaluering og beregning på værdien af sikkerhederne. 
På den måde sikres der en tilstrækkelig dækning af risikoeksponeringen (Gregory, 2013). 
 

3.4.7 Styring ved misligholdelse 
 
I en situation hvor et CCP skulle blive insolvent grundet en konkurs hos et stort CM, ville det 
have fatale konsekvenser for markedet, hvorfor det er vigtigt med en stærk struktur for 
nedlukning eller genopretning. Derfor har CCP’et udarbejdet en redningsplan, som er bygget 
op omkring en vandfaldsstruktur (Gregory, 2013). Strukturen er visualiseret i følgende figur 5:  
 

 
Figur 5: Et CCP's vandfaldsstruktur, (Murphy s. 149, 2013) 

 
Som det ses af ovenstående figur 5, så har CM’er indskudt VM og IM til CCP for deres egne 
og deres kunders kontrakter, for at dække en stor del af den risiko, som et CCP har, hvis et 
CM skulle gå konkurs. Dette kan betegnes som first-line of defence. Derudover, som 
beskrevet i afsnit 3.4.5, bliver der også stillet DF fra CM’erne (Gregory, 2013). Et CCP har, på 
lige fod med andre virksomheder, en egenkapital. Egenkapitalen i et CCP er især vigtig, da et 
CCP kan lide tab grundet en operationel risiko, og ikke udelukkende grundet misligholdelse 
hos et CM. Der er derfor afsat et fast beløb af egenkapitalen til at modstå en eventuel konkurs 
hos et CM (Murphy, 2013). De fleste CCP’er har i deres regelbøger en ret til revurdering eller 
kapitalkald, hvilket betyder at der skal bidrages med yderligere DF fra ikke-konkursramte 
CM’er. Denne ret er dog ret begrænset, da en ubegrænset ret ville betyde potentiel langt større 
eksponeringer hos de ikke-konkursramte CM’er.  Derudover vil det skabe en destabilisering af 

Variaion Margin

Initial Margin

Defaut fund

Fast beløb af CCP kapital

Ikke-konkursramte CM'ers default fund

Kapitalkald fra ikke konkursramte CM'er
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markedet, da CM’erne skal stille yderligere kapital på et i forvejen kapitalbelastende tidspunkt 
(Gregory, 2013). Når et CCP kræver yderligere kapital fra ikke-konkursramte CM’er, så skal 
dette være i form af kontanter jf. EMIR forordningerne. Derudover må en nedlukning af et 
konkursramte CM’s positioner ikke udsætte de andre ikke-konkursramte CM’er for yderligere 
eksponering. Tillige kan et CCP ikke anvende ikke-konkursramte CM’ers IM eller VM til at 
inddække eventuelle tab grundet en konkurs hos et andet CM (ESMA 5, 2018). 
 

3.5 Kapitalkrav ved clearet og ikke clearet kontrakter.  

 
Som følge af den finansielle krise tilbage i 2008, hvor især de finansielle institutter 
undervurderede modpartsrisikoniveauet i forbindelse med OTC derivater, hvorfor der blev sat 
yderligere krav til kapitalgrundlaget for finansielle institutter, der blandt andet handler med 
OTC derivater. Derudover skulle flere OTC produkter cleares gennem CCP’er (EU-lovgivning 
1), herunder IRS’er. NDF’er er forsat ikke omfattet af clearingforpligtelse, som nævnt i afsnit 
3.1. 
  

3.5.1 Clearede kontrakter  
 
Som nævnt, er der blevet sat øget kapitalkrav til institutter der handler OTC derivater. Det 
gælder også selvom handlerne cleares hos et CCP.  Det er især kapitalomkostninger ved 
handelseksponeringer og eksponeringer over for et CCP’s DF, som vil blive øget (Deloitte, 
2014).   
 
Handelseksponeringen består af flere forskellige komponenter:   
 

- Aktuelle eksponeringen, som er MtM værdien, justeret for VM betalt eller modtaget.  
- Potentiel fremtidig eksponering (PFE) 
- IM, som er indbetalt til CCP’et 

 
Disse eksponeringer er kun udsat for risiko, såfremt et CCP går konkurs (Gregory, 2013).   
Før i tiden blev eksponeringen over for et CCP sat til en 0% risikovægt på 
handelseksponeringerne. Med de nye og øgede krav til kapitalgrundlaget, så vil 
handelseksponeringerne fremover have en risikovægt på minimum 2%. Hvilket indikerer at 
CCP’er ikke er risikofrie (Gregory, 2013).  Denne højere risikovægt, vil påvirke CM’er, der 
handler direkte med et CCP, men det vil også påvirke andre finansielle institutter, hvor der 
handles gennem et CM, som modregner med en transaktion over for et CCP (Deloitte, 2014).   
  
Kapitalomkostningerne for eksponeringer forbundet med et CCP’s DF, har været med til at 
øge kapitalkravene. Som det er beskrevet i afsnit 3.4.5, så bidrager CM’erne til et CCP’s DF. 
Der er to måder til beregning af kapitalomkostningerne for DF-bidrag. Den første er den 
risikofølsomme hypotetiske kapitalkrav, mens den anden er metode anvender en flad 
risikovægt på 1.250% til eksponeringerne over for et CCP’s DF. 
Derudover skal der finansieres flere aktiver via egenkapitalen, i stedet for gæld, til at imødegå 
de øget kapitalkrav (Deloitte, 2014).  
 

3.5.2 Ikke clearede kontrakter 
 
Ikke clearede kontrakter bliver ligeledes ramt af højere kapitalomkostninger, for at beskytte 
mod ændringer i Credit Value Adjustment (CVA). I takt med nye kapitalkrav, så skal de 
finansielle institutter, som handler med derivatprodukter, holde kapital til side for at modstå 
potentielle fald i markedsværdien for modpartsrisikoen, som følge af højere kreditrisiko på 
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modparten (Deloitte, 2014). Følgende afsnit vil give en nærmere beskrivelse af CVA og 
hvordan denne beregnes.  
 

3.5.3 Credit Value Adjustment (CVA) og Debt Value Adjustment (DVA) 
 
Selve CVA er ændringer til mid-market værdien af den samlede portefølje mod en modpart. 
Ændringerne viser den aktuelle markedsværdi på kreditrisikoen en modpart har til en 
institution, dog gælder det ikke hvad institutionen har af kreditrisiko mod modparten (EU-
lovgivning 1, 2013). Formålet med CVA er, at kvantificere den risiko, som modparterne i en 
derivathandel har, og at modparterne kan være mere eller mindre kreditværdige på et hvilket 
som helst tidspunkt i løbet af en handels livscyklus. Under finanskrisen var der ikke et 
tilstrækkeligt stort fokus på CVA risikoen, hvorfor der var tilfælde, hvor institutionerne ikke 
spottede risikoen ved MtM tab, som følge en forringelse af kreditværdigheden mellem to 
parter. Dette medførte, at en lang række institutioner ikke holdte tilstrækkelig kapital til side, 
således de kunne dække CVA tabene. Det kan ligeledes siges, at MtM tab spillede en større 
rolle end tabene ved direkte konkurser. CVA er igennem de sidste mange år blevet benyttet 
til at prise modpartsrisikoen ind ved en handels indgåelse, netop fordi institutterne skal holde 
yderligere kapital til side. Det er især vigtigt i stressede markeder, at beregninger af CVA 
værdien er så præcise som muligt, således der stilles tilstrækkelig kapital til side til at beskytte 
mod risikoen for insolvens (Allen & Overy, 2014).  
 
I takt med, at de finansielle institutter skulle sætte mere kapital til side i forbindelse med CVA, 
så blev et andet nøgletal udviklet, Debt Value Adjustment (DVA). Institutioner kan tage deres 
egen konkursrisiko med i deres værdiansættelse af passiverne. DVA blev benyttet til at 
reducere CVA, og dermed kapitalkravene, ved at indregne instituttets egen risiko for konkurs. 
Anvendelse af DVA er dog blevet afvist af Basel lll reglerne. En af hovedårsagerne til, at denne 
metode er blevet afvist er, at instituttet kan have interesse i at lade konkursrisikoen stige, da 
det reducerer kapitalkravene til instituttet. Der er både fortalere og opponenter mod brugen af 
DVA. Dem der taler for DVA mener, at det er en naturlig konsekvens i forbindelse med 
prisfastsættelse af modpartens kreditrisiko og at det komplementerer CVA. Opponenterne 
mener, at der er tale om en ulogisk at bogføre en gevinst ved en øget risiko for konkurs og at 
institutter profiterer, når deres kreditværdighed forværres (Gregory, 2015).   
 
CVA krav opstår når kontrakten er mellem to finansielle modparter. I analysen, senere i 
afhandlingen, hvor CVA medregnes, antages det derfor at handlen er mellem to finansielle 
parter.  
 
Selve beregningen af CVA tager udgangspunkt i, at det handlede derivatet mellem 
modparterne er T år, hvorefter T år deles ud på en række intervaller startende fra tidspunkt 0 
til tidspunkt T. Intervallerne betegnes N (Hull, 2015). Formlen for CVA er givet som følgende:  
 

𝐶𝑉𝐴 ≈ 𝐿𝐺𝐷 ∗  ∑ 𝐷𝐹𝑡𝑡
∗ 𝐸𝐸𝑡𝑖

∗ 𝑃𝐷𝑡𝑖=1,𝑡𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 
Hvor Loss Given Default (LGD) viser den procentdel af Expected Exposure, som vil blive tabt 
såfremt modparten går konkurs. LGD beregnes = 1 – Recovery Rate. Recovery raten findes 
via Bloomberg databasen på Nordea, som viser en recovery rate på 40% (Bilag 3). 
Diskonteringsfaktoren (DF) tager udgangspunkt i OIS renten, som findes via Bloomberg.  
Expected Exposure (EE), som viser den forventede eksponeringen i derivatets løbetid. EE 

bliver inddelt i tidsintervaller, da EE ændrer sig i løbet af derivatets løbetid, hvorfor der bliver 
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beregnet CVA på hvert af disse tidspunkter. Der er i Excel anvendt følgende formel til 

beregning af EE: 

  
 

Der henvises til bilag 3 for det fulde Excel ark, hvor simulering af renterne også er lavet. Der 

tages udgangspunkt i en flad rentestruktur på 1%. Afsnit 4.5 viser den fulde beregning af CVA, 

CVA kapitalkrav og selve kapitalkravet.  

 
Default probability (PD) viser sandsynligheden for misligholdelse. PD bliver inddelt i 
tidsintervaller, ligesom EE blev. Formlen der benyttes er:  
 

𝑃𝐷(𝑡𝑗−1,𝑡𝑗
) ≈ exp [−

𝑠𝑡𝑗−1

1 − 𝑅
∗ 𝑡𝑗−1] − exp [

𝑠𝑡𝑗

1 − 𝑅
∗ 𝑡𝑗] 

 
Hvor 𝑠 er CDS-spread på Nordea (Bilag 5). Der tages udgangspunkt i et kontant CDS-spread 
uanset løbetiden på den underliggende CDS.  
 
 
EMIR forordningerne har delt institutterne op i forskellige kategorier og sat en række 
grænseværdier for hvornår et institut er forpligtet til at cleare deres OTC derivatprodukter. 
Både FC’ere og NFC+’ere skal cleare de omfattede produkter, mens der i øjeblikket ikke er 
krav til NFC-’ere, at cleare deres handler. Der ligger væsentlige risici ved bilaterale handler, 
men disse kan reduceres ved hjælp af en ISDA og CSA aftaler, hvor der kan sættes vilkår for 
margins og netting. Ved clearing sker det gennem et CCP, som udgør en væsentlig rolle, da 
de blandt andet skal holde styr på IM og VM CCP’erne har en genopretningsplan, hvis et CM 
skulle gå konkurs, således det ikke påvirker de andre CM’ere, som CCP’et har handler med. 
Det foregår via en opbygget vandfaldsstruktur, hvor det er udspecificeret i hvilken rækkefælge 
margintyperne skal bruges, som redningsbuffer. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



22 af 77 

 

4 Prisning af vanilla IRS 
 

Prisfastsættelsen af et derivat, kræver først en fuld forståelse af derivatet og den 

underliggende værdi. Afsnittet beskriver derfor opbygningen af produktet IRS, inden selve 

prisfastsættelsen vil analyseres. Der vil inddrages betaling til banken, i form af spread, ved 

analysen af data fra Bloomberg terminalen. Spredet vil ikke indgå i udledningen af hvordan 

prisfastsætningen foregår.  

 

Som beskrevet i indledende teoriafsnit, benyttes en vanilla IRS FX, til at repræsentere IRS 

produktet i afhandlingen. Formålet ved denne IRS er, at bytte en variabel og ukendt 

betalingsrække ud, med en fast og kendt betalingsrække, eller omvendt. Figur 6 illustrerer 

hvordan en IRS er opbygget. Oprindeligt har virksomhed A en variabel rente, i dette eksempel 

er det EURIBOR + X%, som betales til bank A. Virksomhed B har oprindeligt fast rente, som 

betales til bank C. Virksomhed A ønsker at betale en fast rente, i stedet for variabelt, hvilket 

arrangeres via bank B. Virksomhed A's IRS kontrakt lyder, at der betales en fast rente og 

modtages en EURIBOR + X%, svarende til den rente der betales til bank A.  

 

 
Figur 6: Opbygning af en IRS, (Treasury Today, 2011) 

 

Virksomhed B's IRS kontrakt lyder omvendt på, at de modtager den faste rente virksomhed A 

betaler, og betaler EURIBOR + x%, som virksomhed A modtager. I denne proces sendes 

betalinger ikke en-til-en, da bank b tager et spread i renten, som betaling for IRS kontrakten. 

Der indgår, som udgangspunkt, ingen præmie, det vil sige betaling ved indgåelsen af IRS-

kontrakten, da betalingen til banken sker ved ovenstående beskrevne spread.   

 

Som illustreret i figur 6, består en IRS kontrakt af to ben, det faste ben og det variable ben. 

Prisfastsætningen af en IRS består i, at prisfastsætte de to ben, så IRS kontraktens værdi ved 

indgåelse er 0 (Gay & Venkateswaran, ukendt årstal).  

 

IRS kontraktens overordnede opbygning kendes nu, hvorfor der kan foretages analyse af den 

bagvedliggende teori af prisfastsættelsen. Der vil foretages en teoretisk prisfastsættelse, med 
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fiktive tal, der skal sikre forståelse af teorien og præcisering af omkostningsallokeringen fra 

EMIR. 

 

Tidligere i afsnittet, er det fastslået, at prisfastsættelsen af IRS kontrakten sker ved at 

prissætte de bagvedliggende betalingsrækker, således at værdien er 0 ved indgåelse. De 

bagvedliggende betalingsrækkers værdi kan opstilles, som to obligationer. En obligation med 

en variabel kuponrente og en med en fast kuponrente. Værdien af de to obligationer kan 

opstilles, som 

 

Hvor 𝐶̅ er den faste rente, F beskriver den nominelle værdi for hver enkelt obligation,𝐶�̃� er den 

variable rente på tidspunkt t, og 0Rt er renten på en nulkupon med udløb på tidspunkt t. Der 

tilbagediskonteres her med nulkuponrenten på tidspunkt t, i afsnit 4.3 vil der analyseres fordele 

og ulemper ved benyttelse af andre tilbagediskonterings renter. 

 

I følgende vil V være værdien af den indgåede IRS. Værdien ved at modtage fast rente og 

betale variabel, vil være identisk med en portefølje bestående af long i Bfix og short i Bflt.  

Det kan derfor udledes at værdien af den indgåede IRS er: 

 
Modsat kan værdien af at betale fast rente og modtage variabelt udtrykkes som 

 
Tidligere i afsnittet er det beskrevet, at værdien af en IRS ved indgåelse skal være 0. 

Kuponrenten på det faste ben skal findes, ved at værdien udligner værdien af det variable ben 

og således giver en samlet værdi på 0.  

 

Med denne viden kan tænkte eksempel foretages. Prisfastsættelse af en et-årig IRS med 

halvårlige betalinger, dvs. et interval på 180 dage og en nominel værdi på 1 kr. Der benyttes 

pengemarkeds konvention dvs. act/360 og LIBOR er antaget til nulkuponrenten, hvorfor denne 

benyttes til tilbagediskontering. Det er antaget, at ved t180 er renten 0,5% p.a. og t360 på 

1%p.a.. Ved at isolere 𝐶̅ kan IRS’en prisfastsættes, som vidst i nedenstående udregning. 

 

 
Resultatet af ovenstående giver 0,00996/0,996% hvorfor den faste rente, der skal betales per 

periode, er 0,498% i dette eksempel, udregnet for 1 kr. I nominel værdi. 

 



24 af 77 

 

Det variable ben er fikseret på LIBOR 6m rente ved indgåelse af IRS’en, og vil derfor kun være 

kendt for de første 180 dage, hvorefter renten fastsættes igen. Hvorledes EMIR krav har 

påvirket prisen, er det relevant at kigge på det tidligere nævnte spread, som er en del af 

prisfastsætningen, hvilket næste afsnit vil belyse.  

 

4.1 Swap spread 

 

I afsnit 4.0 (prisfastsættelse af IRS) er der i beregningerne afgrænset fra swap spread, for at 

holde prisfastsættelse med færrest mulige variabler, da større antal variabler kan gøre 

processen uspecifik. Spreadet vil inddrages nu, hvor prisfastsættelsesteorien er belyst. Swap 

spread er, som nævnt tidligere, bankens betaling for indgåelse af IRS kontrakten. Spreadet 

betyder, at den faste rente der betales af part A til banken, ikke stemmer overens med den 

faste rente part B vil modtage fra banken. Forskellen mellem A’s betaling og det B modtager, 

er bankens spread. 

 

Kapitel 4 har til formål, at klargøre hvordan clearingdelen af EMIR påvirker priserne på IRS, 

hvorfor det er nødvendigt at definere indholdet af bankens spread. Spread på IRS handlen 

skal dække markedsrisiko, likviditetsrisiko, operationel risiko, funding omkostninger, 

kreditrisiko og en avance på produktet. Derudover kan eventuelle omkostningsforskelle, ved 

clearing, indgå i spreadet, hvilket senere analyse har til formål at bestemme. Ligeledes vil 

analysen og diskussion inddrage hvorvidt omkostningerne ved clearing opvejes af en, alt 

andet lige (Duffie & Zhu, 2011), lavere kreditrisiko og kapitalkrav, b.la. målt ved 

modpartsrisiko, hvilket belyses i næste afsnit. Da execution brokeren formodes straks at indgå 

en modsatrettet handel, sættes markedsrisikoen til 0. Likviditetsrisiko og operationel risiko 

antages ligeledes til 0, da begge risici formodes uafhængige af, om handlen er slået bilateral 

eller clearet. De nævnte variabler i spreadet medtages derfor ikke i den videre analyse.  

 

4.2 Eksponering af IRS kontrakt 

 

Tidligere beskrevet i afsnit 3.5.3, som belyser CVA og kapitalkrav, er det konkluderet at EPE 

er en afgørende faktor for kapitalkrav. Det vides samtidig at EPE er grundlaget for, at estimere 

de forventede fremtidige margin krav. Dette afsnit har til formål, at analysere hvordan EPE 

estimeres og beregnes for en slået IRS handel. Teorien der benyttes, vil fastlægges i første 

del af afsnittet hvorefter denne vil benyttes på den tidligere benyttede IRS handel. Der vil 

analyseres ud fra en IRS position slået efter bilaterale vilkår og derefter clearede vilkår. Dette 

skal sikre en forståelse af, hvordan ændringen, der betyder at en IRS skal være clearet, har 

påvirket kapitalkravet, og derfor kunne udlede, hvorvidt dette er en del af 

prisfastsættelsesprocessen. 

 

Tidligere afsnit beskriver hvordan værdien, af en IRS, på indgåelses tidspunkt er 0. EPE 

beregnes ud fra gennemsnittet af de simulerede forventede fremtidige daglige eksponeringer. 

Værdien af IRS afgør eksponeringen, hvorfor den daglige værdi skal udregnes, også kaldet 

MtMt. Det vides at værdien af en IRS kan skrives som 
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Det vil sige, at værdien på tidspunkt t er værdien af det variable ben fratrukket værdien af det 

faste ben. Dette er, som tidligere, set fra en payer-swap dvs. der betales fast rente og 

modtages variabel rente. Først skal den fremtidige forventede pengestrøm opstilles. I 

nedenstående skema er renterne antaget, i senere analyse vil disse blive simuleret ud fra 

markedsdata. 

 
Tabel 1: Pengestrøm ved en IRS, (Egen tilvirkning, 2018) 

 
 

Der betales i ovenstående eksempel halv årligt, dvs. perioderne er 0,5 år. Det er antaget, at 

aftalen er indgået præcist 0,5 år før første betaling, hvorfor alle perioder er 0,5 år. Hvis ikke 

det er tilfældet, skal der interpoleres, hvilket benyttes og belyses senere i den løbende 

beregning af MtM af NDF. Det faste bens pengestrøm, er kendt ved indgåelse af aftalen. Den 

beregnes som den nominelle værdi, multipliceret med den halvårlige rente. Den halvårlige 

faste rente er opgivet til 1,5%. 

 

Det variable bens pengestrøm er ukendt ved indgåelse, her kendes kun første betaling. Ved 

beregning af den forventede fremtidige eksponering, skal denne derfor simuleres, som i 

senere analyse. I dette eksempel er den variable rente antaget, ud fra en antagelse om CIBOR 

rente + 0,5% p.a. som tillæg. Den egentlige fremtidige pengestrøm vil være ukendt, da 

udviklingen i CIBOR ikke kendes. 

 

Herefter vil værdien af det variables ben udregnes, som var det en obligation, som beskrevet 

tidligere. Ud fra den, vil den faste rente fastsættes, så værdien, sammenlagt med værdien af 

det variable ben er lig 0. Dette er den teoretiske tilgang, med antagelse om ingen 

transaktionsomkostninger. Dette er ikke tilfældet ved handel i praksis, her ses spreadet, at 

udgøre en væsenlig faktor. I analysen vil spreadet have primær fokus, da spreadet vil 

indeholde en eventuel meromkostning ved ikke at cleare kontra at cleare den købte IRS 

kontrakt. Hvor den eventuelle meromkostning i teorien stammer fra, vil gennemgås i afsnit 4.5. 

 

I ovenstående prisfastsættelse er CIBOR antaget, som tilbagediskonteringsrenten, ud fra de 

anvendte bøger. Inden analysen af IRS, er det krævet, at tilbagediskonteringsrenten belyses 

og eventuelle alternativer til CIBOR vurderes. Det har følgende afsnit til formål. 
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4.3 Risikofrie rente og tilbagediskonteringsrente 

 

En central del af prisfastsættelsen af derivater er tilbagediskonteringsrenten. I afhandlingens 

allerede gennemgåede prisfastsættelsesmodeller, foretrækkes det at anvende den risikofrie 

rente, til at tilbagediskontere. Den centrale udfordring ved dette er, at der i markedet ikke 

handles en risikofri rente. Følgende afsnit vil derfor have til formål, at analysere og klargøre 

hvilken rente der benyttes i senere analyse. 

  

Før i tiden var LIBOR oftest benyttet, til at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme 

(Gregory, 2013). LIBOR er et ikke sikret lån mellem banker, med en løbetid fra over natten til 

12 måneder. Det betyder, at derivatmarkedet benyttede sig af korttids lånerente mellem AA-

rating banker, til f.eks. at prisfastsætte en IRS. En af de mest benyttede renter, til det variable 

ben i en IRS, er selv samme LIBOR rente, hvorfor der i det tilfælde, bliver tilbagediskonteret 

med samme rente, som betalingen er afhængig af. 

  

Efter finanskrisen i 2008, hvor LIBOR renten i perioder steg voldsom (Jenkins, 2012), grundet 

usikkerheden banker imellem, bruges i dag oftest OIS renten, som den risikofrie rente. OIS 

renten er baseret på ”overnight interest swaps” hvor der stilles kollateral. Det vil sige, at 

forskellen på LIBOR og OIS afspejler den reducerede risiko, der er ved en OIS hvor der stilles 

kollateral. OIS renten ses derfor, alt andet lige, lavere end LIBOR, hvor stort dette spread er, 

afhænger primært af den generelle risikovurdering banker i mellem.  

  

Ovenstående belyser hvordan det er blevet markedspraksis at benytte OIS, som den risikofrie 

rente, hvor LIBOR før var den mest brugte. I følgende analyse vil OIS derfor benyttes, som 

tilbagediskonteringsrenten. 

 

Til at fastsætte den benyttede OIS i afhandlingen, er de danske OIS renter indhentet. Ud fra 

de indhentede rentesatser på Bloomberg (Bilag 2), ses OIS renten at svinge tæt på nul, med 

mindre negativ rente og mindre positiv rente, alt efter løbetiden på kontrakten. Løbetiderne på 

de analyserede kontrakter, er relativ korte, hvorfor en tilbagediskonteringsrente på -0,25% 

kontra 0,25% ikke vurderes at have mærkbar indflydelse på analysen. Grundet dette, antages 

OIS til 0%. Alternativt skal OIS renterne simuleres, hvilket ikke vurderes at skabe værdi for 

analysen, men derimod tilføje en variabel, der kan øge usikkerheden i resultatet. 

 

Tilbagediskonteringsrenten vil påvirke analysens fremtidige MtM beregninger, hvorfor det, alt 

andet lige, kun vil påvirke VM og ikke IM. Det skyldes at IM beregnes ud fra historisk data, 

som beskrives i afsnit 5.2.1. 

 

4.4 Monte Carlo modellen 
 

Teoriafsnittet benævner Monte Carlo modellen, som en central del af teorien bag 

prisfastsætningen. Dette afsnit går i dybden med hvordan modellen benyttes i afhandlingens 

analyse. Modellens svagheder og styrker vil ligeledes analyseres, hvilket bidrager til 

fortolkningen af analysens resultat. I afsnittet præsenteres modellen ud fra forudsætningen, 
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at der kun er et underliggende aktiv, det vil sige der ikke skal tages højde for de underliggende 

aktivers korrelation.  

 

Som nævnt i det indledende teoriafsnit, anvendes Monte Carlo simuleringen grundlæggende 

til stokastisk, at simulere udviklingen et tilstrækkeligt antal gange. Derefter fortolkes mængden 

af udfald, hvorefter det ønskede resultat kan udledes, ved at tage gennemsnittet af de 

simulerede udfald. Modellen bygger derfor på store tals lov. 

 

Teorien bygger på, at ved at simulere variablen et højt antal gange, for derefter at beregne et 

simpelt gennemsnit, fås et resultat der udtrykker et estimat for den faktiske værdi. For at sikre, 

at der kan forholdes kritisk til afhandlingens endelige konklusion, belyses Monte Carlo 

modellens relevante styrker og svagheder (Smid m.fl., 2010). 

 

Generelt har Monte Carlo følgende styrker: 

 

- Kan modellere komplekse og store mængder data. 

- Alle former for sandsynlighedsfordeling kan modelleres. 

- Modellen er intuitiv og relativ nem at implementere, når parametrene er bestemt. 

- Anerkendt og accepteret bredt i praktisk brug og ikke kun teoretisk. 

 

Ligeledes er der forholdt til følgende svagheder ved modellen. 

 

- Resultatet er approksimeret da fremtiden forsøges simuleret. 

- Intet interaktivt sammenhæng mellem data og parametrene. 

- Validering af data vil ske løbende og resultaternes fejlmargin vil være ukendt i starten. 

- Skaber store mængder data, hvorfor modellen kan være ressourcekrævende. 

 

Ud fra ovenstående styrker og svagheder, benyttes Monte Carlo modellen i senere analyse. 

Valget er foretaget med vægt på, at modellen er anerkendt af og benyttet i erhvervslivet. Der 

har været andre modeller, i overvejelserne til analysen, hvilket vil blive beskrevet i 

efterfølgende afsnit. 

 

4.4.1 Modelsammenligning 
 

Monte Carlo teorien benyttes, som beskrevet i foregående afsnit, dog findes der alternativer 

til denne. De teorier der har været overvejet, som alternativ, er beskrevet i dette afsnit, og 

ligeledes hvorfor disse ikke er valgt benyttet. 

 

En af de mest benyttede prissætningsteorier, er binomialtræet, især til prisfastsætning til 

optioner benyttes denne teori. Modellen er en direkte model, hvor den underliggende proces 

modelleres eksplicit. I praksis består træet af X antal tidsstep, hvor der ved hvert tidsstep kun 

er to mulige udfald. Der er et op-scenarie, hvor værdien stiger og et ned-scenarie hvor værdien 

falder. Derudover kræver det en sandsynlighed for begge scenarier, hvor summen af 

sandsynlighederne skal give 100%, da et af de to scenarier skal indtræffe. 
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Ulempen ved denne model er, at skal en vis præcision opnås, skal de benyttede tidssteps 

gøres minimale. Gøres dette, er der, alt andet lige, bygget en Black-Scholes (BS) model, hvor 

man, i modsætning til BS, kan se hver enkelt beregnet tidsstep. 

 

Resultatet for en BS-analyse, er udelukkende prisen på produktet, og ikke den daglige MtM, 

hvorfor denne ikke har kunne være benyttet i analysen. Ved binomialtræet fås derimod den 

daglige MtM, som tidligere beskrevet i hvert tidsstep. Det betyder, at BS ikke kan bruges, som 

alternativ i afhandlingen, hvorfor binomialtræet er vurderet, som bedste alternativ. Da renten 

skal simuleres, og der analyseres ud fra, store tals lov, vil det hverken være effektivt eller 

muligt, at benytte binomialtræ. Dette grundet, at der, alt andet lige, opnås en større præcision, 

ved øget antal simuleringer, ud fra store tals lov.  Der kan ved Monte Carlo simuleres stort 

antal scenarier væsentligt mere effektivt end binomialtræ. 

 

4.5 Beregning af CVA og CVA-spread 
 

For at bestemme om der kan ses en ændring i omkostningen ved køb af en IRS kontrakt ved 

en bilateral og clearet handel, er det nødvendigt at analysere en eventuel omkostningsforskel 

for execution brokeren. Den eventuelle omkostningsforskel, for execution brokeren, må 

antages, at skulle betales af køberne af kontrakten, hvorfor det, alt andet lige, må forventes at 

blive afspejlet i prisen. Følgende afsnit vil derfor tage udgangspunkt i, at analysere effekten af 

CVA og kapitalkrav på en IRS kontrakt mellem to finansielle modparter. Det gøres med 

udgangspunkt i, at execution broker skal ind prise modpartsrisikoen ved en bilateral handel, 

hvorimod execution brokeren ikke vil pådrage sig samme modpartsrisiko ved en clearet 

handel.  

 

Beregningerne foretages ved, at simulere kapitalomkostningerne på en 10-årig vanilla IRS 

fast/variabel, ved den belyste teori i tidligere afsnit. Først benyttes den tillagte viden om 

prisfastsættelse og eksponering, hvorefter kapitalkrav kan udregnes. Der vil i simuleringen 

benyttes en Monte Carlo simulation med udgangspunkt i teorien bag Vasicek. De antagede 

parametre bag simuleringen vurderes ikke relevante, at analysere i dette afsnit. Samme 

parametre ligger til grund i kapitel 5, hvor det vurderes at have større indflydelse på analysen, 

og derfor gennemgås og diskuteres. 

 

Den slåede handel antages at have en nominel værdi på 100 mio. kr. Markedsværdien ved 

indgåelse er 0 kr. ud fra teorien om prisfastsættelsen bag en IRS kontrakt. Ud fra den 

simulerede eksponering i bilag 3, er de 3 forskellige kapitalkrav beregnet, hvilket fremgår af 

samme bilag 3. Kontrakten er handlet med JPMorgan (JPM), hvorfor JPM vil være modpart i 

den bilaterale handel. I den clearede handel, er JPM execution broker, men handlen cleares 

gennem et CCP, hvorfor JPM ikke har modpartsrisikoen efter der foretages en novation.  

 

De 3 kapitalkrav er CVA-kapitalkravet, CVA og selve kapitalkravet. Til beregningen af 

kapitalkravene er teorien i afsnit 3.5.3 benyttet, hvor de simulerede værdier er benyttet. 

Recovery-raten, 40%, der benyttes i beregningerne, er trukket fra Bloomberg. Til dette er 

benyttet en CDS kontrakt på Nordea (Bilag 5), da det ses fra JPM’s vinkel og forskellen i deres 
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kapitalkrav. Det antages, at der er et konstant CDS-spread på 0,47%. Der anvendes en PFE-

sats på 1,50%, da der er tale om en IRS med en løbetid på mere end 5 år (Andresen, 2016) 

 

Det er ikke den individuelle fordeling der er interessant for analysen, hvorfor tabel 2 viser 

summen af de 3 kapitalkrav. Den individuelle fordeling fremgår af bilag 3 og 4.  

 
Tabel 2: Kapitalkrav på en bilateral og clearet handel, (Egen tilvirkning, 2018) 

 
 

Begge handler er simuleret ud fra samme parametre, og har derfor identisk forventet fremtidig 

eksponering. Differencen er alene et udtryk, i forskellen på hvor risikovægtet en bilateral 

handel vurderes i forhold til den bilaterale. Der er i begge beregninger antaget, at handlerne 

har den laveste risikovægt, dvs. 2% på den clearede og 50% på den bilaterale (Andresen, 

2016). 

 

Den clearede handel ses væsentligt mindre kapitalbelastende i forhold til den bilaterale 

handel. Dog vil JPM ikke blive påvirket af det beregnede kapitalkrav, da handlen cleares. Det 

betyder i praksis, at en novation foretages, så CCP’et træder i JPM plads, og derfor bliver 

modpart til køber af kontrakten (Maijoor & Galbo, 2013). 

 

Det betyder i teorien, at JPM, ved den slåede handel, skal prise de ekstra omkostninger ind, 

der er ved det øgede kapitalkrav ved den bilaterale handel. Hypotesen går derfor på, at køber 

bør opnå kontrakten billigere, isoleret set hos execution brokeren, da denne ikke påtager sig 

en modpartsrisiko, og derfor ingen øgede kapitalkrav. 

 

Dette er ikke den direkte omkostning for JPM, men derimod et øget kapitalkrav. Det er derfor 

funding omkostningen, som beskrives i afsnit 5.3.6, der afgør den egentlige omkostning for 

JPM. Da funding omkostning for JPM ikke kendes, er der i stedet foretaget følgende 

antagelse. Jævnfør rapport fra Reserve Bank of Australia, der har fokus på de større bankers 

funding omkostninger, mod de australske bankers (Cheung, 2017). JPM er en af de større 

banker i verden, hvorfor funding omkostning i rapporten på ca. 2,1% for større banker vurderes 

realistisk (Martin, 2017). Derfor er det også antaget, af JPM Chase, som execution broker, har 

samme funding omkostninger, som JPM bank. Dette selvom de juridisk ikke er samme enhed, 

men økonomisk formodes at have tæt relation. 

 

En funding omkostning på 2,1% betyder, at den direkte kapitalomkostning for JPM ved den 

opstillede handel, vil være på 7.393,6 USD.    

 

Tidligere er det belyst, hvordan spreadet hos en execution broker skal dække forskellige 

omkostninger. Der vil derfor analyseres udviklingen i spreadet, i perioden hvor EMIR og 

clearing forpligtelse er blevet pålagt IRS-kontrakter for at se en eventuel forskel. 
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4.6 Analyse af spreadet på en IRS i perioden med indfasning af EMIR. 

 

Fra tidligere vides det, at første del af clearingforpligtelsen af IRS trådte i kraft 21. juni 2016, 

hvorfor dette vil være skæringspunktet i analysen. Datasættet, indeholdende spread på IRS, 

går fra 1 år før skæringspunktet til ultimo marts 2018 (Bilag 6). Dette skulle gerne give et 

retvisende billede af, hvorvidt hypotesen fra foregående afsnit holder. 

 

Datasættet består af en 10-årig USD 6M Semi-annual IRS, hvor bid og ask priser er hentet 

via Bloomberg. Derefter er det daglige absolutte spread udregnet. Der analyseres på det 

absolutte spread, og ikke et procentuelt. Dette grundet, at en faldende rente vil medføre 

stigende procentuelt spread, da execution broker, alt andet lige, stadig skal have samme 

betaling for kontrakten. I nedenstående figur 7, er de daglige absolutte spread værdier 

indsat. 

    
Figur 7: Daglig absolutte spread værdier 10-årig USD 6M Semi-annual IRS, (Bloomberg, 2018) 

 

X-aksen er tidsudviklingen mens y-aksen er de absolutte spread værdier. Udviklingen af et 

stort antal data, kan være umuligt at spotte. Der er derfor benyttet et 2.gradspolynomium 

trendlinje. Den fungerer, som en trend linje hvor en eventuel tendens i udviklingen af spreadet, 

vil kunne aflæses.  Aflæses den fra grafen, kan der hverken konkluderes en stigning eller 

minimering af spreadet. Den viser nærmere status quo og ikke en egentlig faldende eller 

stigende tendens.  

 

Tages der i stedet et gennemsnit af værdierne, med skæringsdatoen d. 21. juni 2016, fås 

følgende værdier. Før 21.juni 2016 observeres et gennemsnit i spreadet på 0,00316 mens 

der efter ses et gennemsnit på 0,00345 (Bilag 6). Det viser den modsatte retning, end der 

var forventet jævnfør tidligere hypotese, da det svarer til en stigning på ca. 9%. 

 

Hvis den tidligere beregnede funding omkostning på 7.393,6 USD, omregnes til et spread, vil 

det være lig 0,000074. Størrelsen i betragtning kan følgende delkonklusion antages.  

 

Der kan isoleret set ikke konkluderes på udviklingen i spreadet, da der ikke vurderes at være 

en entydig trend i forbindelse med skæringsdatoen. Det kan skyldes, at den data der 
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udvindes fra Bloomberg er generelle priser fra markedet. Det betyder, at der her ikke tages 

højde for, hvem der handler den pågældende IRS, dvs. den kan handles af virksomheder 

eller andre, der ikke hører under EMIR. En anden kilde kunne være direkte fra en execution 

broker, hvor det efterspørges, hvorvidt de stiller forskellige priser, til en køber der skal cleare 

og en der ikke skal. Der er forsøgt kontaktet JPM, for at undersøge, hvorvidt de stiller 

forskellige priser til en køber, der skal cleare og en der ikke skal. Det har desværre ikke 

været muligt, at få JPM til at respondere på dette, hvorfor denne ekstra test ikke har været 

mulig.  
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5 NDF kontrakts livscyklus 
 

Overordnet har en derivathandel to typer omkostninger: de omkostninger der er ved at 

handlen slås og de omkostninger der er ved at holde kontrakten. I afsnit 5.3.5, bliver 

omkostningerne ved at slå handlen belyst, dvs. til execution broker og en eventuelt clearing 

broker. Tidligere nævnt, er en del af EMIR de marginkrav der stilles, både ved en clearet 

handel og en bilateral handel. 

 

Marginkrav er ikke en del af den pris, der ses på børsen, men derimod løbende betalinger 

efter markedsværdiudviklingen af kontrakten. Overordnet for køber af kontrakten, er der to 

typer margin, som beskrevet i afsnit 3.4.3 og 3.4.4, VM og IM. Beregningen af disse, er en 

central del af omkostningerne i hele derivat kontraktens levetid, og en del af de løbende 

betalinger. 

 

Kapitlets formål er, at skabe overblik over egenskaberne bag NDF og derefter 

prisfastsættelse af en NDF kontrakt, da denne er baggrunden for eksponeringen, der i sidste 

ende er fundamentet i marginkrav og kapitalkrav. Dette vil være grundlaget for, at kunne 

besvare og forholde til, hvorvidt en NDF FX skal slås bilateralt eller clearet, fra et 

omkostningssynspunkt. 

      

5.0.1 NDF kontrakter 
 

Afhandlingen tager udgangspunkt i NDF FX, med følgende underliggende FX USD/BRL. En 

NDF FX og en standard FX er begge en forward handel med en underliggende valutakurs, 

hvorfor mekanismerne er ens. Forskellen er at NDF er uden fysisk levering af valutaen 

(Lexicon FT, 2018), leveringen foregår i stedet kontant i den store valuta. Det vil sige, at der 

kun leveres fra den ene part til den anden, alt efter udviklingen i de underliggende valutaer. 

Den store valuta i afhandlingen repræsenteres af USD mens den lille valuta repræsenteres 

af BRL. USD står for størstedelen af NDF markedet, hvorfor den benyttes, som den store 

valuta. 

 

NDF giver adgang til derivatkontrakter med underliggende emerging marked valutaer. På 

disse markeder ses valutamarkedet ofte at have lav likviditet og/eller utilgængelige f.eks. 

grundet kapitalrestriktioner. NDF kontrakter gør det muligt at afdække valutarisiko mod f.eks. 

Kina, Sydkorea, Indonesien og Brasilien, hvor det ellers kan ses svært eller umuligt. 

 

Prisfastsættelsen vil i følgende afsnit belyses, hvorefter eksponering og kapitalkrav vil 

analyseres. De indledende analyser vil foretages med fiktive tal, for en generel analyse og 

en dybere forståelse. Derefter vil markedsdata inddrages, og en fuld handelsanalyse vil 

foretages, med formål at klargøre hvorvidt handlen, fra et omkostningssynspunkt, skal 

cleares eller handles bilateral. 
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5.1 Prisfastsættelse af NDF 

 

Teorien og fremgangsmåden bag prisfastsættelsen er næsten identisk med FX. Ved en 

traditionel FX er skæringsdatoen for kursen ved levering/udløb. Ved en NDF er 

skæringsdatoen to dage før udløb og udvekslingen sker kontant ved udløb. To dage før 

udløb, er der aftalt en fixing-dato, hvor den der gældende spotkurs benyttes til beregning af 

udvekslingen ved udløb. Kontraktens vilkår bestemmer detaljer, såsom hvilken kilde der 

benyttes til kursdata. Der benyttes data fra Bloomberg i afhandlingen, som tidligere nævnt i 

afgrænsningen. NDF kontrakten består dermed af en nominel hovedstol, forward valutakurs, 

fixing-dato, udløbsdato og visse individuelle detaljer, som f.eks. kilde til kursdata (MFX, 

ukendt årstal).  

 

Den aftalte forward valutakurs udregnes ved den observerede spotkurs ved kontraktens 

indgåelse, med en ændring, beregnet ved renteforskellen mellem de to underliggende 

valutaer. Det kan udtrykkes som:  

  

 
 

Efterfølgende prisfastsættelse vil tage udgangspunkt i en 1-årig NDF kontrakt med følgende 

underliggende valutaer USD/BRL. Hvis den nuværende USD/BRL spotkurs observeres til 

3,5 og 1-årige USD-rente er 2% og BRL-rente 6%, vil det give følgende 1-årige forward-kurs 

i NDF kontrakten. 

 

 
 

Den aftalte forward-kurs vil således være 3,637. Kontrakten lyder på en 1-årig periode og er 

indgået af en virksomhed i USA, der har købt NDF’en, til at afdække virksomhedens 

eksponering mod BRL, hvor de skal benytte BRL om et år, det vil sige veksle USD til BRL. 

På fixing-datoen, altså to dage før udløb, observeres spotkursen på USD/BRL til 3,6 , det vil 

sige USD er apprecieret, som det også var ventet, ud fra rentepariteten, men mindre end 

ventet. På udløbsdatoen vil virksomheden i USA få kontant svarende til den aftalte forward-

kurs, fratrukket hvad end den observerede spotkurs er på fixing-datoen. Virksomheden vil 

derfor modtage svarende til 0,037 BRL pr. USD der er indgået i nominel kontraktværdi 

(Chrisholm, 2010). Da USD er den styrende valuta i NDF, modtages svarende til 0,037BRL i 

USD. De 0,037 BRL vil veksles til den der gældende spotkurs, ved kontraktens udløb.  

 

5.1.1 NDF eksponering 
 

For at forstå risikoen, ved at holde en NDF kontrakt, skal markedsværdien af kontrakten 

beregnes dagligt, hvilket samtidig ligger til grund for de daglige marginkrav (Hasenpusch, 
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2011). Baggrunden for NDF kontrakten er, at likviditeten er begrænset i den ene af de 

underliggende valutaer. Beregning af markedsværdien kan derfor kræve andre likvide 

markeder, som har tæt korrelation med det valgte NDF marked. 

 

I foregående afsnit blev der beskrevet prisfastsættelsen af NDF kontrakten, for til sidst, at 

beregne værdien ved udløb. Denne kan udtrykkes ved to ben, det korte ben og det lange 

ben. Det kan beskrives som  

 

 
 

Hvor nedenstående er gældende: 

 
Tabel 3: Definitionsliste (Egen tilvirkning, 2018) 

X Den handlede valuta - BRL 

Y Den store valuta - USD 

Z Afregningsvaluta - Valuta Y 

Nx Den nominelle værdi opgivet i valuta X 

Fndf(X,Y) Spotkursen på indgåelsestidspunktet 

Ffix(X,Y) Spotkursen på fixing-datoen aflæst ved aftalte kilde 

 

Benyttes kurserne fra foregående afsnit giver det følgende 

 

  
 

Forskellen på værdien i de to ben, ses at være 0,037. Samme værdi som beregnet i afsnittet 

før. Markedsværdien ved udløb er derfor udregnet simpelt ved aflæsning af spotkurser på 

fixing-datoen, svarende til beløbet der skal udveksles. I dette tilfælde,  

 

Markedsværdien på tidspunkt t, det vil sige hvilket som helst tidspunkt før TF, som er den 

fastsatte fixing-dato, MV(t), kan ikke beregnes ved samme simple markedsaflæsning. 

Eksponeringen undervejs, er ikke forskellen mellem spotkursen og den aftalte strike kurs, da 

der er indbygget et tidselement. Eksponeringen er derfor, forskellen på den indgåede 

strikekurs og den forventede spotkurs på TF tilbagediskonteret til nutidsværdien. Den 

forventede spotkurs udregnes, som en forward, det vil sige ud fra renteniveauet i de to 

pågældende lande, denne teori beskrives i efterfølgende afsnit omhandlende udækkede- og 

dækkede renteparitet. Renteniveauet vil i analysen simuleres ud fra Vasicek teorien, som 

beskrevet i metodeafsnittet afsnit 2.2.1. 

 

MtM beregningen for den indgåede kontrakt, skal derfor beregnes, når den ikke matcher en 

identisk kontrakt der kan handles i markedet. Det vil den kun gøre, når restløbetiden er identisk 
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med de løbetider der handles i markedet. I det tilfælde kan værdien udregnes, med antagelsen 

om et perfekt marked, hvorfor markedsprisen passer den teoretiske pris. Det kræver derfor en 

metode, der kan approksimere værdien af kontrakten, da der ikke handles lignende i markedet 

hvor værdien vil kunne aflæses. Dette kan gøres ved hjælp af teorien bag lineær interpolation. 

 

Ved lineær interpolation kan der genereres flere værdier end de allerede kendte. Ved 

interpolation kræver det, at de allerede kendte værdier, er to yderpunkter, forstået som de 

værdier der genereres, skal ligge inden for de kendte værdier. Senere i afsnittet beskrives 

ekstrapolation, der ikke er begrænset af dette, men har andre kritikpunkter. Et simpelt 

eksempel er følgende talrække med værdierne, 1-3-5. Benyttes her interpolation til at 

generere flere værdier, ville 2 og 4 genereres i talrækken, igen kan der dannes endnu flere 

værdier, dog ikke under 1 og over 5. 

 

Denne teori benyttes til den daglige værdiansættelse af kontrakten, og dermed generere MtM 

til brug for margin beregning. Der analyseres en 3 måneders NDF FX, som oplyst senere i 

specifikationstabellen 5. Der vil i de to første måneder af kontrakten interpoleres i mellem en 

3 måneders forward/terminskontrakt og 1 måneders forward. De kan begge aflæses i 

markedet, i analysen vil de blive simuleret via renteparitet teorien. De vil blive simuleret dagligt, 

da der dagligt skal bruges begge kontrakter til værdiansættelsen. 

 

Den sidste måned vil en 1 måneders kontrakt og spotkursen benyttes til interpolering. Her 

kunne også benyttes teorien bag ekstrapolation til at benytte 3 måneders og 1 måneders 

kontrakterne til at værdiansætte den sidste måned. Ekstrapolation kan benyttes til 

identificering af en funktionsværdi uden for de kendte værdier (Larsen, 2018). Teorien bag 

ekstrapolation er fravalgt grundet nedenstående kritikpunkter: 

 

- Kræver en sammenhæng mellem de kendte værdier og den manglende værdi. 

- Større fejlmargin, kontra interpolation, da det ukendte ligger uden for det kendte 

(Gyldendal, 2018). 

- Der bruges historisk eller spotdata til at forudsige fremtiden. 

 

Der vurderes ikke, at kunne antages en entydig sammenhæng mellem udviklingen fra 3 

måneders forward, 1 måneders forward og udviklingen i kursen den sidste måned. Der 

benyttes derfor interpolation, for at sikre en sammenhæng i de kendte værdier, hvor en 

fremtidig beregnet spotkurs vurderes mere retvisende og sikrer en lavere fejlmargin. Det er 

derfor relevant, at belyse teorien bag prissætningen i de forwards der er grundlaget for 

interpolationen.  

 

5.1.2 Renteparitet 
 

Renteparitetsteorien har en væsentlig rolle for valutamarkedet, hvor renterne, spotkurserne 

og udenlandske valutakurser forbindes. Teorien dækker over, at forskellen mellem to landes 

renter, er lig forskellen mellem forwardvalutakursen og spotkursen. Teorien siger, at et land 

med en lavere rente skal handles med en forward præmie, i forhold til et land med en højere 

rente (Shapiro & Moles, 2014). Under renteparitetsteorien findes to rentepariteter: Den 
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dækkede renteparitet og den udækkede renteparitet. I nedenstående afsnit vil disse blive 

beskrevet.  

 

5.1.3 Dækkede renteparitet 
 

Teorien bag den dækkede renteparitet benyttes i analysen til simuleringen af de fremtidige 

benyttede spot og forward kurser. Den dækkede renteparitet, også kendt som covered interest 

rate parity (CIP), benytter renten i de pågældende lande til at bestemme forwardkursen med 

løbetid n. 

 

Det betyder i praksis, at en eventuel gevinst i renteniveauet mellem de to lande, vil udvandes 

af udviklingen i valutakursen. Teorien bygger derfor på en “no arbitrage”, hvilket vil sige, at 

der ikke kan opnås en risikofri gevinst, ved at udnytte renteforskelle i forskellige lande (Shapiro 

& Moles, 2014). Der skal derfor være “no arbitrage” mellem spot og forward-markedet i forhold 

til hjem- og udlandets pengemarked, det vil sige indlånsrenten i det pågældende land. Det kan 

overordnet deles op i de nedenstående fundamentale antagelser. 

 

- Deponering af X kr. skal give samme afkast. 

- Lån af X kr. skal have samme omkostning. 

- Loven om en pris på tværs af alle markeder. 

 

Tages der udgangspunkt i USD/BRL, skal identisk afkast opnås ved de to efterfølgende 

visualiserede fremgangsmåder. Øverste scenarie symboliserer afkastet, hvis der deponeres 

100 USD. Nederste scenarie symboliserer de 100 USD veksles til spotkursen, placeres 

derefter i Brasilien i et år og veksles derefter tilbage til USD via den forward kontrakt, der er 

indgået på tidspunkt 0.   

 

 
Figur 8: Flow ved den dække renteparitet, (Egen tilvirkning, 2018) 

 

Begge scenarier giver samme afkast, her symboliseret med USA som hjemland. Ovenstående 

scenarie er foretaget med antagelse om ingen transaktionsomkostninger, hvilket også er 

tilfældet i analysen. Ud fra ovenstående viden, kan følgende formel beskrive sammenhængen 

mellem forward med løbetid n og indlånsrenten i hjem og udland.  
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Hvor F er forwardkursen, iH er renten i hjemlandet og iF er renten i udlandet, mens S er 

spotkursen der observeres i markedet på indgåelsestidspunktet. Da ovenstående scenarie i 

figur 8 viser 3,5 BRL for én USD, og derved har indirekte kvotering, så skal ovenstående 

formel om arrangeres. Det tidligere eksempel i figur 8, kan derfor beregnes som følgende:  

 

𝐹 =  
1 + 0,04

1 + 0,02
∗ 3,5 = 3,569 

 

Forwardkursen ses, som forventet, ens ved både den visuelle illustration og formeltilgangen. 

Ved begge fremgangsmåder er "no-arbitrage" opfyldt.  

 

5.1.4 Den udækkede renteparitet 
 

Den udækkede renteparitet, også kaldet uncovered interest parity (UIP), bygger på forhold 

mellem renten på et aktiv i et lands pålydende valuta, renten på et lignende aktivs pålydende 

i et andet lands valuta samt den forventede ændring i spotkursen mellem de to landes valuta. 

I modsætning til CIP, hvor der anvendes forwardkurser til afdækning af valutakursrisiko, så er 

UIP, hvor en udenlandsk valuta efterlades udækket på tidspunkt t. Herefter ventes der til 

tidspunkt t+1, for så at veksle tilbage til hjemlandets valuta til spotkurs st + 1. Der opstår 

hermed en usikkerhed, da st + 1 ikke er kendt, hvorfor den udækkede position må vurderes 

ud fra sandsynligheden for forskellige udfald for st + 1. Antagelserne bag UIP er, at 

markederne vil skabe ligevægt mellem afkastet på hjemlandets valuta med den forventede 

værdi på tidspunkt t (Et) for udbyttet på den udækkede udenlandske valutaposition (Isard, 

1996).  

 

En af ulemperne ved UIP er, at den svær at teste, da det ikke er muligt direkte, at observere 

markedsforventningerne for en fremtidig valutakurs. UIP er blevet test med den antagelse, at 

valutamarkedsdeltagerne har rationelle forventninger, således at den fremtidige valutakurs 

svarer til værdien på tidspunkt t plus en fejlmargin, som er ikke er korreleret med viden på 

tidspunkt t. Der er udarbejdet en række undersøgelse, for at indhente bevis på UIP. Helt 

konkret har der været indsamlet data omkring valutakurs forventninger fra flere kilder. Denne 

data viser, at respondenternes forventninger til den valutakurserne, målt som et gennemsnit, 

afviger markant fra de gældende valutakurser (Isard, 1996). 

En anden udfordring ved UIP er, at renteforskelle mellem to lande, kun forklarer en lille del af 

de efterfølgende ændringer i valutakursen. Generelt set, så er ændringerne i valutakurserne 

primært domineret af uventet information eller nyhederne om økonomiske udvikling, politik 

eller lignende (Isard, 1996).  

 

Ovenstående kritik er generelt, ved forsøg på at forudsige renten ud fra renteparitet. Det er 

dog en anerkendt og benyttet teori, hvorfor den generelle teori bag renteparitet benyttes til, at 

generere fremtidige forwardkurser i analysen.  
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5.1.5 Normalfordeling 
 

Normalfordelingsantagelse er grundlaget for de statistiske beregninger i afhandlingen. Den 

historiske eksponering der benyttes til beregning af IM antages at være normalfordelt. 

Ligeledes antages den simulerede fremtidig eksponering af være normalfordelt. Dette afsnit 

vil have til formål at undersøge normalfordeling og være kritisk over for antagelsen der ligger 

til grund for analysen.  

 

Normalfordelingen beskriver uendelige mange hændelser, hvorfor den matematiske 

beskrivelse kompliceres, da der ikke kan angives sandsynlighed for hver enkelt hændelse. 

Teknisk set er normalfordelingen beskrevet at to værdier, middelværdi og spredningen.  

Fordelen ved det, er at al relevant information er indeholdt i spredningen og middelværdien. 

 

Der findes forskellige test, til at analysere hvorvidt den valgte data er normalfordelt. Der er dog 

markante kritik punkter til de forskellige test, hvorfor det blandt mange menes ikke at give 

værdi, at gennemføre disse test, da resultatet ofte kan give misinformation (Medicinsk 

Statistik, 2016). Der er i afhandlingen derfor ikke foretaget test af datasættene og om disse 

følger en normalfordeling. Det er antaget ud fra størrelsen af data, hvor der både ved historisk 

IM beregning og beregning af fremtidig eksponering, vurderes at have en høj datamængde, 

hvorfor den kan antages normalfordelt. 

 

Normalfordeling antagelse sikrer, at der i analysen er symmetrisk udvikling omkring 

middelværdien. Det kan grafisk vises, som figur 9, hvor middelværdien er sat til 10 og 

standardafvigelsen/spredning er sat til 20%. Det ses at koncentrationen af hændelser, er 

størst omkring middelværdien. Sandsynligheden for en hændelse indtræffer, minimeres når 

afstanden til middelværdien øges. Således vil en -1 standardafvigelse til +1 standardafvigelse 

dække 68,26% er hændelserne. 

 

 
Figur 9: Normalfordeling, (Chegg, 2018) 

 

Der vil i afhandlingen og den slutlige konklusion medtages følgende kritikpunkter (Nielsen & 

Svarrer, 1979) ved antagelsen om normalfordeling.  
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- Generelt ses en række empiriske undersøgelser, at have forkastet antagelsen om at 

afkast følger en normalfordeling. Der vil generelt observeres “tykke haler” hvilket 

betyder, at ekstreme hændelser sker hyppigere end normalfordelingen viser. 

- Der vil samtidig med ovenstående ofte ses, en større koncentration omkring 

middelværdien, end normalfordelingen viser.  

 

De to ovenstående svagheder ved normalfordelingen vurderes, som de mest relevante i 

denne afhandling. Det betyder i praksis, at figur 9 burde være højere og smallere omkring 

middelværdien, samtidig med koncentrationen i hallerne bør øges.  

 

5.2 Margin beregninger 
 

Den generelle analyse af CCP har vist, at ikke alle margintyper bliver beregnet ud fra samme 

algoritme. Primær forskel ses på udregningen af IM, hvor der er stor forskel på perioden og 

den statistiske teori der ligger bag. Afhandlingen er afgrænset til clearing via LCH, som blandt 

andet benytter “expected shortfall” i den statistiske teori, som markedet generelt er ved at 

acceptere, i stedet for en traditionel 99% VAR beregning (Sherif, 2014). Hvorfor der benyttes 

LCH’s beregningsmodeller for margin i det følgende afsnit. 

  

5.2.1 Initial Margin 
 

Den generelle mening bag IM er beskrevet i afsnit 3.4.3, hvor dette afsnit vil have fokus på 

beregningen bagved. Teorien i dette afsnit, vil blive benyttet sidst i afsnittet, hvor en handels 

fulde livscyklus analyseres. 

 

LCH clearing beregner deres IM på baggrund af de sidste 10-års historik (Khwaja, 2016). Ud 

fra dette bruger de expected shortfall, hvor de tager et gennemsnit af de 6 værste hændelser, 

ud fra en normalfordeling. Forskellen mellem den traditionelle 99% VAR beregning og den 

LCH benytter, kan illustreres ved nedenstående figur.  

  

 
Figur 10: VAR vs. expected shortfall, (Hull, 2007) 

 

1. del af figuren viser tankegangen bag VAR. Ved 99% konfidentsinterval, vil den viste VAR 

værdi beskrive, at tabet vil være større end den beregnede VAR ved 1% af hændelserne. 

Denne værdi vil så benyttes, til den videre IM beregning. Bag dette ligger den generelle 

normalfordelingsantagelse, som forholdes kritisk til i afsnit 5.1.5.  
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2. del af figuren viser tankegangen bag expected shortfall. Teorien om “tykke haler”, beskrevet 

i afsnit 5.1.5, ligger blandt andet bag tanken om at tage et gennemsnit af de 6 værste 

hændelser. Resultatet fra denne metode, vil, alt andet lige, være mere konservativ, end den 

traditionelle VAR beregning (Sherif, 2014). LCH bruger 99,7% konfidensinterval, hvilket 

betyder resultatet står mere konservativt og kræver en større margin stillelse (Khwaja 2, 2016). 

 

Beregningen af IM i den clearede handel, vil foretages med 99,7% konfidensinterval, ud fra 

expected shortfall. Der tages et gennemsnit af de 6 værste VM kald, og dette bruges til at 

beregne IM til, at kunne dække 5 dages VM. Dette er identisk med LCH’s tilgang ved 

pensionskasser og investeringsforeninger. 

 

Ved IM beregningen for den bilaterale handel, vil en mere traditionel VAR beregning benyttes. 

Denne beskrives senere i afhandlingen, da den indgår under SIMM, som er standard regler 

for visse ikke clearede handler. 

 

5.2.2 Variation margin 
 

VM beregnes ud fra udviklingen i den daglige eksponering. VM overføres dagligt, hvorfor 

denne består af udviklingen i den daglige lukkepris, hvor den fulde udvikling i eksponeringen 

skal overføres, så fald den overstiger et fastsat minimums beløb. Beregningen der ligger bag, 

er beskrevet i afsnit 5.1.1 om eksponering. 

 

 
 
5.2.3 Default fund 
 

DF udregnes ved at simulere ekstreme, men plausible hændelser i markedet. Det kan være 

FED eller andre nationalbankernes udmeldinger, eller f.eks. Brexit. Simuleringerne køres på 

alle CCP’ets kunder, dvs. alle CM konti. De to konti der mister mest værdi, er tilsammen det 

der skal stilles i DF. Den beregnede sum, skal derefter divideres ud på hver enkelt CM. Ca. 

90% af DF fordeles fra et gennemsnit af hver enkelt CM’s tab, udregnet på månedlig basis 

(Skarecky, 2015). Den resterende del udregnes blandt andet på den nominelle værdi af 

swaps, da der stilles mindre IM ved swaps, grundet en ofte flad udvikling, hvorfor der tillægges 

ekstra. Derudover er der et minimum DF, der skal stilles af medlemmer, selv ved 0 handler. 

Minimum DF varierer fra CCP til CCP, men LCH har et minimum på 10 millioner GBP. 

 

Der medtages ikke DF i nedenstående beregning, da denne regning bliver påført CM og ikke 

kunden der clearer igennem CM. I afsnit 5.2 om prisfastsætning, er DF b.la. en del af analysen 

om de omkostninger der evt. føres videre til kunden. 
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5.3 NDF livscyklus analyse 
 

Foregående afsnit har analyseret og klargjort på hvilken baggrund analysen af en clearet- og 

en bilateral handelslivscyklus skal foretages. I dette afsnit vil analysen foretages af en clearet 

handel. Afsnittet efter, vil have til formål, at foretage samme analyse af en tilsvarende bilateral 

handel. Derefter vil den genererede viden fra de to afsnit benyttes til den endelige analyse 

mellem clearet og bilateral. 

 

Ud fra afhandlingens allerede beskrevet afsnit, er figur 11 udformet. Den viser hovedpunkterne 

der skal tages højde for, ved optimering af OTC handler set fra køber af kontrakterne. Den 

stiplede linje afgrænser de faktorer der medtages i dette kapitels analyse. 

 
Figur 11: Optimering af OTC handler fra køber, (Egen tilvirkning, 2018) 

Begge analyser vil bygges op efter boksene i figur 11. Der skal beregnes margin estimering, 

livstidsomkostninger, handelsomkostninger og kapitalbelastning på den slåede NDF FX 

handel. Efter dette kan handlerne sammenlignes. 

 

De slåede handler vil begge have en nominel værdi på 300 mio. USD og være en NDF FX 

med underliggende valuta USD/BRL, som tidligere beskrevet. Løbetiden af kontrakten er 3 

måneder hvorefter udveksling af USD skal finde sted. Denne del af analysen vil gælde både 

NLP og NI da de kvantitative krav er identiske ved den clearede handel. Eneste forskel der 

ses, ved den clearede handel, vil være i funding omkostninger, som beregnes individuelt. Der 

vil være forskel i kravene ved den bilateral handel, i analysen med udgangspunkt i situationen 

i dag, dette vil blive belyst senere i analysen. 
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5.3.1 NDF specifikationer 
 

De estimerede omkostninger på den bilaterale og clearede handel vil beregnes ud fra en 

Monte Carlo og Vasicek simulation af renterne, hvilket benyttes til beregning af den daglige 

MtM på FX NDF. Teorien og prisfastsættelse generelt er tidligere beskrevet i afhandlingen, 

hvorfor denne har fokus på de specifikke beregninger på den slåede handel. 

 

Nedenstående ses specifikationerne på den slåede FX NDF, hvor den nominelle værdi er 

300.000.000 USD. Dette er en realistisk, men dog høj nominel værdi, når der sammenlignes 

med handler på NDF FX markedet (Barnes 2, 2016). Der er sat en høj nominel værdi, da der 

kun opereres med en enkelt handel i analysen. Der kræves derfor en hvis størrelse for denne 

enkelte handel, for at udviklingen i MtM vil kreere krævet margin og være retvisende i forhold 

til de nominelle handelsværdier, der ses hos de største forvaltere. 

 
Tabel 4: Specifikationer på NDF handlen, (Egen tilvirkning, 2018) 

 
 

Der vil først være et marginkald, når forskellen mellem værdien i kontrakten og det allerede 

udvekslede margin overskrider den minimumsgrænse der er aftalt for margin kald. Der er fra 

ISDA beskrevet, at et minimum transfer beløb kan benyttes i de to parters CSA. Det sikrer, at 

der ikke overføres minimale beløb, da der også er omkostninger ved overførsler og 

administrativt arbejde. Minimum transfer beløbet er i dette eksempel sat til 25.000 usd. 

Beløbet er skaleret ned, i forhold til de aftaler modparterne vil have med CCP’et LCH. 

Bestemmelsen i CSA aftalen vedrørende margin minimumsbeløbet, må maksimalt være aftalt 

til 500.000 EUR jf. ISDA (ISDA, 2016). Grænsen kan gælde både IM og VM, eller individuelt, 

dog må summen af de to ikke overskride grænsen på 500.000 EUR. 

 

Der er i analysen taget udgangspunkt i, at IM ikke ændrer sig undervejs, hvorfor der kun er en 

IM overførsel ved starttidspunktet for den indgåede kontrakt. Normalt kan IM blandt andet 

ændre sig, hvis der laves ændringer i aftalen, eller hvis den historiske data, der er brugt til at 

beregne IM, ændres. 

 

VM marginkrav bliver, som tidligere beskrevet, bestemt ud fra MtM beregninger. Det er 

beskrevet i afsnit 5.1.1 hvordan MtM beregnes teoretisk og vil nu belyses ud fra analysen. IM 

kan beregnes på flere måder og varierer fra CCP til CCP og ligeledes skal det aftales i CSA 

ved bilaterale handler hvordan parter beregner IM, hvilket også vil specificeres i efterfølgende 

afsnit. 
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5.3.2 VM specifikationer 
 

Teorien bag MtM beregningen, som skal ligge til grund for VM er tidligere beskrevet. Dette 

afsnit vil have til formål, at belyse hvilke renter, spotkurser og det øvrige data der danner 

grundlag for beregningerne. MtM beregningen vil ligge til grund for VM-beregningerne for den 

clearet handel, men også den bilaterale handel, da der ikke ses forskel i udviklingen af selve 

kontrakten. 

 

Ud fra Bloomberg terminaler kan oplysninger vedrørende NDF FX USD/BRL tilgås. Her kan 

den nuværende spotkurs aflæses, samtidig med de handlede NDF FX er tilgængelige. Af bilag 

7 fremgår, at løbetiderne går fra 1 dag til 6 måneder, dog kan der handles NDF’er med længere 

løbetid (Saxo Bank, 2018).  

 

Ligeledes fremgår forwardkurser ud fra de enkelte løbetider, samtidig med indlånsrenterne på 

de oplyste løbetider fremgår. I Vasicek modellen, vil overnight LIBOR indlånsrenten benyttes, 

som start rente i analysen. Denne benyttes, da de simulerede renter i analysen ligeledes er 

overnight renter, dvs. den korte rente fra i dag til i morgen. Den af Bloomberg oplyste USD/BRL 

spotkurs benyttes ligeledes, som spotkursen på tidspunkt 0 (Bilag 7). Skæringsdatoen for 

oplysninger, dvs. tidspunkt 0 er d. 26.02.2018. Skæringsdatoen gælder al data der ligger bag 

analysen, ligeledes IM, der beregnes på historisk data. 

 

5.3.3 Simulering af renter 
 

Tidligere afsnit har klargjort at renterne er afgørende for udviklingen i MtM på den slåede 

handel. En væsentlig del af analysen, er derfor den allerede beskrevet teori Vasicek. Dette 

afsnit vil klarlægge hvordan de 3 parametre a, b og std findes. Generelt ses mange teorier der 

beskriver estimering af de 3 parametre, men fælles er, at ingen af dem har en entydig evidens 

for resultatet af teorierne. 

 

Standardafvigelsen er fundet ud fra de daglige renter, der ligeledes skal simuleres. Dataene 

er månedsvise og fra de sidste 10 år. Perioden antages retvisende, da perioden, som senere 

beskrives, indeholder perioder med øget volatilitet.  

 

Mean reversion eller b, er en variabel der kan estimeres ved flere forskellige fremgangsmåder. 

Fælles for dem alle, forsøges der, at give et bud på et naturligt renteniveau i fremtiden. Her 

benyttes i analysen de sidste 10 års overnight LIBOR rente til, at estimere en værdi. Det har, 

især i USA, givet en lav værdi i b. Kendetegnet ved de sidste 10 år, har været en lang periode, 

med ekstremt lave renter, i forhold til hvad der tidligere er set. Ses der 40 år tilbage, ligger 

renten væsentligt højere, end den på noget tidspunkt har gjort de sidste 10 år (Trading 

Economics, 2018). Der kan argumenteres for, at den estimerede mean reversion der er 

benyttet i analysen er for lav. Der kan samtidig antages, at renteniveauerne, som tidligere er 

set, ikke længere er aktive, og lave renter er kommet for at blive. Afhandlingen har ikke til 

formål at analysere renteniveauet, hvorfor b er fastholdt. 

 

a, som er parameteret der styrer driften eller hastigheden i rentesimuleringen, er fælles med 

b og standardafvigelsen estimeret ved sidste 10-års rentehistorik. Her er benyttet et 
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tillægsprogram til Excel ved navn Solver. Ved hjælpe af Solveren, er a estimeret så den fitter 

bedst muligt på de sidste 10 års rentehistorik (Bilag 8). Den har ved de benyttede teorier ikke 

kunne tilpasse de bagudrettede simulerede renter præcist med historikken. Dette bunder i den 

teori der benyttes, og hvorvidt det er en- eller fler-faktormodel der benyttes til simuleringen.  

 

5.3.4 IM specifikationer 
 

Fra tidligere analyse af LCH vides det, at IM beregnes med 99,7% konfidensinterval ud fra 

expected shortfall. Herefter danner et gennemsnit af de 6 største VM kald grundlag for, at 

beregne IM, svarende til at kunne dække 5 dages VM. 

 

I analysen er der benyttet historisk data fra de sidste 10 år, da det er LCH’s fremgangsmåde, 

med hensyn til den data der ligger bag IM beregningen. LCH sikrer samtidig, at der er et 

ekstremt år inkorporeret i datasættet. Med ekstremt år, menes der f.eks. finanskrisen, hvor 

der opleves væsentligt større volatilitet, end der gennemsnitligt ses. Dataene er fra den 

daglige udvikling i 3 måneders NDF FX USD/BRL. Her benyttes den daglige udvikling i 

procent, til at udregne en ensidet VAR beregning, ud fra 99,7% konfidensinterval. En tosidet 

konfidens beregning, vil både tage højde for når kontrakten har en positiv og negativ udvikling 

fra købers side. I analysen skal der ikke beregnes på den positive udvikling, dvs. når 

kontrakten stiger i værdi, hvorfor der foretaget et ensidet konfidens beregning. 

 

99,7% konfidensniveau svarer til tre gange standardafvigelsen (Wolfe, Schneider & 

SpringerLink, 2017). Værdien 3 skal derfor multipliceres med den beregnede daglige 

standardafvigelse, for at opnå det ønskede konfidensinterval. Resultatet er et dagligt niveau 

og det vides at LCH benytter, at IM skal kunne dække svarende til 6 dages VM. I det 6 dage, 

skal der tages højde for en vis korrelation, hvorfor den daglige værdi ikke blot kan multipliceres 

med 6. Den daglige værdi skal derimod multipliceres med kvadratroden af 6, hvorefter den 

beregnede procentsats multipliceres med den nominelle værdi, for at beregne IM-kravet. 

Gøres ovenstående giver det et IM krav i procent på ca. 3,8%, hvilket er med en notional på 

300.000.000 USD giver et IM krav på ca. 7,2% 

 

Dette er på den clearet handel, hvor det valgte CCP, dvs. LCH´s fremgangsmåde benyttes. 

På den bilaterale handel, er der udarbejdet en standardmetode, ligesom der er krav til hvordan 

IM må beregnes. Der er dog en vis frihed mellem de to parter, til at lave en egen udformet 

model til beregning af IM. Er der udarbejdet en egen beregningsmetode til IM, skal den fremgå 

af CSA aftalen parterne i mellem. Der vil i denne opgave blive benyttet standardmetoden, da 

en CSA aftale mellem to parter er strengt fortrolig og ikke mulig at få indsigt i. 

Standardmetoden ses opstillet nedenstående, hvor detaljer om IM ses for forskellige typer 

kontrakter.  
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Tabel 5: Standardiserede IM krav, (BIS & OICU-IOSCO, 2015) 

 
 

NDF’er er ikke selvstændigt listet op af BIS, i deres offentlige standardiserede IM skema, som 

vist i tabel 5. Der ses stor differentiering alt efter aktivklasse og alt efter deres løbetid. 

Differentieringen skal ses, som den risiko der ligger bag, det vil sige, højere volatilitet og højere 

standardafvigelse jo højere margin er påkrævet. Det vil derfor have stor indflydelse på 

analysen, hvilken aktivklasse der må antages at indeholde NDF FX. Da ESMA har NDF under 

FX kategorien (ESMA 6, 2018), antages FX kategorien i standardmetoden for IM ligeledes, at 

indeholde NDF. Dette selvom FX, modsat NDF, endnu ikke er ramt af krav om margin ved 

bilaterale handler, som beskrevet tidligere i afhandlingen.  

 

Det betyder at IM, på den bilaterale handel, skal beregnes ud fra 6% af den nominelle værdi. 

Det vil i analysen betyde 6% af 300.000.000 USD dvs. et IM krav på 18.000.000 USD. Denne 

vil, alt andet lige, kunne nedbringes, ved at udvikle egen model til beregning af IM (Barnes 3, 

2016), som overholder de krav der fremgår af Standard Initial Margin Model(SIMM).  

 

Der er mange faktorer i, at integrere eller udvikle en model, der kan udregne IM ud fra de 

kriterier der er opsat i SIMM. I SIMM benyttes nedenstående formel (Barnes 6, 2016) til 

udregningen af IM, hvor K er IM.  

 
 

I denne formel tages der højde for de individuelle påvirkningsfaktorer for den pågældende 

kontrakt. Herefter defineres og vægtes følsomheden for hver enkelt valgte faktor og der skal 

tages højde for hvordan korrelationen er. Korrelationerne er opgivet af ISDA. Her vil det 

fremgå, hvad korrelationen mellem en 2-årige og 10-årige kontrakt er på det pågældende 

produkt. Det har ikke været muligt at replicere denne model, så modellen kunne danne 

grundlag i den bilaterale del af analysen, hvorfor før beskrevne standard skema vil benyttes. 

 

Grundlaget for IM og VM-margin i analysen er nu belyst og de bagvedliggende beregninger 

udført. Derudover vil der være omkostninger i forbindelse med benyttelse af LCH til den 

clearede handel, ligesom der vil være omkostninger til en depotbank ved den bilaterale 

handel. Disse udregninger og de påkrævede antagelser vil blive beskrevet i de følgende afsnit. 
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5.3.5 Omkostninger til CCP 
 

Nordea Bank og NIM/NAM benytter sig af JPMorgan som depotbank (JPM 2008, JPM AM 

2018), hvorfor der er antaget, at JPMorgan benyttes ved den bilaterale handel. Det antages 

ligeledes, at omkostningerne for henholdsvis NI og NLP, til NAM, er identiske. Da 

omkostningerne til NAM ikke må offentliggøres, og da de ikke vurderes, at have indflydelse 

på valget af clearing eller bilateral handel, er de ikke medtaget. 

 

Der vil være omkostninger i forbindelse med margin overførsler, her vil JPM's 

omkostningsskema benyttes, da NAM’s konti administreres af deres depotbank, som er JPM. 

De præcise omkostninger fra JPM, er ikke tilgængelige, da dette forhandles individuelt per 

kundeforhold. Det vil sige, at det er forhandlet i mellem JPM og NAM. Beløbene må antages 

at udgøre en minimal omkostning og ikke ændre på resultatet af analysen. I analysen 

overføres der VM på både den clearede handel og den bilateral handel, hvorfor en eventuel 

overførselsomkostning vil blive tilføjet til begge handler. 

 

Kontantoverførsler i analysen vil være VM kald mens IM på den clearede handel vil stilles, 

både som kontanter og værdipapirer alt efter indfasningsgraden af EMIR og købers 

kategorisering. Denne antagelse tages med udgangspunkt i interviewet med Christian 

Måhrbeck, hvor det fremgår, at der køres test på, at stille sikre obligationer, som IM, hvor der 

tages højde for haircut. Haircut er en reduktion i et aktivs værdi, der skal symbolisere den 

volatilitet papiret har, dvs. dens usikkerhed. En dansk statsobligation med et haircut på 5% 

der stilles i sikkerhed, med en værdi på 10mio, vil derfor beregningsmæssigt have en 

reduceret værdi på 9,5 mio.   

 

Der vil i analysen blive benyttes en 10-årig dansk statsobligation, med 9 år til udløb. Dette 

papir er godkendt af LCH til sikkerhedsstillelse, og haircut er aflæst ud fra nedenstående tabel, 

der er offentlig information fra LCH. 

 
Tabel 6: Haircut på accepteret collateral, (Oliver, 2014) 

 

 

Det fremgår at den benyttede obligation har et haircut på 2,63%, hvilket vil benyttes i 

afhandlingen. Der vil i analysen blive belyst IM krav og alternativ dækning af IM, da denne 

vurdere, at have mærkbar ind flyldelse på resultatet af analysen. Det vil betyde, at de stillede 

obligationers værdi, fratrukket haircut, minimum skal dække IM kravet på de ca. 3,8% af de 

300.000.000 USD (Bilag 8). 

 

Derudover er der direkte omkostninger til LCH, når de benyttes som CCP. De gældende satser 

for NDF hos LCH er 3 USD pr. 1 mio. USD, derudover er der et løbende gebyr for at benytte 

LCH på 20.833 USD (LCH, 2018). Sidste gebyr afhænger af, om der cleares direkte igennem 
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CCP, eller der benyttes et CM, som beskrevet i tidligere afsnit. Da gebyret vil udgøre en relativ 

stor sats af handlen i analysen, og samtidig kan svinge meget, vil denne udgøre en 

usikkerhedsfaktor i analysen. Her er den fulde omkostning lagt ud på den ene slåede handel, 

med en nominel værdi på 300 mio. USD. Til sammenligning havde Nordea Bank, foreign 

exchange produkter til diverse afdæknings formål for nominel 29,574 mia. EUR jf. årsregnskab 

fra 2017 note G18 (Nordea Bank AB, 2017). Lignende oplysninger om den nominelle værdi af 

foreign exchange produkter for NI og NLP, har desværre ikke været mulige at inddrage. 

Nordea banks beholdning, giver et billede af de handelsvolumener der ses ved især store 

finansielle aktører, og forstærker antagelsen om at gebyret udgør en relativ stor del af handlen 

i analysen. 

 

Ud over omkostninger til CCP, er der medregnet omkostninger til execution brokeren. I 

analysen er omkostninger ved den clearede handel sat til det samme ved den bilaterale. Her 

vil der kunne antages, at være en forskel, da execution brokeren ikke skal forholde sig til 

modpartsrisikoen, hvis køberen clearer handlen andetsteds, som beskrevet i tidligere analyse 

af IRS. Analysen af IRS gav ikke en entydig forskel i prisen, hvorfor den er antaget, at være 

identisk ved clearet og bilateral handel. Beløbene vurderes dog minimale, hvorfor antagelsen 

om identisk execution fee ikke bør have indflydelse på det endelige resultat. 

 

5.3.6 Funding omkostninger 
 

Funding er, i den finansielle sektor, oftest kendt, som de finansielle institutters omkostninger 

til at skaffe kapital til udlån og efterleve krav fra finanstilsynet herhjemme (Beau m.fl., 2014). I 

denne analyse, er det de omkostninger der er forbundet ved, at skulle stille kontanter eller 

værdipapirer til sikkerhed i form af IM og VM. Der vil ikke pålægges yderligere omkostninger, 

end beskrevet i tidligere afsnit, hvis IM stilles ved værdipapirer. Dette skyldes, at 

pensionskasser vil have en stor beholdning af statsobligationer, både med kort og lang løbetid. 

Det vil derfor, alt andet lige, ikke medføre NLP øgede omkostninger, at deres obligationer 

ligger hos et CCP og ikke i deres eget depot. Der vil være omkostninger ved udvikling, og 

indirekte omkostninger til administration af dette, men ikke direkte funding omkostninger. 

 

Der kan argumenteres for, at visse investeringsfonde vil få udfordringer ved at stille IM, i form 

af værdipapirer. Dette grundet at visse investeringsfonde ikke ligger inde med værdipapirer, 

der er godkendte af CCP til margin stillelse. Dette vurderes ikke, at skabe værdi, at medtage 

i beregningerne, men vil derimod blive belyst i kapitel 6. 

 

Ved IM eller VM der stilles ved kontanter, vil der medregnes funding omkostninger. Funding 

omkostninger er individuelt fra virksomhed til virksomhed. NI og NLP funding omkostninger er 

ikke offentlige, ligesom det ikke er information der vurderes, at kunne indhentes. 

Nedenstående begrundede antagelser er derfor nødvendige.  

 

Funding omkostninger sættes lig det tabte afkast, dvs. det forventede fremtidige afkast. Dette 

skyldes, at NLP og NI ikke finansierer likvider, som en bank, men derimod bruger af dem de 

allerede har. Når disse overføres kontant til et CCP eller en modpart, kan de ikke investeres, 

som det antages at de ellers ville have gjort. Den stillede margin eller kollateral tilskrives renter 

(JPMS, 2017). Renten er på baggrund af det generelle lave renteniveau antaget til 0%.  
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Den funding omkostning der kan forekomme, hvis køber mangler likvider, er typisk, at der ville 

foretages en repo aftale, hvis der skal fremskaffes likvider fra dag til dag. En repo aftale er, 

hvis en part har kontanter, der ikke skal benyttes her og nu, og en anden part f.eks. har 

statsobligationer, så kan der indgås en aftale. Aftalen består af, at den ene part sælger 

obligationen nu, for at købe den tilbage på et aftalt tidspunkt til en aftalt pris. Aftalerne løber 

oftest fra 1 dag til 30 dage, men kan også ses med længere løbetid (McCormick & Spratt, 

2017).  

 

I analysen tages udgangspunkt i, at NLP og NI har kontanter stående, og ikke er nødsaget til 

at foretage en repo aftale. Det tabte forventede afkast fra NI fastsættes, ud fra et gennemsnit 

at de sidste 10 års afkast fra NI største fond, der er ramt af EMIR, som den første hos NI, 

grundet størrelsen af aktiver under forvaltning, ved navn Nordea Stable Return. Hos NLP 

fastsættes det ud fra det gennemsnitlige afkast fordelt på deres vækstpension mellem risiko. 

For optimale data, havde alle deres 6 markedsførte porteføljer, bestående af aktive og passive 

fonde i 3 risikogrupper, dannet grundlag. 5 af porteføljerne er dog af nyere dato, hvorfor der 

kun er data fra 2012, hvilket ikke vurderes, som en repræsentativ periode jf. nedenstående.  

 

10-årig periode er valgt, da den vurderes at indeholde perioder hvor økonomien er i en 

vækstperiode og ligeledes perioder hvor verdensøkonomien er presset, her symboliseret ved 

finanskrisen. For NI giver dette et afkast på ca. 4,8% p.a. jf. bilag 9, hvilket stemmer med NI 

egne oplysninger (Luminor, 2018). NLP giver et afkast på ca. 5,5% p.a. jf. bilag 9 (NLP, 2018). 

 

Det betyder at funding omkostninger for NI sættes til 4,8% p.a. mens den sættes til 5,5% p.a. 

for NLP i analysen. 

 

5.3.7 VM-oversigt 
 

De krævede antagelser for analysen, af de ukendte faktorer er nu foretaget. Hvorfor analysen 

og beregningerne kan foretages. Første del af analysen, vil tage udgangspunkt i reglerne når 

EMIR er trådt fuldt i kraft. Det betyder, at der skal stilles IM på både den clearede og den 

bilaterale handel.  Nedenstående tabel 7 viser en oversigt over de relevante detaljer, 

vedrørende de VM marginkrav der er medført af de udførte simulationer, ved fuld 

implementering af EMIR.  

 
Tabel 7: VM marginkrav, (Egen tilvirkning, 2018) 

 
 

VM-margin kaldende, der ses i tabel 7, er gældende både ved den bilaterale og den clearede 

NDF FX. Eksponeringens gennemsnit, viser at hen over handlens løbetid, det vil sige de 3 

måneder, har eksponeringen i gennemsnit været -111.599,63 USD (Bilag 8). Da værdien er 
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negativ, har køber i snit skulle stille VM. I den clearede handel har VM været overført til LCH 

og i den bilaterale til modparten JPM. 

 

Det maksimale køber har skulle overføre, fra dag til dag, er 57.641,92 USD. Dette beløb er 

særligt interessant, da det giver et indblik i, hvad der er krævet af den kontante beholdning. 

Det vil derfor kræve, at køber har svarende til det maksimale kald stående kontant, eller der 

f.eks. kan foretages en Repo aftale, så likviderne kan fundes ved alternativer til at have kontant 

liggende. 

 

Det maksimale der har været udestående på VM-kontoen er 186.178,54 USD. Beløbet giver 

et indblik i den maksimale krævede kontant der skal kunne undværes. Køber skal derfor 

forholde sig til, og have en plan for hvilke papirer der skal sælges, eller hvordan kontantbeløbet 

alternativt skal fundes, hvis ikke det står kontant. 

 

De beløb der fremgår af tabel 7, viser ikke hvad det koster køber at holde handlen, men hvilke 

forventninger og krav der skal være til beholdningen eller fundingen af kontanter. Det er derfor 

krævet, at analysen benytter de tidligere belyste funding omkostninger og klarlægger den 

egentlige omkostning, for køber, ved at holde handlen i perioden på 3 måneder. Dette gøres 

i efterfølgende afsnit, hvor fokus vil være på de egentlige omkostninger. 

 

5.3.8 Samlede omkostninger 
 

I afsnittet omhandlende VM kald, havde det ingen betydning hvorvidt handlen var foretaget af 

NI og NLP og hvorvidt den var slået bilateralt eller clearet via LCH. Det skyldes, at afsnittet 

have fokus på de egentlige marginkald og ikke de medførte omkostninger. Det er ikke tilfældet 

i dette afsnit, hvor de samlede omkostninger for de opstillede handler vil analyseres. Tabel 8 

viser de samlede omkostninger, ved den clearede handel, beregnet, som gennemgået 

tidligere i afsnittet. 

 
Tabel 8: Samlede omkostninger ved den clearede handel, (Egen tilvirkning, 2018) 

 
 

Omkostningerne ses forskellige for en identisk handel, for NLP og NI. Dette skyldes 

beregningerne fra afsnit 5.3.6, hvor fundingomkostninger blev beregnet forskelligt for de to 

parter i mellem. Det betyder, at fundingomkostningerne er antaget til at være højere for NLP, 

hvorfor handlen ses dyrest her. VM-omkostninger ses marginale i forhold til de omkostninger 

der ligger bag IM stillelse. I beregningerne er der sat fundingomkostninger på IM stillelse. 

Tidligere er det beskrevet, at denne foretrækkes, at kunne stilles via værdipapirer, f.eks. 

statsobligationer. Gøres det, som beskrevet i afsnit 5.3.5, vil det kræve obligationer med en 

markedsværdi svarende til 11.628.437,06 USD, hvilket efter 2,63% haircut svarer til IM kravet 

på den clearede handel på 11.322.609,17. Da det er markedsværdien der beregnes ud fra, 
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kan denne ændre sig, og der bør derfor stilles en buffer. Hvis ikke der stilles en buffer, vil der 

skulle overføres/tilbageføres hver gang obligationerne ændrer værdi. Omkostningerne til IM 

ville derfor kunne minimeres markant, da den primære omkostning vil være overførsel af 

værdipapirer til LCH. Omkostningen der er regnet med i analysen under IM, kan derfor 

mindskes for køber, hvis CCP’et godtager en eller flere af de værdipapirer der i forvejen holdes 

af køber. 

 

Samme oversigt over omkostninger ved den bilaterale handel ses i nedenstående figur. 

 
Tabel 9: Omkostninger ved bilateral handel for NLP og NI, (Egen tilvirkning, 2018) 

 
 

VM-omkostninger ses identiske ved den bilaterale og den clearede handel. Dette skyldes at 

minimums transferbeløbet er identisk og det er samme MtM der er grundlaget for VM. 

Derudover er omkostninger ved hver overførsel antaget identisk. Det vil i begge tilfælde være 

en simpel overførsel fra depotbanken til modpart, enten JPM i den bilaterale eller LCH i den 

clearede handel. Der fremgår ikke fra LCH’s side, at de kræver et gebyr for overførsler i 

forbindelse med margin kald, hvorfor der ingen forskel er beregnet her.  

 

IM omkostninger ses markant højere på den bilaterale handel. Dette skyldes at IM kravet er 

på 21.654.810 USD på den bilaterale, altså højere end ved den clearede. 

Fundingomkostninger er ikke påvirket af handelstypen, hvorfor IM omkostningerne relativt 

vokser i forhold til IM kravet. Denne er beregnet ved SIMM, og vil kunne nedbringes ved at 

udvikle egen model, som tidligere beskrevet. Derudover kan der ved bilaterale handler også 

benyttes værdipapirer, som IM, hvor udbredt dette er, har ikke været muligt at klarlægge. 

 

For at sikre validitet i beregningerne, er IM beregnet via JPMorgan Markets Portal, hvor den 

opstillede handel estimeres til at have en IM på 18 mio. USD. De er sikret adgang til denne 

portal igennem NAM, og beregningen er udelukkende benyttet til at efterprøve afhandlingens 

egen IM beregning. Forskellen i JPM og afhandlingens udregning vurderes primært, at ligge i 

valg af datakilde, ligesom skæringsdatoen for kurser og historisk data kan gøre en mærkbar 

forskel. 

 

5.3.9 Clearet vs. Bilateral – EMIR fuld implementeret 
 

Summeres de væsentlige detaljer vedrørende omkostningerne for både den bilaterale og 

clearede handel, giver det oversigten i tabel 10.  
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Tabel 10: Sammenligning af omkostninger ved fuld implementering, (Egen tilvirkning, 2018) 

 
 

Det giver, modsat forventningerne inden afhandlingens udformning, den laveste samlede 

udgift ved den clearede handel.  Forskellen skyldes primært det større IM krav, der ses ved 

den bilaterale handel. Benyttes værdipapirer til IM, vil begge handlers samlede omkostninger 

falde markant, hvilket blandt andet testet i efterfølgende analyse. Den bilaterale handel bør 

dog stadig kræve en højere IM. Til at nedbringe IM ved den bilaterale handel, vil en 

egenudviklet model skulle benyttes. Ud fra de tidligere benyttede kilder, kan dette nedbringe 

IM markant. 

 

I første del af analysen ses IM at udgøre den største omkostning. Dette gør anden del af 

analysen interessant, da den tager udgangspunkt i de EMIR anordninger der er trådt i kraft 

nu, men ikke de kommende EMIR, som første del af analysen tog udgangspunkt i. 

 

5.3.10 Clearet vs. bilateral – EMIR nuværende implementering 
 
Modsat den før gennemførte analyse, vil IM kun stilles af NLP i den bilaterale handel. Dette 

skyldes størrelsen af NLP, der medfører, at de overskrider grænseværdierne, for hvornår IM 

skal stilles ved bilaterale handler. Det betyder samtidig at NI ikke stiller IM ved den bilaterale 

handel. Det belyses i kapitel 6, at NLP kun stiller værdipapirer, som IM ved bilateral handel. 

Det betyder, at omkostningerne er antaget til 0, dog vil der være administrationsomkostninger, 

men der antages ikke at være nogen funding omkostning.  

 

Der er taget udgangspunkt i samme rente simulering, som i første analyse. Det sikrer 

sammenlignelige resultater, da grundlaget for marginberegningerne er ens, i MtM udviklingen. 

Hvilket giver følgende resultat for den clearede handel. 

 
Tabel 11: Omkostninger clearede handel ved nuværende regulering, (Egen tilvirkning, 2018) 

 
 

Ovenstående nøgletal, for den clearede kontrakt, ses identisk ved de nuværende regler, som 

ved fuld implementering af EMIR. Det skyldes at både NLP og NI, ved den valgte kontrakt og 

valgte fond, allerede er omfattet af de allerede implementerede EMIR regler. Dette gør sig 

ikke gældende ved nedenstående bilaterale handel.  
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Tabel 12: Omkostninger bilateral handel ved nuværende regulering, (Egen tilvirkning, 2018) 

 
 

Ved den bilaterale handel, i nuværende EMIR indfasning, stiller NLP, som sagt IM. 

Omkostningen i ovenstående tabel, ses beregnet til 0. Dette skyldes, at IM stilles, som 

værdipapirer. Det antages at et pensionsselskab, har høj beholdning af sikre obligationer, som 

kan stilles hos modparten, som IM. Det betyder, at administration og en eventuel 

overførselsomkostning ved overførsel af værdipapirer anses, som primære omkostning.  

 
Tabel 13: Sammenligning ved nuværende regulering, (Egen tilvirkning, 2018) 

 
 

Ovenstående tabel viser sammenligningen ved nuværende lovgivning. Modsat første del af 

analysen, ses her, at den bilaterale handel er billigere end den clearede. Ved nuværende 

lovgivning er der derfor, alt andet lige, en stor økonomisk besparelse ved de opstillede 

antagelser. Derimod ses den clearede handel at have lavest omkostning, når EMIR er fuldt 

implementeret. 

 

Det er vigtigt at påpege, at de foregående sammenligninger af den clearede og den bilaterale 

handel er fra et kvantitativt synspunkt. Det er uden modpartsrisiko diskussionen, som alt andet 

lige, er det clearing prøver at minimere. Dette er allerede belyst i kapitel 1 og vil i kapitel 8 

diskuteres. 

 

Generelt giver analysen anledning til to forskellige konklusioner. En ved den nuværende 

lovgivning, hvor kun visse dele af EMIR er trådt i kraft, og en når EMIR er fuldt implementeret. 

Ved nuværende situation, ses den bilaterale handel billigst. Dette gælder ved NI, hvor der ikke 

skal stilles IM, hvilket giver en stor besparelse i funding omkostningerne. Ved NLP ses den 

bilaterale ligeledes billigst, dog primært fordi IM stilles, som værdipapirer. Modsat ses den 

clearede handel billigst, både for NI og NLP ved fuld implementering, primært grundet højt IM 

krav på den bilaterale handel, som er antaget stillet kontant. Der er dog usikkerhedsfaktorer, 

der kan rykke ved de kvantitative data og dermed de simulerede omkostninger. Dette og andre 

af de anvendte antagelser og teorier vil der forholdes kritisk til løbende igennem afhandlingen. 
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6 Implementering af EMIR  
 

Dette kapital har til formål at analysere, hvilke udfordringer der har været med 

implementeringen af EMIR både for FC’ere og NFC’ere, men også for pensionskasserne og 

investeringsforeningerne, repræsenteret af NLP og NI. Derudover beskrives og analyseres 

netting samt hvilke fordele det har for parterne i en OTC derivathandel. Kapitlet analyserer 

ligeledes udviklingen i antallet af NDF handler, der i øjeblikket er frivillig at cleare, som følge 

af marginkravene for ikke clearede OTC handler. Slutteligt analyseres konsekvenserne ved 

margin stillelse for henholdsvis pensionskasserne og investeringsforeningerne.  

 

6.1 Implementeringen af EMIR.  

 

Dette afsnit vil koncentrere sig om selve implementeringen af EMIR og de udfordringer det 

har givet for FC’ere og NFC’ere. EMIR forordningerne medførte, at det er obligatorisk at cleare 

en række OTC derivater, at der anvendes risikominimeringsprocedure for ikke-centralt 

clearede derivater og krav til CCP’erne. IRS’ere er et af de OTC produkter der er omfattet af 

det obligatoriske krav om central clearing. I og med en IRS skal cleares, så sætter EMIR 

forordningerne krav til, at der skal stilles sikkerhed i form af IM og MtM. Denne 

sikkerhedsstillelse skal sikre mod den eksponering, der kan opstå på en position. Den centrale 

clearing vil dog, alt andet lige, føre til højere transaktionsomkostninger samt strengere krav til 

clearede transaktioner i forhold til den sikkerhed, som parterne stiller til rådighed (EY, 2014). 

Dertil kommer der øgede funding omkostninger. Da der sker et cash-flow, så ændres værdien 

på derivatet. Derudover medfører de underliggende risikofaktorer på derivatet, at derivatet 

skifter værdi. Tillige stilles der er ikke MtM i samme frekvens, som ved markedsprisen, da 

denne prisfastsættes ved hver slået handel. Det betyder, at der opstår et kort fald eller ekstra 

beløb på sikkerhedskontoen i forhold til eksponeringen på derivatet (Davis, 2013).  

 

Dertil opstår også de indirekte omkostninger, som følge af EMIR forordningerne. Dette tæller 

blandt andet opsætning af regulatoriske og compliant systemer til handel og clearing, som 

følge af højere juridiske omkostninger samt højere omkostninger til de medarbejdere der 

gennemgår, behandler og forhandler dokumenterne ved nye handler (Clark, 2016). 

Omkostningerne kan reduceres og det administrative simplificeres ved, at anvende en 

tredjeparts programmer. Det ses blandt andet hos NLP, som nævnes i afsnit 6.2.3.  

 

På købersiden medfører implementeringen af EMIR forordningerne også en række 

udfordringer, herunder valg af CM, da købersiden benytter sig af CM’ere til clearing af OTC 

derivatprodukter. For at en køber kan minimere kredit- og operationel risiko hos et CM, så er 

det essentielt at benytte sig af minimum to CM’ere samlet, hvor man har en primær og en 

back-up. Såfremt et CM skulle gå konkurs, vil en køber derfor have mulighed for at flytte de 

clearede OTC handler og den allerede stillede sikkerhed til et andet CM. Det er alt andet lige 

nemmere at flytte handler og sikkerhedsstillelse til et CM, hvor man allerede har et kontraktligt 

samarbejde (Jones Day, 2016).  

 

Når der vælges CM, er det samtidig vigtigt, at køber sætter sig ind i hvilket CCP CM’et er 

medlem af. Dette skyldes, at det ikke er alle derivatprodukter, som et CCP har mulighed for at 
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cleare (ESMA 7, 2018). Hvert CCP har ligeledes deres egne regelsæt, som et CM skal 

overholde. I og med køber ikke har direkte kontakt til et CCP, er de afhængige af, at deres 

CM'er overholder regelsættet og sikkerhedsstillelse af margin (Jones Day, 2016). 

 

Når køber skal vælge et CM, er det værd at kigge på, hvor stor en betaling CM opkræver for 

at være medlem, og om der handelsgrænser for visse produkter eller den samlede portefølje. 

Da der er tale om clearede handler, skal der stilles IM og VM til CCP, hvilket et CM 

administrerer overfor CCP'et. CM’et vil simultant kræve marginstillelse fra køber, således CM 

opfylder marginforpligtelserne for den specifikke handel mod CCP’et. Det er vigtigt for en 

køber, at kende et CM’s marginkrav og regler. For at reducere den operationelle risiko på en 

køber, kan et CM risikere at skulle stille ekstra margin. Dertil kan der være regler for hvilke 

typer af margin, som et CM kan godkende, da nogle CM’ere kun accepterer kontanter. 

Samtidig er det vigtigt, at kende til CM’ets holdning til den stillede margin. Relevant er det 

f.eks. om denne bliver sendt retur til køberen eller om den styres af CM’et for at optimere og 

kontrollere de overførte likvider. (Jones Day, 2016).  

 

Med henhold til geninvestering af modtaget kollateral, så tillades det ikke, at ikke-kontanter 

stillet som sikkerhed, bliver geninvesteret eller pantsat. Hvad angår kontanter, som er stillet til 

sikkerhed for en handel, så har UCITS foreningerne mulighed for at investere dette i 

højkvalitetsobligationer eller det korttidsfristede pengemarked. Alternativt skal det placeres på 

indlånskonti hos specifikke institutter eller benyttes til modsatrettet repo transaktioner med 

kreditinstitutter og UCITS’et kan tilbagekalde det fulde beløb (CESR, 2010). For så vidt angår 

NI, hvor deres foreninger oftest betegnes som UCITS foreninger, så fortæller Christian 

Måhrbeck i en mail, at de har gjort en general betragtning omkring ingen geninvestering af 

modtaget kontant kollateral, hvilket de har indført for alle deres foreninger. Dette er med 

henblik på ikke at gøre nogen forskel på Nordeas aktionærer. Christian fortæller ligeledes, at 

det også gælder for deres foreninger, som bliver betegnet AIF. 

  

For så vidt angår NLP, så betyder deres størrelse og investeringsformål, at de har høj 

beholdning af likvide obligationer, hvorfor de har valgt at geninvestere modtaget VM. I og med 

de har store mængder af likvider, kan de modsvare det modtagne margin ved andet likviditet.  

 

6.2 Netting 

 
6.2.1 Bilateral Netting 
 

Som følge af OTC derivatkontrakter skal cleares og at der skal stilles margin på ikke clearede 

OTC derivatkontraker (McCann-Fitzgerald, 2017), så spiller netting en væsentlig rolle. 

Derivatmarkeder rykker sig hurtigt, hvorfor eksempelvis hedgefonde og banker ofte kan skifte 

deres positioner. Markedsdeltagernes derivatporteføljer kan desuden indeholde en lang 

række handler med hinanden, hvor der kan være mulighed for at modregne, således 

handlerne kan samles i en sum af betalinger. I det tilfælde hvor en modpart går konkurs, så 

kan modparten have tusindvis af derivattransaktioner med andre modpart, hvorfor der er 

behov for en mekanisme til at afslutte og erstatte handlerne. Det solvente institut kan have 

lavet en transaktion til det insolvente institut uden, at have modtaget en transaktion, som har 
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været i deres favør. Derudover kan den daglige pengestrøm indeholde en udveksling af 

bruttobeløb, som følge af en øget settlement risk (Gregory, 2015). For at imødekomme disse 

udfordringer, så er der udviklet to netting mekaniser, som nævnt tidligere i afsnit 3.2.1.1:  

 

- Payment netting 

- Close out netting  

 

Payment netting går ud på, at hvis et institut står til, at skulle betale og modtage flere betalinger 

på samme dag. Her giver payment netting mulighed for at samle det hele i en sum 

indeholdende alle betalinger. Det er også gældende, selvom det er i forskellige valutaer. På 

den måde øges den operationelle effektivitet og settlement risk reduceres (Gregory, 2015).  

 

 
Figur 12: Cashflowet for payment netting, (Egen tilvirkning, 2018) 

 

Ovenstående figur 12 viser pengestrømmen for payment netting. I stedet for en betaling på 

120 og modtage 70, så kan pengestrømmen samles til en sum af betaling på 50 for B.  

 

Close out netting gælder, når en modpart går konkurs. Her gives der mulighed for, at afslutte 

alle kontrakterne mellem et solvent institut og en insolvent modpart. Dermed modregnes alle 

MtM værdierne – både dem i favør for modparten, men også dem som ikke er. Således samles 

det til en sum af betalinger (Gregory, 2015).  

 
Figur 13: Effekten af close out netting, (Egen tilvirkning, 2018) 



56 af 77 

 

 

Ovenstående figur 13 illustrerer effekten ved close out netting. Såfremt modpart A går 

konkurs, og uden netting, så ville modpart B skulle betale 190 til A, og ikke modtage det fulde 

beløb på 120, som A skylder. I og med der nettes, så kan B betale 70 til A og derved ikke 

risikere tab.  

 

Netting er med til at reducere eksponeringen, men i det tilfælde hvor en modpart går konkurs, 

er det med til at reducere den kompleksitet, der kan være i at lukke alle handler. Den solvente 

modpart vil ofte forsøge at erstatte de konkursramte handler. Såfremt netting ikke var muligt, 

kan det forårsage store markedsforstyrrelser, da den solvente modpart muligvis vil øge antallet 

af handler og størrelsen på dem, for at erstatte de konkursramte handler (Gregory, 2015).  

 

Som følge af netting, så er krediteksponeringen i markedet vokset langsommere end den 

nominelle vækst i markedet. Dette er illustreret i nedenstående figur 14. Figuren viser ligeledes 

at netting fordelene reducerer eksponering med tæt på 90%.  

 

 
Figur 14: Udviklingen i krediteksponering, (Gregory, 2015) 

 

Såfremt et institut ønsker, at lukke en aktuel position, hvor de laver en modsatrettet handel, 

med en ny modpart, vil de have modpartsrisiko med den eksisterende modpart og den nye. 

For at reducere modpartsrisikoen, er instituttet nødt til at lave en handel med den eksisterende 

modpart. Den eksisterende modpart vil måske stille ugunstige vilkår, da de ved, at instituttet 

ønsker at handle sig ud af positionen. Instituttet kan derfor vælge enten at acceptere 

betingelserne eller handle med en anden modpart, hvilket betyder de skal acceptere 

modpartsrisikoen. 



57 af 77 

 

 

Et institut kan reducere modpartsrisiko ved, at lave handler med en modpart, hvor de muligvis 

kan få mere favorable betingelser. Dette kan dog medføre en øget koncentrationsrisiko, da et 

institut vil føle et incitament til, at handle med samme modpart (Gregory, 2015).  

 

6.2.2 Multilateral Netting  
 

Der er dog begrænsninger ved bilateral netting, som er illustreret i nedenstående figur 15:  

 
Figur 15: Begrænsninger ved bilateral netting, (Egen tilvirkning, 2018) 

 

I det tilfælde, hvor institut Y slår en handel med modpart A og laver en modsatrettet handel 

med modpart B, for eksempel en bank, for at afdække handlen. Hvis handlen er kontraktlige 

modsatte, så har Y ikke nogen volatilitet på deres overordnede MtM eller markedsrisiko. De 

har dog modpartsrisiko på begge parter, og hvis én af dem skulle gå konkurs, vil det medføre 

en eksponeringen på den anden side af handlen. I dette tilfælde vil bilateral netting ikke 

hjælpe, da der handles med forskellige modparter. Der findes derfor multilateral netting, som 

benyttes når der er flere modparter.  

 

 
Figur 16: Bilateral netting vs. multilateral netting, (Egen tilvirkning, 2018) 

Ovenstående figur 16, hvor figuren til venstre viser flowet ved bilateral netting, mens den til 

højre viser effekten ved multilateral netting. Ved bilateral netting har alle parterne en 

eksponering. Pilene i figuren til venstre viser positioner, som er kontraktlige identiske, hvor de 

kun adskiller sig på den nominelle størrelse. Effekten ved multilateral er altså, at 
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eksponeringen mellem parterne bliver reduceret. Multilateral netting øger, alt andet lige, 

driftsomkostningerne samt giver udfordringer i det tilfælde, hvor en modpart går konkurs og 

hvordan tab skal allokeres. Der er derfor behov for handelskomprimering (Gregory, 2015).  

 

6.2.3 Handelskomprimering  
 

Handelskomprimering kan simplificere multilaterale handler med hensyn til antal og den 

bruttonominelle værdi, men uden at ændre risikoprofilen væsentligt. Dermed reduceres de 

driftsmæssige omkostninger og modpartsrisikoen samt den systematiske risiko, da det 

mindsker antallet af handler der skal erstattes, hvis en modpart går konkurs. Målet med 

handelskomprimering er, at reducere den bruttonominelle værdi, uden at ændre i 

nettopositionerne hos modparterne. Generelt set kan det være en subjektiv proces, i og med 

det ikke er fastlagt præcis hvad der skal minimeres: om det er den totale nominelle eller om 

det er det totale antal af handler. Dernæst kan der være behov for begrænsninger på, hvor 

mange handler man må slå med samme modpart for at optimering kan fungere optimalt. 

Samtidig er det essentielt, at der er samarbejde mellem flere markedsdeltagere og 

standardkontrakter, som er ombyttelige, for at handelskomprimering kan fungere bedst muligt 

(Gregory, 2015).  

LCH har indgået et joint venture med det svenske selskab TriOptima i forbindelse med 

handelskomprimering. Handelskomprimering komplementerer den centrale clearing, da 

reduktion af den totale nominelle og antallet af clearede kontrakter, vil resultere i en mere 

effektiv operationel drift. Derudover reducerer det kompleksiteten i nedlukning af positioner, 

såfremt et CM skulle gå konkurs. NLP og NAM benytter sig af blandt andet af TriOptima. 

(Nilsson, 2018).  

 

6.2.4 CCP og multilateral netting 
 

CCP’er kan tilbyde multilateral netting. Dette er illustreret i nedenstående figur 17, hvor pilene 

illustrerer margin betalinger. Som det kan ses i figuren, så reducerer bilateral netting den 

samlede eksponering mærbart, fra 320 til 100. Eksponeringen kan reduceres yderligere til 

samlet 40 via multilateral netting, hvis der benyttes et CCP. Dette er endda med CCP’ets 

eksponering, hvilket i praksis ville blive erstattet af marginberegning.  

 

 
Figur 17: Netting hos et CCP, (Egen tilvirkning, 2018) 
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Handelskomprimering kræver, at handlerne er standardiseret, hvilket gør dem ombyttelige, så 

kontrakterne kan rives over for, at vise resultatet af kompressionscyklussen. Ligesom ved 

handelskomprimering, så skal kontrakter ved central clearing også være standardiseret, men 

dette er for, at optimere de operationelle omkostninger, marginberegningerne og en potentiel 

close out, hvis et CM går konkurs. Disse kan betegnes som fordele for multilateral netting på 

centrale clearede handler, som ikke ville kunne opnås ved handelskomprimering. Derudover 

ses fordelene ved multilateral netting hos et CCP gennem reduktionen af margin – både IM 

og VM. I og med CCP’erne anvender multilateral netting, som kan reducere eksponeringen 

mere end bilaterale handler, og dermed den systematiske risiko. 

 

Multilateral netting er mere fordelagtig, når alle handler er dækket. I virkeligheden er 

fragmentering dog et problem af to årsager: anvendelse af flere CCP’ere og fragmenteringen 

af handler, hvor det ikke er muligt at cleare og fortsat kører bilateralt (Gregory, 2015).  

 

6.3 Investeringsforeninger vs. pensionskasser i forhold til EMIR  

 

6.3.1 Investeringsforeninger 
 

Hvad angår investeringsforeninger med brutto udestående værdi af OTC derivativer på mere 

end EUR 8 milliarder, så er de blevet ramt af clearingforpligtelserne, som følge af EMIR 

forordningerne beskrevet i afsnit 3.1, da investeringsforeninger bliver betegnet som FC’ere jf. 

artikel 2(8) (EU-lovgivning 2, 2012). For investeringsforeninger med brutto udestående OTC 

derivater på under EUR 8 milliarder gælder clearingforpligtelsen 21. juni 2019 (ESMA 3, 2018).  

 

Forordningen har sat krav til investeringsforeningernes interne systemer og arbejdsgange. Da 

det på nuværende tidspunkt ikke er obligatorisk, at cleare samtlige OTC derivater der findes, 

så kræver det flere systemer og processer der kan supportere de clearede handler og de ikke 

clearede handler. Dertil kommer et sæt af operationelle og juridiske aftaler, der skal 

opretholdes for de clearede handler, mens man parallelt også har et lignende sæt af aftaler 

for de ikke clearede handler. Denne duplikeringseffekt vil, alt andet lige, øge 

investeringsforeningernes vedligeholdelsesomkostninger, operationelle omkostninger, samt 

øge omkostningerne til at håndtering af de juridiske krav (Societe Generale, 2013). 

 

I og med FC’erne overgår til central clearing, så reducerer dette fleksibiliteten i forhandlingerne 

omkring sikkerhedsbetingelserne med modparten. Hvor man før i den bilaterale verden typisk 

havde frihed til, at forhandle med modparten omkring sikkerhedsbetingelserne og margin, så 

er samme mulighed ikke til stede i det clearede univers. Derudover betød den obligatoriske 

clearingforpligtelse øgede samlede omkostninger til clearing og sikkerhedsstillelse i forhold til 

ikke clearede handler (Societe Generale, 2013).  

 

Med EMIR forordningerne medfølger også positive konsekvenser for 

investeringsforeningerne. I og med det bliver obligatorisk på sigt, at cleare deres kvalificerede 

OTC derivater hos en række CCP’ere, så mindsker det også modpartsrisikoen og de får gavn 

af den, alt andet lige, robuste modpart. Dette sker gennem de procedurer et CCP har til 

rådighed via vandfaldsstrukturen, hvis der kommer en konkurs hos et CM. Her skal vi langt 
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ned i strukturen før det vil ramme de andre modparter. Derudover vil investeringsforeningerne 

også opnå netting effekterne på handler, som er clearet gennem et CCP. Dette vil medføre 

en øget likviditet på OTC markedet (Societe Generale, 2013), da CCP har mulighed for at 

tilbyde multilateral netting, hvorfor IM og VM reduceres.  

 

UCITS investeringsforeninger og andre regulerede investeringsforeninger er ramt af 

skrappere krav, omhandlende deres maksimale eksponering over for samme modpart. Den 

totale eksponering på én modpart må ikke overstige 10% af investeringsforeningens værdi 

(BVI, 2014). Dette kan være en udfordring for investeringsforeningerne, når de skal cleare 

deres IRS’ere, hvor LCH har mere end 90% af markedsandelene på clearede 

rentederivatprodukter og ICE har langt størstedelen af clearede kreditderivater (Khwaja 3, 

2018). I og med der er de her begrænsninger for, hvor meget investeringsforeninger kan have 

i eksponering mod én modpart, kan de gå glip af de netting fordele, der kan være ved, at 

samle sine OTC handler hos én modpart.  

 

For så vidt angår NI, som bliver betegnet som en FC, så fortæller Christian Måhrbeck i 

interviewet, at de afdækker meget kreditrisiko for NI ved hjælp af CDS’ere. CDS kontrakter 

skulle først cleares, henholdsvis pr. den 9. februar 2017 for kategori 1 og pr. den 9. august 

2017 for kategori 2, så de blev objekt for clearingforpligtelsen senere end IRS’ere (ESMA 3, 

2018). Christian fortæller endvidere, at i og med NI ikke er så store på mange af deres 

foreninger, så falder de i kategori 3, og derfor er det ikke alle af dem, der er omfattet af den 

obligatoriske clearingforpligtelse endnu. Det er udelukkende én investeringsforening, som 

clearer deres OTC kontrakter, nemlig Nordea 1 – Stable Return Fund BI, som har næsten 16 

mia. i aktiver under forvaltning (Morningstar, 2018). 

 

Derudover nævner også Christian, at det er obligatorisk, at cleare CDS Index, men Single-

Names CDS’ere ikke er obligatorisk at cleare. Det betyder, at den ene handel kører gennem 

clearing, mens den anden kører bilateralt, dermed skal der stilles collateral to steder, hvorfor 

det ikke giver mulighed for at nette. Ved at cleare det hele, kan netting fordelene opnås, for 

både IM og VM.  

 

6.3.2 Pensionskasser  
 

Som det er lige nu, så er pensionskasser ikke omfattet af den obligatoriske clearingforpligtelse 

gennem CCP’er for deres OTC derivatkontrakter. De skulle have været omfattet i august 2017, 

men denne forpligtelse blev yderligere udskudt indtil 2020, hvilket er den tredje gang det bliver 

udskudt. Årsagen til dette er, at der i øjeblikket endnu ikke er nogle holdbare løsninger for 

pensionskasser ved deres indgåelse i den centrale clearing forpligtelse (Reeve, 2017). Jf. 

Christian Måhrbeck, Head of Derivatives Asset Management i Nordea (Bilag 1), så skulle 

pensionskasserne søge om denne friholdelse fra clearingforpligtelsen. Dette har NLP valgt 

ikke at søge, hvorfor de clearer deres OTC kontrakter (Bilag 10). Den helt store udfordring for 

pensionskasserne ligger i de marginkrav, især VM, som kun kan stilles som kontanter. I og 

med pensionskasser er fuldt investeret og deres porteføljer, ofte, er tunge på statsobligationer 

og benytter store kontante positioner, så de kan skabe et højere afkast for deres kunder, 

hvorfor der skabes et mismatch for pensionskasserne (Grootveld, Tali & Zebregs, 2012). 
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Alt efter hvilken kategori en pensionskasse hører under, som følge af deres størrelse på 

udestående ikke clearede OTC derivatkontrakter, er, og bliver, de ramt af marginkrav på deres 

ikke clearede OTC derivatkontrakter, som nævnt tidligere (EU-lovgivning 3, 2016). Disse 

marginkrav bliver løbende indfaset, dog trådte kravet for VM i kraft den 4. februar 2017 for 

institutter med en størrelse af ikke clearede derivater på mere end 3 billioner EURO. Pr. 1. 

marts 2017 skulle alle institutter med ikke clearede derivater på mere end 8 milliarder EURO 

stille VM. For så vidt angår IM, så bliver dette løbende indfaset i løbet af de næste par år, 

hvilket tabel 14 illustrerer: 

 
Tabel 14: Indfasning af IM og VM, (McCann-Fitzgerald, 2017) 

Størrelse på ikke clearede 

derivater 

Initial Margin Variation Margin 

>€ 3 billioner 4. februar 2017 4. februar 2017 

>€ 2,25 billioner 1. september 2017 1. marts 2017 

>€ 1,5 billioner 1. september 2018 1. marts 2017 

>€ 0,75 billioner 1. september 2019 1. marts 2017 

>€ 8 milliarder 1. september 2020 1. marts 2017 

 

Det er dog fortsat vigtigt, at disse krav ikke tillægger en excessiv byrde på pensionskasserne, 

således det påvirker pensionskasserne performance for afkast, hvilket i sidste ende kan 

påvirke pensionsindkomsten for de fremtidige pensionister (EU-lovgivning 3, 2016). Som følge 

af marginkravene på de ikke clearede OTC derivatkontraker, så kan det få pensionskasserne 

til at gå over til central clearing, selvom de ikke er omfattet af den obligatoriske 

clearingforpligtelse. Det kunne være en mulighed for pensionskasser der har en passivside 

drevet investeringsstrategi, at benytte sig af den centrale clearing, da de kan få adgang til 

CCP’ere og CM’ere, og derved kan reducere modpartsrisikoen (Pielichata, 2017). 

Pensionskassernes forpligtelser består i, at udbetale pension til de nuværende og fremtidige 

pensionister. Det er derfor essentielt, at de har nok aktiver til at imødekomme fremtidige 

forpligtelser. (BMO GAM, 2017)    

 

NLP bliver betegnet som et FC i og med de opfylder artikel 2 (8) i EU reg no. 648/2012 (EU-

lovgivning 2 2012, Nordea Markets 2018). Artiklen fastslår, at virksomheder, der har tilladelse 

efter direktivet 2002/83/EC omkring livsforsikringsselskaber, er FC’ere (EU-lovgivning 4, 

2002), hvilket NLP er (Finanstilsynet, 2018). Som nævnt tidligere, så valgte NLP ikke at søge 

om friholdelse for clearingforpligtelsen og skal derfor cleare, da de betegnes som et FC. Helt 

konkret bliver NLP ramt af marginkravene på deres ikke-clearede handler. I interviewet med 

Christian Måhrbeck (Bilag 1), fortæller han, at NLP blev ramt af kravene for IM på deres ikke 

clearede handler i september 2017. Dette fyldte rigtig meget, og der blev brugt mange 

ressourcer hos, blandt andet IT, Business Development og derivatafdelingen, da NLP både 

er kunde, samarbejdspartner og en del af Nordea, samt de benytter sig af NAMs systemer.  

 

6.4 NDF’ere i forhold til EMIR 

 

Som det er i øjeblikket er det frivilligt at cleare NDF’ere, hvilket er beskrevet i afsnit 3.1. Der 

er dog kommet nye marginkrav for ikke-clearede OTC derivater, som er nævnt i ovenstående 
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afsnit. Kombinationen af om man vil cleare eller ej og de nye marginkrav, har haft stor 

indvirkning på NDF handlerne. Flere og flere af handlerne er gået over til at handles over 

elektroniske platforme. For den brasilianske Real handles 45% af alle NDF handler over 

forskellige platforme, og dette er uden at der er krav til at handlerne køres på disse platforme. 

Som følge af de marginkravene, både IM og VM, for ikke clearede handler er langt flere af 

NDF handlerne gået over til central clearing (McCauley & Shu, 2016). 

  

I marts 2016 udstedte ESA deres endelige udkast til de regulatoriske tekniske standarder for 

ikke clearede OTC handler. Her begynder indfasningsperioden i september 2016 for USA, 

dog blev den skubbet i EU til marts 2017 (Crowley, 2016). I den første uge af september 2016 

blev der clearet NDF’ere for omkring 8 mia. USD. Det tal steg til 115 mia. USD fra den 12. til 

16. december 2016, hvoraf 111 mia. USD var gennem LCH, hvorfor de havde en 

markedsandel på 95%. I april 2016 blev 2,1% af hele NDF markedet clearet og steg gradvist 

i løbet af 2016, og i december 2016 blev næsten 14% clearet (Barnes 4, 2016). 

 

For så vidt angår USD/BRL NDF’ere, så blev 1-2% af alle handlerne clearet i april 2016. I 

oktober samme år var det tal steget til ca. 9-10% (McCauley & Shu, 2016). Denne stigning 

hænger sammen med den generelle stigning, der været i antallet af clearede NDF handler, 

som følge af de øgede krav til marginstillelse på ikke clearede handler. Tendensen til at cleare 

fortsættes, og i februar 2018 blev 16% af alle handler clearet. Generelt ses en stigning i antal 

clearing blandt de typisk handlede NDF’ere, herunder USD/BRL, hvor tal fra februar viser at 

18% af disse NDF’ere cleares. 

 

Det er fortsat LCH, som er markedsledende for clearing af NDF’ere med en andel på 97% af 

alle clearingerne (Barnes 5, 2018). JP Morgan, som CM, clearede deres første NDF handler i 

august måned 2017 gennem LCH. Clearingen betyder, at handlen for slutbrugeren er mere 

transparent gennem hele handlens livscyklus – fra handlen bliver slået til den er afregnet 

(Golovtchenko, 2017). Markedet for NDF’ere har generelt rykket sig meget. Hvad angår NLP 

NDF’ere handler, så cleares disse ikke på nuværende tidspunkt. Christian Måhrbeck fortæller 

i interviewet, at de har arbejdet med, hvad der er obligatorisk fra regulatorisk side og hvornår 

det træder i kraft. Da de har arbejdet med stramme deadlines, så har de fokuseret på at være 

klar til forordningerne træder i kraft på de obligatoriske produkter. Christian har den 

15.03.2018 foreslået til Investment i Nordea Asset Management, at de skulle begynde at kigge 

på NDF’ere i forhold til clearingen, hvorfor det ses at være en aktuel problemstilling hos de 

omfattede institutter.  

 

6.5 Pensionskassers valg og konsekvenser ved margin (VM stilles som cash)  

 

Indførelsen af den daglige stillelse af VM og løbende indfasning af IM på ikke clearede OTC 

handler, har medført en række udfordringer for pensionskasserne, primært fordi VM kun kan 

stilles i kontanter. Som nævnt tidligere, så ønsker pensionskasserne at være fuldt investeret 

og ikke ligge inde med mange kontanter. I og med VM kun kan stilles i kontanter på nuværende 

tidspunkt, så kan det betyde, at pensionskasserne er nødt til, at afhænde statsobligationer 

eller aktier, således de kan imødekommende de daglige marginkald på deres OTC handler 

(EEBC, 2014). 
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Nogle pensionskasser har øget deres allokering af kontanter i deres porteføljer fra 1-2% til op 

omkring 6-7%. Med det lave, og endda negative, renteniveau de seneste par år, har det 

betydet at pensionskasserne er gået fra højere afkastgivende aktiver til lavt generende aktiver, 

fordi de skal holde kontanter. Tidligere kunne en institutionel investor opnå et afkast på 2-3% 

på kontanter ved indlånsrenter. Dette er i dag nærmere et afkast på nul og til tidere negativt 

(Watkins, 2017). Denne omkostning, i form af lavere afkast, er estimeret til at koste 

pensionskasserne mellem EUR 1,3-2,9 mia. Denne omkostning vil, alt andet lige, ramme 

pensionisterne i sidste ende i form af lavere afkast og pensionsindtægter (EEBC, 2014). 

 

Selvom Basel lll reglerne ikke involverer pensionskasser, der kører med en passivdrevet 

investeringsstrategi, så er de indirekte blevet påvirket af dem. Pensionskasserne benytter sig 

af repomarkedet til, at transformere lange obligationer for at matche pengestrømmene. Det 

gøres ved, at repomarkedet giver mulighed for, at udlåne renteindtægtsgivne aktiver for 

kontanter, så kontantlikviditeten kan øges. Årsagen til at Basel lll reglerne påvirker 

pensionskasserne, er fordi reglerne har øget den cost of capital, som bankerne skal holde 

tilbage på repo transaktioner, som følge af nye regler for bankernes leverage ratio. Dette har 

øget reposatserne og gjort det dyrere for pensionskasserne (Moreolo, 2017). Det kan betyde, 

at pensionskasserne foretrækker, at have en ekstra kontant beholdning, i stedet for at indgå i 

en repoaftale, grundet mindre gunstige regler på repo markedet. 

  

Derudover har PensionEurope udtrykt deres bekymringer omkring konsekvensen af kravene 

til bankernes leverage ratio. Pensionskasserne har oplevet et stort fald i antallet af banker, 

som tilbyder likviditet til pensionskasser, som har stillet højkvalificerede statsobligationer som 

IM. De ønsker, at disse typer af statsobligationsmargin bliver anerkendt med passende 

haircuts tilsvarende kontantmargins (PensionEurope, 2017). Der er samtidig bekymring fra 

chefinvestorer i større pensionskasser i Europa om, at leverage ratioen vil øge efterspørgslen 

efter kontanter, især når der er stressede markeder, hvor VM-kaldene, alt andet lige, er højere. 

Dette vil have en negativ effekt på allerede faldende aktivpriser, da der sælges ud af aktiverne 

for at imødegå de højere VM kald. Samtidig kan det øge likviditetsrisikoen (van Gelderen m.fl., 

2016).  

 

Christian Måhrbeck fortæller (Bilag 1), for så vidt angår NLP, som har passivdrevet 

investeringsstrategi, hvor de kun har lange positioner og afdækker hele passivsiden med OTC 

derivater. I og med de kun har lange positioner, så har de masser af kontanter, således de 

kan være parate til at stille kontanter ved VM. NLP ønsker dog at være fuldt investeret. De vil 

dog foretrække, at kunne stille værdipapirer for VM, da de på den måde kan opnå en frihed. 

 

Det er for nyligt blevet testet, at NLP kan stille værdipapirer for IM. Christian fortæller ligeledes, 

at NLP modtager næsten et milliardbeløb i månedlige indbetalinger, så de har kontanter og 

de har investeringsstrategier, hvor de samler sammen og dermed er deres kontante 

likviditetsbuffer af en vis størrelse. 
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6.6 Investeringsforeninger valg og konsekvenser ved margin  

 

Ligesom pensionskasserne, så ønsker investeringsforeningerne at være fuldt investeret, 

hvorfor de ikke gør sig meget i kontanter, især rene aktieforeninger. De har for eksempel ikke 

kuponer, som de skal tage sig af eller noget lignende. Jf. interviewet med Christian Måhrbeck 

(Bilag 1), så har hver investeringsforening et prospekt omhandlende hvad de må have af 

værdipapirer, og hvis der er tale om en ren aktie investeringsforeningen, så opstår 

problematikken omkring hvilke aktiver der er godtaget som sikkerhedsstillelse, da aktier ikke 

er godkendte. En investeringsforening er, som nævnt, typisk fuldt investeret, og i og med aktier 

ikke godtages som sikkerhedsstillelse, så betyder det, at de skal have flere kontanter ud og 

dermed ikke være fuldt investeret længere. Generelt set, så ligger investeringsforeninger med 

kontantbeholdninger, på omkring 1% af den fulde NAV værdi, som er i kontanter, hvorfor det 

vil være et problem for dem. Den problematik rammer flere af investeringsforeningerne i 2019, 

hvor clearingforpligtelsen for FC’ere med brutto udstående OTC derivater på under EUR 8 

milliarder træder i kraft.  

 

EMIR forordningerne har haft stor indvirkning på pensionskasserne og 

investeringsforeningerne. Et af de væsentligste punkter, hvor det har ramt begge enheder er 

på stillelsen af kollateral. I og med de ønsker, for så vidt muligt, at være fuldt investeret, så 

har det betydet, at de skal have flere kontanter parat til at stille VM, hvorfor det påvirker 

afkastet til de fremtidige pensionister eller investorer. Derudover ligger der væsentlige 

fordelene i netting, hvis der cleares gennem et CCP, hvilket kan reducere beløbet der skal 

stilles i VM. Pensionskasser, så som NLP ønsker, at der kan stilles højkvalitets 

statsobligationer i VM, da de ligger inde med en masse af disse.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 af 77 

 

7 Konklusion 
 

EMIR forordningerne trådte i kraft i august 2012, og medførte en række bestemmelser for 

CCP’erne og reguleringer for OTC derivater. Forordningerne delte ligeledes modparterne op 

i 3 forskellige kategorier og bestemte en række grænseværdier for, hvornår en modpart skal 

cleare deres OTC derivater. Clearingforpligtelsen bliver løbende indfaset, hvor FC’er og 

NFC+’er med en gennemsnitlig bruttoudestående værdi af OTC derivater på mere end EUR 

8 milliarder, skal cleare deres produkter. Alle IRS’er skal cleares, mens det er frivilligt hvorvidt 

et institut vil cleare NDF-kontrakter. 

 

CCP’erne spiller en væsentlig rolle i clearingprocessen og det er essentielt, at de har et stærkt 

kapitalgrundlag, da en eventuel konkurs hos et CCP vil have store konsekvenser for OTC 

derivatmarkedet. Derfor har CCP’erne en række risikominimeringsteknikker, som f.eks. 

marginkrav. Ved en handels indgåelse skal der stilles IM fra begge modparter på hver deres 

konto hos CCP’et. Dette kan både være kontanter eller værdipapirer, som ikke har en 

væsentlig likviditets- eller kreditrisiko. Derudover kræver CCP’et også, at der stilles VM på 

daglig basis, alt efter hvordan markedsværdien har ændret sig. VM stilles som regel i 

kontanter. Udover at der stilles IM og VM, så skal der også stilles DF til CCP’et. CCP’erne har 

en genopretningsplan i det tilfælde, hvor et stort CM skulle gå konkurs. Planen skal sikre, at 

en CM’ets konkurs ikke påvirker andre ikke-konkursramte CM’er og udsætter dem for 

yderligere eksponeringer. 

  

Clearet og ikke clearet kontrakter bidrager forskelligt til modparternes kapitalkrav. For 

clearede kontrakter er der en risikovægt på minimum 2% hvor der ved ikke clearede kontrakter 

er et minimum på 50%. 

 

Forskellen i blandt andet kapitalkravene på clearede og ikke clearede kontrakter, burde jf. 

udførte analyser, blive tilført i spreadet på IRS, hvis der fra execution broker skelnes. Den 

viden benyttes til, at vurdere hvorvidt EMIR kravene påvirker prisen på købers side af IRS 

kontrakter. IRS spread er analyseret ud fra Bloomberg data, ud fra historisk data løbende fra 

21.06.2015 til 22.03.2018, med d. 21.06.2016, som skæringsdato for indtrædelse af 

clearingforpligelsen på IRS kontrakter. Analysen af spreadet leder ikke til en klar konklusion, 

idet der ikke ses en entydig trend i udviklingen. Den udarbejdede 2.gradspolynomium 

trendlinje, viser en primært flad udvikling i spreadet. Dette vurderes primært, at være grundet 

størrelsen af kapitalkravet, hvor forskellen på clearet og ikke clearet IRS, er beregnet til at 

påvirke spreadet med 0,000074. Derudover er data aflæst fra Bloomberg, hvor data gælder 

generelle priser på IRS, hvor der ikke kan tages højde for, hvorvidt kontrakten cleares eller 

ikke cleares af køber. Det har desværre ikke været muligt, at få JPM til at klarlægge, hvorvidt 

de stiller forskellige priser alt efter købers valg. 

 

Estimering af en NDF-kontrakt livcyklusomkostninger, med fokus på de påkrævede 

marginkrav i forbindelse med EMIR, giver anledning til to overordnede konklusioner. Generelt 

ved dem begge, er at den største usikkerhedsfaktor i analysen, er de simulerede renter, der 

er simuleret via Vasicek og Monte Carlo modellen. Dette er et forsøg på, at forudsige 

fremtiden, hvilket må antages ikke at være muligt. 
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Det ene synspunkt hvor EMIR er gradvist indfaset, det vil sige hvordan det er i dag, og en den 

anden vinkel er når EMIR er fuldt implementeret. Overordnet ses den billigste løsning, i dag, 

at være den bilaterale løsning. Ved NI skyldes det, at der ikke stilles IM på kontrakterne i dag, 

hvilket er tilfældet ved de clearede handler. For NLP skyldes det, at de i dag benytter 

værdipapirer, som IM, hvorfor funding omkostninger er væsentlig lavere, end ved IM der stilles 

kontant ved clearing. 

 

Ved fuld implementering af EMIR, er den clearede handel billigst. Det ses både fra NI og NLP 

synspunkt og er med udgangspunkt i, at IM stilles kontant både ved den clearede og ikke 

cleare kontrakt. Et højere IM krav på den bilaterale er årsagen til, at omkostningerne er højest 

ved ikke at cleare. Ud fra de anvendte kilder og interviewet med Christian Måhrbeck, må det 

dog formodes, at der i fremtiden primært stilles værdipapirer, som IM, ved begge typer 

handler. Den primære fordel vil da ligge i de øgede netting muligheder ved clearing. 

 

Implementeringen af EMIR har medført en række omkostninger for pensionskasserne og 

investeringsforeningerne. De skal både have systemer, der kan håndtere clearede og 

bilaterale handler samt medarbejdere til at håndtere og behandle dokumenterne. Køberne 

skal ligeledes være opmærksomme på, hvilket CCP CM’et anvender. Det er ikke alle OTC 

derivatprodukter, som et CCP clearer, hvorfor det bør foretrækkes, at have ét primær CCP og 

et back-up. Samtidig er det vigtigt, at kende til CM’ets krav til marginstillelse, da nogle kun 

accepterer kontanter mens andre accepterer sikre værdipapirer.  

  

Som følge af forordningerne om risikominimering, så blev der udviklet to netting mekanismer: 

payment og close out netting. Ved payment netting samles alle betalingerne til en sum. Close 

out netting anvendes i det tilfælde, hvor en modpart går konkurs. Her modregnes alle MtM 

betalingerne og samler det til en sum af betalinger. De to mekanismer sammen med 

handelskomprimering, er med til at reducere eksponeringerne modparterne imellem.  

  

For så vidt angår investeringsforeningerne, så må de ikke være eksponeret mere end 10% af 

investeringsforeningens værdi over for samme modpart. Dette er en udfordring, da LCH 

clearer mere end 90% af alle clearede rentederivatprodukter, mens ICE clearer langt 

størstedelen af CDS’erne. Dermed går de glip af netting fordelene. 

 

I øjeblikket er det ikke obligatorisk for pensionskasserne, at cleare deres OTC 

derivatkontrakter. De er dog alligevel blevet ramt af forordningerne, da der skal stilles margin 

på ikke clearede kontrakter. Både NI og NLP ønsker at være fuldt investeret, men i og med 

der kun accepteres kontanter i VM, så er de nødsaget til at have kontanter klar. De vil begge 

fortrække, at der kan stilles værdipapir i VM, men i øjeblikket er der ikke en løsning på dette.  
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8 Diskussion og fremtidige undersøgelser 
 

Afsnittet har til formål, at diskutere de resultater afhandlingens analyser har fremført og lige 

ledes sætte afhandlingen i perspektiv i forhold til dens anvendelighed i praksis. Der vil samtidig 

forholdes til, hvordan videre analyser kan bidrage. 

 

Generelt vurderes resultaterne, at belyse et område, hvor der stadig er få analyser. EMIR er 

stadig et relativt nyt regulativ, og de præcise følger og hvordan markedet vil ændre sig, er 

stadig uvist. Ud fra det læste litteratur og det indhentede interview, vurderes fokus for 

institutterne på, at efterleve de krav der indføres, mere end hvordan clearing måske kan 

minimere omkostninger og modpartsrisiko. Det er stadig kun de største finansielle parter, der 

er tvunget til clearing, og ud fra de nu kendte senere reguleringer, vil der stadig være frit valg 

fra mange parter og på visse OTC produkter. En videre analyse, hvor der medtages alle 

omkostninger fra køber, vil resultatet antages yderst relevant i praksis. 

 

En sådan analyse, kunne bunde ud i udvikling af en software til købere på OTC markedet., 

der vurdere hver gang der slås en ny handel. Det vil kræve, at der udleveres de fulde 

omkostningsskemaer, for den berørte part. Det gælder for omkostninger til execution broker, 

clearing broker og depot bank. Herudover vil det kræve, et fuldt kendskab til køberens 

portefølje, da en stor del, af en eventuel fordel ved clearing, fra et omkostningssynspunkt, 

vurderes at ligge i netting muligheder, ud fra afhandlingens analyse. 

 

Analysen vil da danne grundlag for, hvorvidt en nyslået handel, skal cleares eller ikke. Hvor 

analysens grundlag vil være, en estimering af fremtidig margin, som i afhandlingen, og hvad 

det vil betyde for købers eksponering. Købers fremtidige eksponering, kan vise sig, at blive 

væsentlig mindre ved clearing, hvis der i den eksisterende portefølje, er andre lignende 

handler, der giver mulighed for netting. 

 

Her kan b.la. tages i betragtning, at jf. Mifid II skal f.eks. NAM sørger for at slå handlen ud fra 

"Best execution". Her kan der argumenteres for, at de fulde omkostninger i handlens 

livscyklus, skal tages med i betragtning, og ikke mindst hvordan det påvirker eksponeringen. 

 

Denne eventuelle videre analyse vil, som afhandlingens analyse, have fokus på de direkte 

omkostninger til køber. Der medtages således ikke, det måske vigtigste grundlag bag EMIR, 

nemlig at få nedbragt modpartsrisiko og danne et overblik over det samlede marked. Det vil 

være interessant at se, om EMIR vil have en effekt på OTC markedet i en eventuel ny finansiel 

krise. I den sammenhæng især om CCP opbygningen er stærk nok til, at kunne udføre de 

tidligere beskrevet redningsplaner, eller der vil mangle likviditet. 
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Appendix 

 

Bilag 1: Transskribering af interview med Christian Måhrbeck 

  

-22:50 Nicolai: Her i Asset Management i Nordea Invest med primær på Nordea Invest 

og Nordea Liv og Pension. Hvad har I oplevet jeres største udfordringerne har været i 

de her EMIR forordninger?  

  

-22:36 Christian: Jamen det har nok egentlig været rækkefølgen af implementeringen som 

ikke har været helt klar fra starten, fordi som du ved, så startede det tilbage i 2008, hvor man 

blev enige om at der skulle ske noget og man kom med en masse forskellige metigations på, 

hvordan man kunne reducere risiko og få noget mere overblik. Og der har fokus ligesom været 

den tidslinje man fik i starten hvor man ligesom sagde: ”når men der er nogle helt standard 

afstemnings, nu er det lidt svært at sige på dansk end det er på engelsk, men der er nogen 

afstemningsregler først, hvor alle skulle uploade til en eller anden central trade repository, for 

at sige at alle handler skal derhen, så var der noget med hvordan man skal håndtere desputes, 

det vil sige når man er uenig. Og så kom det ellers derhen af med både den her clearing 

forpligtelse og non-clearing margining, det vil sige at det der så ikke bliver clearet, hvordan 

man så skulle håndtere det og stille sikkerhed for det. Så ligesom for at få styr på tidslinjen, 

og sige hvornår kommer hvad og hvornår skal vi prioriterer projektressourcer på hvilke dele af 

det her.  

  

Nicolai: ja. 

  

-21:46 Christian: Det har nok været sådan den største del, og så kan man sige, det mest 

komplekse har selvfølgelig været hele clearingen af OTC-Derivater, fordi det er et helt nyt 

koncept, altså vi har jo altid skulle rapportere til myndigheder og alt sådan noget, så. Den 

funktionalitet er der jo, og det med at afstemme, det har vi jo også gjort - det er jo bare på en 

ny måde man skal afstemme og oftere og med andre krav, så det er jo også noget man kender 

til.  Og non-clear variation margin, jamen vi har jo altid stillet collateral i en eller anden skæring. 

Nu er det bare blevet fast defineret hvilke instrumenter er under og hvilken tidsramme har du 

til at notifere din modpart og hvornår skal der så afstemmes, så, så man kan sige – de dele 

kender du, men clearingen er det mest komplekse der har været overhovedet.  

  

-21:07 Nicolai: Okay. Så clearing delen har egentlig også fyldt mere end selve 

rapporteringsdelen?  

  

-21:04 Christian: ja, det vil jeg mene. Altså rapporteringens delen har du mange muligheder, 

vi er jo så gået over til nu at delegerer alt, det vil sige, vores modparter rapporterer for os.  

  

-20:56 Nicolai: Ja 

  

-20:55 Christian: hvor at tidligere har vi selv gjort det, og den kompleksitet der nu engang er i 

det, fordi det mange forskellige felter og datakilde du skal have håbe på hvert instrument og 



 

 

hver handel. Og så skal du smide det ind til det her trade reporisty, som ligeosm skal verifiere 

at al data du sender de er valide. 

  

-20:42 Nicolai: Ja 

  

-20:41 Christian: men selve matching med modparten og overblikket, det er der jo ikke nogen 

der kigger på endnu.  

  

-20:37 Nicolai: Okay.  

  

-20:35 Christian: er mit bedste overbevisning 

  

-20:32 Nicolai: og nu nævner det her med projekter, hvis man sådan kigger på det 

seneste år eller hen imod årsskiftet her til 03.01.18, hvor der også var en del der trådte 

i kraft. Hvor stor en del af jeres projekter, har sådan været grundet EMIR og hvor stor 

en del havde været der lige meget om EMIR var kommet eller ej? 

  

-20:15 Christian: Ah, men jeg vil sige 30-40% har jo nok været relateret til EMIR, og det gør 

jo også, det er jo også fordi vi har Nordea Liv og Pension som, de er jo ikke, de er både vores 

kunde, samarbejdspartner, de er en del af Nordea, men så bruger de jo også vores systemer. 

Og det vil sige at, alt det de bliver ramt af, det bliver vi jo også ramt af, og der er rigtig meget 

EMIR i forhold til clearingforpligtelsen, fordi de er så store.  

  

-19:55 Nicolai: ja 

  

-19:54 Christian: Så man kan sige, vores projekter generelt, de har stor delt båret præg af der 

har været noget EMIR relateret og rapporteringen, der var også ny opdatering i november 

sidste år. Den fyldte også rigtig meget, og der kom noget initial margin, som kun ramte NLP, 

og deres non-cleared - det er også EMIR relateret - først til september sidste år. Så der har 

været rigtig meget, der var rigtig mange ressourcer brugt på det – både hos os og hos IT og 

business development 

  

-19:30 Nicolai: Men det vil sige sådan generelt er NLP blevet ramt hårdere end I oplever 

Nordea Invest er blevet ramt på grund af størrelsen?  

  

-19:21 Christian: Ja, det kan man sige, fordi det er jo, i forordningen arbejder man jo meget 

med kategorier. Hvor man siger 1, 2, 3, 4 det er ligesom dem der er, og det er jo for at sige, 

jamen de største skal ligesom være first movers. Det er dem der hedder kategori 1. De har 

clearet i mange år allerede.  

  

-19:07 Nicolai: Ja 

  

-19:06 Christian: Og gjorde det faktisk også før det her, bare i en anden skæring. 

  

19:04 Nicolai: Okay 

  



 

 

-19:03 Christian: Så kommer kategori 2, det er der hvor du går ind og, du har sikkert også 

tingene med i din opgave generelt, men det er hvor man siger de 8 milliarder i gross notional 

skal de have. Og så bliver man ramt der. Det vil sige, at der rammer du de helt store 

markedsspillere, fordi det er, hvis din OTC gross notional er deroppe, så skal du også cleare, 

ikk 

  

-19:47 Nicolai: jo 

  

-19:46 Christian: og der er NLP bare en del af, fordi de er jo long-only, men de hedger hele 

deres liability side med OTC-derivater, og derfor taler vi mange milliarder, og derfor er de også 

blevet ramt med det samme og har skulle cleare alle deres renteswaps. Og vores fonde, som 

Nordea Invest. Det er meget kreditrisiko vi afdækker dem, hvor man kan sige, jamen så er der 

nogen CDS’er og de kom lidt senere clearingforpligtelsen for dem, og plus at de ikke er så 

store, så mange af dem falder ned i kategori 3.   

  

-18:19 Nicolai: Okay. Har I nogen der er oppe i kategori 2 så? 

  

-18:16 Christian: Ja, vi har, som situationen er nu i vores team, det er at vi har, man deler dem 

op i 3 kategorier. Vi har vores fond, fonden. En fond der clearer pt., som er langt over de 8 

milliarder gross notional. Så har vi Nordea Liv og Pension, hvor det pt. kun er den danske 

enhed der clearer, men de nordiske enheder skal også på. Og så har vi så vores institutionelle 

kunder, hvor vi har en enkelt kunde som jeg ikke kan nævne navnet på, i hvert fald ikke i 

opgaven, som også har et setup, hvor de er så store, at de også clearer som kategori 2.  Så 

vi har alle 3 dele, hvor vi bruger forskellige clearing brokere, forskellige CCP’er. 

  

-17:42 Nicolai: Okay. Og nu talte vi en lille smule om det også før, sådan med markedet 

generelt. Er dit indtryk at det generelle marked har været klar til de her, og efterlevet de 

her krav eller er der sådan et efterslæb på at selv de store i markedet også har svært 

ved at efterleve kravene?  

  

-17:25 Christian: Na, ja, men markedet har jo ikke været klar, og det er også derfor at man 

har skudt deadlines, fordi da jeg startede i 2008, nej jeg startede i 2010 her i derivatet teamet, 

der fik jeg at vide, at i 2012 så skulle vi cleare og vi gik jo så i gang med at kigge på 

dokumentation, og vi clearede den første handel i 2016. Så det er jo ikke fordi at markedet 

har været klar til de her ting, og der sidder nogle regulators, som har nogle gode ideer, men 

når det så kommer til, hvordan det virkelig skal være ude hos buyside, især, som vi er en del 

af, jamen så har det bare været sværere at implementere og det har krævet mere. Så man 

har udskudt det og udskudt det og udskudt det, og sidste udskydelse kom så på kategori 3, 

som skulle have clearet sidste år, som nu er rykket til 2019.  

  

-16:46 Nicolai: Ja Okay.  

  

-16:45 Christian: Så nej, nej markedet har ikke været klar til det her.  

  

-16:42 Nicolai: Okay. Det er så sådan lidt mere generelt om, om EMIR. I opgaven 

fokuserer vi meget på IRS’ere og NDF’ere, så vi har lidt mere specifikke spørgsmål på 



 

 

dem. Og der er vi egentlig interesseret i om, på NDF’ere på FX produkter, og igen fra 

Nordea Liv og Pension og Nordea Invest, clearer i da jeres NDF’ere?  

  

-16:20 Christian: Nej, altså som man, den tilgang man har taget indtil videre, det er at sige, 

jamen hvad er mandated fra regulatorisk side og hvornår skal det cleares, og i og med at man 

har arbejdet med nogle tight deadlines, som man hele tiden skulle kunne følge med og bare 

være klar, så har man fokuseret på alt hvad der er mandatory, det vil sige det er IRS’erne. Der 

har vi clearet for Nordea Liv og Pension og nogle CDS’er, og det samme for Nordea Invest.  

  

-15:58 Nicolai: Okay.  

  

-15:57 Christian: Og man kan sige NDF’erne - markedet generelt har jo rykket sig. Jeg tror, 

det er…. Du har sikkert selv tallene, men jeg tror det er over 70%, i hvert fald, der bliver clearet 

nu. Og der er så kun ét CCP, som har over 90% af clearingen, det er LCH, så, så det virker 

ligesom om at der er lavet markedsstandarder for NDF’ere og det er også, jeg har foreslået 

det, så sent som i går (DATO), til investment, at man skulle kigge på det sådan i produkttype 

i forhold til clearingen.  

  

-15:33 Nicolai: Når I så overvejer om jeres produkt skal cleares eller ej, når det ikke er 

mandatory, hvad, hvad, går I ind og laver beregninger eller er det overhovedet noget i 

har gjort endnu? Ved i stadig ikke hvordan i håndtere beslutningen? 

  

-15:22 Christian: Nej, nu satte jeg det jo bare op som forslag, men det som vi har talt om, det 

er selvfølgelig, der er, når vi har fonde, både kategori 2 og 3, og hvor det kun er nogle 

instrumenter, der er mandatory at cleare.  

  

Hvis vi så tager udgangspunkt, nu ved jeg godt du har IRS’er, men hvis vi nu tager CDS’erne 

for eksempel, ja men så er det jo CDS index, der er mandatory clearet, men alle dem du har 

på single-names er ikke.  

Så man, hvis du så vælger at sige: når men vi tager kun det der er mandatory og kører på 

clearing og det andet kører vi bilateralt, så skal du pludselig stille sikkerhed to steder uden at 

kunne nette det.  

  

Nicolai: ja 

  

-14:49 Christian: Og man gange så, er det jo at du køber et index og så shorter du single-

names, det vil sige, hvis du clearede det hele så kunne du få nogle netting fordele på dine 

margin, både på initial og variation margin. Så man kan sige, det er nogle ting man tænker 

over, og det samme med dine renteswaps, jamen der er måske nogle der skal, alt efter 

løbetiden og valutaen, men hvis du vælger at cleare det hele, jamen så kan du også få nogle 

netting fordele og det samme med dine NDF’ere. Jeg har så ikke selv kigget på 

nettingmodellerne på NDF’er, fordi de skal jo have samme struktur som dine swaps, hvis du 

skal have en benefit på dem, og det er jo sjældent, eftersom, men de fleste af dem er jo vekslet 

til EURO eller US Dollar NDF’erne, eller det er de jo 

  

-14:09 Nicolai: primært 



 

 

  

-14:08 Christian: per definition, så selvfølgelig vil der være nogle netting fordele med din 

EURO Swaps både for Nordea Liv og Pension, men så sandelig også for vores fond.  

  

-14:00 Nicolai: Men når I så overvejer det, er det så en generel beslutning på produktet 

NDF’er, vi clearer eller vi ikke clearer? Eller er det så på hver enkelt trade, hvor man går 

ind og kigger, hvad kan egentlig bedst svare sig med den her handel? 

  

-13:48 Christian: Det ville være den optimale løsning, men det har vi ikke systemerne der 

understøtter lige pt, så det man vil sige, det var, jamen er den her fond sat op til clearing, så 

clearer vi nok det hele. Eller er det en fond, hvor at det, vi har enkelte produkter, vi har måske 

kun to eller tre NDF’er, jamen skal man så til at bruge den omkostning der er til et CCP, hvor 

du både skal have for din konto, der koster 5000 dollars om året, du skal betale et ticket fee 

for dine handler osv. Og så bliver det pludseligt meget dyrt at afdække en enkelt valuta med 

en NDF 

  

-13:49 Nicolai: Ja 

  

-13:48 Christian: hvis du gør det. Så det bliver meget case by case, forstået på den måde, det 

er fond per fond, og samtidig hvad der er mandatory og ikke mandatory.  

  

-13:10 Nicolai: Okay. Så hvad jeg egentlig lytter mig til, så kunne det give noget til sådan 

en Asset Manager og have en software, som på en eller anden måde går ind og 

analyserer hver handel: hvad vil det koste at slå den bilateralt, hvad vil det koste at slå 

den clearet så for hver enkelt fond, i jeres tilfælde?  

  

-12:54 Christian: Nå men, det hører jeg jo meget. Man kan jo sige når man… Vi har jo haft 

den her tsunami af regulering de sidste mange år, hvor i sandelig også har ramt. Og der er jo 

meget omkring den der trading obligation, at du skal gøre det elektronisk, det er den ene ting, 

men så er der også det med at du køre best execution, det har vi selvfølgelig altid skulle, putte 

alle vores handler i competetion, men når du taler best execution, som du også selv næsten 

er inde på her, jamen så er det bare svært at vide om man skal cleare en handel eller ikke 

cleare den, fordi, som jeg også sagde før, hvad hvis du har noget bilateralt og noget der er 

clearet, hvad skal man så gøre, hvor kan du få en fordel ved det her enkelte produktet, hvilken 

vej skal du gå, kan du måske få den samme risikoafdækning ved at slå en swap future i stedet 

for en renteswap. Så hele den teknologi, det er ikke en teknologi vi har i Asset Management, 

men jeg er helt sikker på at, hvis man spørger i front office, jamen så er det jo, hvis de skal 

leve op til best execution og osv. under MIFID, og samtidig have EMIR med electronic trading 

osv., jamen så skal du jo på et eller andet tidspunkt kigge på sådan en mulighed, hvis man 

kan finde sådan en.  

  

-11:52 Nicolai: Og best execution tolker I det i dag som prisen her og nu, hvad JP 

Morgan, Goldman Sach de giver jer? Eller tager i nogle margin beregninger med ind i 

de beregninger? 

  



 

 

-11:40 Christian: Vi kigger kun på quotes, som jeg har forstået vores trading desk. Og nu, som 

sagt, jeg havde et møde i går, hvor jeg selv foreslå det med NDF’er og de siger jo, at: ja, vi 

ser ikke nogen forskel, altså hvis vi går ud og spørger om nogle quotes som sådan, jo der er 

små forskelle, men vi har et meget meget stabilt marked i øjeblikket, det vil sige det ikke 

betyder noget, der er ikke nogle regulators, der sætter pres på sellside og bankerne for at 

sige, jamen altså i skal stille mere kapital til rådighed fordi at I ikke clearer eller noget andet. 

Så der er rimelig meget goodwill i markedet, som jeg ser det nu, men der skal ikke komme 

mange kriser eller bevægelser i markedet før man måske ser en tendens til at alle de her 

forskellige sellside, som stiller priserne de siger; jamen altså der skal cleares fordi at det koster 

altså os kassen at køre med bilateralt.  

  

Nicolai: ja 

  

-10:53 Christian: Og det er jo der, det er jo de situationer hvor du vil se det. Og man kan sige, 

og det var jo også derfor man skabte hele miljøet dengang, fordi der var en krisen og man så 

hvordan det bare bevægede sig og ingen havde overblik over noget. Problemet er så lidt at vi 

har fået så meget stabilisering, vi har lavt renteniveau. Det hele kører i, gåseøjne, igen, og det 

er selvfølgelig farligt, fordi det gør jo også at man ikke pusher folk til at skifte til de her nye 

modeller.  

  

-10:32 Nicolai: Det er klart.  

  

-10:27 Christian: Men som du siger, nu bruger vi selv SimCorp dimension, som vores back to 

front system her i Asset Management, men der er ikke nogen funktionaliteter i den, hvor du 

ligesom kan se, jamen hvad hvis jeg handler det ene, altså de der what-if analyser som man 

meget taler om i derivatmarkedet.  

  

-10:14 Nicolai: Ja. 

  

-10:12 Christian: Det findes simpelthen ikke i systemet, så det er klart at det ville være en god 

ide. 

  

-10:06 Nicolai: Og så, altså meget af det her er, det er jo, at man skal stille noget margin 

og hvad vi har kunne læse os frem til, så er det meget forskelligt om der bliver stillet 

cash eller om der bliver stillet, for eksempel, statsobligationer eller noget andet med 

høj sikkerhed, også alt efter om det er Initial Margin man stiller eller om det er variation 

margin. Hvordan stiller I henholdsvis jeres initial margin og variation margin – er det 

cash, er det securities, hvordan kører det?  

  

-09:41 Christian: Jamen, der er det jo igen som jeg sagde før, der er 3 kundekategorier. Vores 

kunde der alene de har en colletaral manager på toppen, så vi ved faktisk ikke hvad de gør. 

Deres variation margin er i hvert fald i cash, for det skal vi jo betale, men hvordan de styrer 

deres initial margin det ved vi ikke fordi der er en global collateral manager på deres fond. På 

Nordea Liv og Pension der har de stillet cash langt hen af vejen. Det er selvfølgelig meget for 

dem at stille – de har masser cash fordi de er long only og de bare skal have en parathed, 

men de vil rigtig gerne stille securities, netop også fordi de er long only så de har faktisk, hvad 



 

 

hedder det, hold to maturity goverment bond, som bare ligger og skal ligge der de næste 20 

år. Så for dem, så vil de rigtig gerne stille securities, og det har vi så lige testet for nylig og 

smidt securities over til at dække initial margin. Variation margin er så kun som cash indtil 

videre og det er per definition på alle CCP’erne, så vidt jeg er orienteret, stadig væk kun at 

variation margin kan dækkes med cash. Og på vores fond, der kører vi kun cash, og det er 

nok mest fordi vi ikke har testet det endnu. Det kommer så også an på hvilket CCP du bruger, 

fordi hvis du bruger LCH på dine, det er på rates typisk at de clearer jo, så kan du godt stille 

securities, og på ICE der er det lidt anderledes, hvad for nogen de har eligible og det har vi 

ikke i fonden og det er ellers CDS’ere og det er jo det vores fond handler mest af. Så det er 

sådan meget hvad har fonden af aktiver de kan bruge og ellers bliver det cash, og der er jo 

også mange CCP’er der kræver du pre-funder, hvilket reelt gør det lidt dyrt fordi du skal stille 

initial margin over FØR du handler. OG det er sådan en ting der kom bag på os fordi det står 

ikke nogen steder i reguleringen at man skal pre-funde, men det er noget CCP’erne ligesom 

har fået indført for ellers er det clearing brokeren der skal stille det hele og det putter enormt 

pres på dem, hvis der pludselig kommer en stressed market situation.  

  

-07:50 Nicolai: Det er klart. Så, sådan hvis vi, det vi fokuserer på det jo Nordea Invest, 

det vil sige jeres fonde, og så Nordea Liv og Pension, sådan som pension generelt. Og 

det vi egentlig er interesserede i, det er om der er en… oplevede i der er en forskel i 

mellem deres præferencer på, om de gerne vil stille cash i forhold til securities, fordi 

sådan teoretisk, er cash jo et bandeord for en pensionskasse og bestemt ikke noget de 

har lyst til, så derfor tænker vi også inklusiv både initial margin selvfølgelig det meget 

store beløb, og det variation margin som stilles dagligt, at de hurtigst muligt gerne vil 

væk fra cash. Men det måske ikke helt hvad I oplever at det fylder så meget?  

  

-07:08 Christian: Jo det er også det vi ser. Man kan sige at nu præcis Nordea Liv og Pension 

er jo kæmpe kæmpe stor og de får jo næsten månedligt indbetalinger der nærmer sig 

milliarden. Så det er jo ikke, de har jo cash og de har jo nogen investeringsstrategier, det vil 

sige nogen gange samler de sammen så deres buffers er forholdsvis store hvad vi ser cash 

likviditetsmæssigt. Selvfølgelig vil de godt være fyldt investeret - det er jo også en del af 

strategien og selvfølgelig prøver de jo også bedst muligt. Men som vi ser det, så vil de helst 

stille securities, fordi så har de den her frihed og det vil de også gerne gøre på variation margin, 

hvis det kunne lade sig gøre, men det er det ikke lige nu. Og man kan sige på deres bilaterale 

side, der kører de også alt cash og det er jo fordi markedet er gået mod de her golden CSA, 

som man siger, så det kun er cash only. Reelt vil de gerne have lov til at stille securities, men 

operationelt kunne vi ikke dengang vi ligesom gik i gang med det hele, og det tager meget 

lang tid at ændre sådan nogle CSA’er og finde ud af hvad for noget elegibility schdules skal 

du have og hvilke papirer osv.  

  

-06:10 Nicolai: ja. Men ser du det som en mulighed i fremtiden at selv variation margin 

som stilles dagligt, at securites er en mulighed at bruge i stedet cash selvom det jo ikke 

helt er ligeså fleksibelt? Eller er det primært initial margin du ser at man kommer til at 

bruge securities?  

  

-05:53 Christian: Altså umiddelbart så vil jeg jo mene at man jo godt kan bruge securities, fordi 

det har du, det kan du også i en CSA til dine collateral. Dit problem er jo bare, at dine 



 

 

settlements cyklus på papirer er jo T + 2 dage, det vil sige så enten så skal du over-

collateralisere og smide over til at dække din variation margin, og det er jo for så vidt fint nok, 

men så når du skal trække dem tilbage og så lave substitution og sådan nogle ting, jamen så 

er der bare en anden proces der lægger bag. Men jeg siger ikke det ikke kan lade sig gøre, 

fordi selvfølgelig kan det det.  

  

-05:22 Nicolai: Jamen så vil jeg gerne sige tak for interviewet.  

  

-05:20 Christian: Var det det?  

  

-05:19 Nicolai: Det er det 

  

-05:18 Christian: Nå okay. Hvor ser i selv det her bringer sig hen af, med sådan noget clearing 

og, har i været ude hos Nordea Liv og Pension endnu? 

  

-05:10 Nicolai: Nej, det har vi ikke. Vi har været i mail korrespondance med dem, faktisk 

med hensyn til den her clearing proces med at prøve og finde ud af om man vil cleare 

eller om man ikke vil cleare, men vores indtryk der, var også at det stadig væk er 

forholdsvis nyt, og den her med hvor meget tager man med i beregninger for at regne 

ud hvad der egentlig bedst kan svare sig om det er bilateral eller clearet, heller ikke 

fylder så meget endnu hos dem, men at vi lytter os til at det egentlig er fremtiden at 

man rigtig gerne vil have at de her margin krav bliver regnet med i, når man sidder og 

skal træffe beslutningen, når man har et produkt hvor man skal vælge det til og så sige 

om man vil cleare eller ikke vil cleare   

  

-04:33 Christian: Men det tror jeg igen er det der standardisering og klarhed til, readyness vil 

jeg nok hellere sige, hvis jeg tager det engelske udtryk, fordi man kan sige, hvis det hele havde 

bare spillet og alle instrumenter havde skulle cleares, så havde man selvfølgelig gjort det, og 

hvis alle instrumenter kunne cleares, så ville man bedre kunne se på hvad der kunne betale 

sig. Lige nu har man jo arbejdet med sådan nogle deadlines, hvor man har sagt: okay det har 

det skal vi bare være klar til, det er det her der skal, og så har man ikke kigget så meget på, 

nå men hvad kan de egentlig og hvad er det for nogle instrumenter og… Det vil sige, det vi 

har bygget her i vores SimCorp dimension det er jo også bare at når der er en PM’er der slår 

den her CDS i den fond der skal cleare, så sker det automatisk, så han skal ikke tænke. Og 

når du tager sådan et approach, og siger der skal ikke tænkes, i gåseøjne, at så kører den det 

til clearing og hvis du handler noget der ikke er på listen over ting der skal cleares, jamen så 

gør den det ikke, og så længe du ikke tvinger dine PM’er til at tage det her aktive valg, eller 

din trader, jamen så, så tror jeg, at så længe vi kører det sådan, så bliver det sådan. Det er 

ikke altid de bekymrer sig om hvad der skal stilles i collateral eller margin, sådan før de går i 

overtræk. Men ja, der er masser af spændende ting at kigge på og mange netting ting, og der 

er selvfølgelig også hele det der med hvad for nogle CCP’er skal du bruge, og hvad for nogle 

clearing broker skal du bruge i hvilke tilfælde, og hvis de dækker de samme instrumenter, og 

hvad er priserne og hvor har du din risk henne, hvis du også skal kigge på risikosiden.  

  

-03:12 Nicolai: Så jeres CCP’er, når I sådan skal, for eksempel hvis NDF’er de skal 

cleares, går I ind og kigger på, som du selv siger, så er det jo, hvis man kigger på 



 

 

markederne, så er der tit en der sidder på 80% eller 90% af markedet. Er det så også 

dem man vælger? Eller går man ud og så forhører sig hos nogle af de små ligesom for 

at se, jamen er der overhovedet noget konkurrence på markedet. For hvad vi kan læse 

os til, så må der ikke rigtig være konkurrence så meget på priserne – det er det ikke der, 

de skal ligesom være offentlige tilgængelige.  

  

-02:46 Christian: Ja, jamen det er også sådan vores forståelse er, altså man kan sige, jeg tror 

bare at man følger de andre. Så man følger de store og så siger man rates LCH, CDS’er hos 

ICE, og så kører man NDF’erne hos LCH også, og så er der så EUREX, som er den her dark-

horse – de prøver virkelig. Og det de gør godt, i gåseøjne, det er at den eligibilitet de har på 

initial margin, den er 5 eller 10 gange så stor, listen, i forhold til hvad du skal stille end de 

andre CCP’ers. Så det er ligesom det de prøver at slå sig op på, og sige, jamen prøv at høre 

her: vi ved der er et krav om at I gerne vil stille papir som sikkerhed, så mange goverment 

bonds er der heller ikke derude. Og det er det du kan bruge de andre steder. Så de har lavet 

listen meget længere. Og som du også kan, altså der er jo også mange hedge fonde og sådan 

nogen ting, og der er jo også sellside, og de vil jo rigtig meget bruge repo’er, så hvis de har 

det her cash, jamen, så smider de cash ud til buyside der skal bruge det, får nogle papir ind 

og stiller, eller omvendt. Og det samme kan buyside jo gøre. Så hele repo delen har vi heller 

ikke taget med i vores endnu, men det er jo klart, at det er jo man skal kigge på. Hver fond har 

selvfølgelig et prospekt om hvad de må have af papir, så hvis det er en ren aktiefond, kan vi 

jo ikke begynde og lave repo’er og få goverment bonds ind, tror vi. Men det skal selvfølgelig 

undersøges om vi må repo for at bruge det til initial margin. 

  

-01:31 Nicolai: Men det vil sige, at i realiteten, så en ren aktiefond vil jo, som det ser ud 

nu, skulle stille 100% cash, fordi, jeg går ikke ud fra der er nogle CCP’er som godtager 

aktier, som security, som margin stillelse.  

  

-01:14 Christian: Nej nej. Og det er problematisk fordi en equity fond, generelt, er fuldt 

investeret. Den skal jo ikke tage sig af, at der kommer nogle kuponer eller et eller andet andet. 

Så de ligger meget meget sjovt i cash. Vi taler måske 1% af den fulde NAV værdi, så det vil 

være et problem, for de skal pludselig til at have meget mere cash ud og ikke være fuldt 

investeret.  

  

-00:54 Nicolai: Men det er ikke en problemstilling I er løbet ind i endnu? Der er ikke et 

krav til? 

  

-00:50 Christian: Det kommer jo så i 2019, fordi når vi skal til at cleare for dem. Så skal vi finde 

ud af hvad vi gør. Man kan sige der er ikke så mange rene aktiefonde, der bruger så mange 

derivater, de bruger CDS’er sådan, men ikke fuldt ud. Så der må vi finde en løsning. Det tror 

jeg var ligesom, i hvert fald, jeg har meget mere viden end det her, men i forhold til dine 

spørgsmål, så tror jeg, at jeg har hamret det godt af. Held og lykke.  

  

  

 

 

    



 

 

Bilag 2: DK OIS rente 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 3: CVA beregning – se vedlagte Excel fil ”CVA beregning” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 4: Udregning af kapitalkrav 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 5: CDS kontrakt på Nordea 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 6: Se vedlagte Excel fil ”Spread analyse” 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 7: NDF FX USD/BRL  
  

 
  
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 8: Se vedlagte Excel fil ”NDF analyse og rente simulering” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 9: Se vedlagte Excel fil ”Afkast beregninger” 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag 10: Korrespondance med Christian Måhrbeck 

 

  



 

 

 


