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Indledning 

Jeg har i opgaven sammensat en portefølje, at 6 obligationer, som er sammenlignelig med en 

obligationsportefølje i Danske Bank jf. interview m. ”Lauge fra Danske Banks interst risk afdeling”1. I 

opgaven defineres, hvad risiko er, hvordan den kan bearbejdes og hvilke risikonøgletal der berører en 

obligation, samt hvordan de kan påvirke porteføljen. Porteføljen i opgaven er sammensat af 6 obligationer, 

som er 5 statsobligationer og 1 kreditforeningsobligation, de 6 obligationer er fordelt på følgende lande; 

Danmark, Sverige, Tyskland og Spanien. I opgaven vil det blive defineret, hvilke risici der er for de enkelte 

papirer og hvor store volatiliteter der er. Opgaven belyses og analyseres hvad det vil koste som bank at 

opbevare denne portefølje sammensat af obligationer, og hvor mange penge banken skal afsættes pga. den 

risiko obligationerne indebærer som kapitalkrav. Disse penge som skal afsættes, kan banken ikke formidle 

til andre dele af forretningen for at optimere. Kapitalkravet beregnet ud fra almindelig VaR-beregninger 

suppleres af Stress-Var scenarier, hvor det analyseres frem til at større tab, kan forventes på porteføljen, 

hvis et stress scenarie indtræder og der dermed er stigende volatiliteter på markedet. VaR kan ikke endeligt 

beskrive tabet på en portefølje, men kun ud fra en given sandsynlighed. Som pengeinstitut kan det derfor 

ved brug at expected shortfall give en indikation om, hvilke gennemsnitlige tab der ligger i halen, som VaR 

ikke fanger. Dette er et godt værktøj for pengeinstitutter for at få defineret, hvad risikoen er og hvor meget 

der skal afsættes i kapital ved at opbevare obligationerne i bankens handelsportefølje. Til sidst i opgaven vil 

det beskrives, hvilke finansielle instrumenter som kan afdække den risiko som obligationen medfølger. I 

opgaven diskuteres det, i hvilke scenarier der kan gøres brug af de forskellige instrumenter og minimere 

risikoen på porteføljen.   

 

Problemformulering 

 Hvordan er den sammensatte obligationsportefølje eksponeret over for stigende volatilitet i markedet?  

 

Dette vil jeg gøre ved brug af indsamlet data, fra 6 udvalgte obligationer. Ud fra disse data vil jeg beregne 

de eksisterende volatiliteter, korrelationen og kovariansen i porteføljen. Disse beregninger kan bruges til at 

estimere det forventede maksimale tab, med en given sandsynlighed over en given tidshorisont. Dette Vil 

jeg gøre ved hjælp af VaR beregninger.  

Ligeledes vil jeg i opgaven belyse, hvilke muligheder obligationsejer har for at kunne afdække sine risici, 

som VaR og expected shortfall har beregnet der vil være.  

                                                           
1 Bilag 18 – Interview Danske Bank 
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Afgrænsning:  

Opgaven er lavet på HD 2. del i Finansiering, og er afgrænset til de formelle krav heri.  

 

Afsnittet vil redegøre for afgrænsninger som er vurderet nødvendig for opgaven og det som 

problemformuleringen ønsker at besvare. Banken som ejer porteføljen af obligationer er eksponeret over 

for flere risici, såsom likviditetsrisiko på porteføljen, denne er der helt afgrænset fra. Ligeledes er der i 

opgaven skrevet meget lidt om kreditrisiko.   

Der afgrænses fra ændringer på valuta, for at simplificere omfanget af opgaver. Ligeledes i praksis Hedges 

valutarisikoen hver dag i Danske Bank, og dermed elimineres valutarisikoen næsten2.    

 

Afgrænser fra vedhængende renter på de udvalgte obligationer, og dermed er beregningerne af varigheden 

gjort mere simpelt.  

Der afgrænses ligeledes til beregning på prisvolatilitet, og dermed udelukker vi at beregne på 

rentevolatiliteten.  

 

Metoder/Modeller:  

Der er i opgaven brugt metoder og analyse redskaber, så der er tillært under 2. del af HD-studiet.  

Der er i opgaven belyst, hvordan varighed og modificeret varighed påvirker en obligation. Varighed og 

modificeret varighed er nøglerentetal og påvirker dermed volatiliteten på obligationen, da kursudviklingen 

vil ske som følge af rentestigninger/fald. Dette er belyst, fordi pengeinstituttet/obligationsejer har en risiko 

ved at opbevare disse i deres beholdning, som der skal tages stilling til. For at kunne beregne, hvilken risiko 

de har målt på udsving i kursen, er der her trukket afkasthistorik på 6 obligationer. Obligationerne er 

udvalgt med baggrund i et interview med Danske Bank, og dermed få porteføljen til at være 

sammenlignelig med Danske Banks portefølje. Beløbene der er investeret i den enkelte obligation, er 

tilfældet, dog med en indikation fra Danske Bank om, hvilke der primært investeres i. For kunne beregne, 

hvilken risiko der er på den sammensatte portefølje, har jeg inden dette beregnet afkastene på hver 

obligation og herefter fundet den historiske volatilitet på obligationerne baseret på en periode tilbage fra 

2016. Dette brugt til at beregne korrelationer imellem obligationerne og lave en kovariansmatrice for at 

beregnes porteføljens volatilitet3. Disse nøgletal har været nødvendige for at kunne beregne den Value at 

Risk på obligationerne og porteføljen. Value at Risk er beregnet ud fra flere tidshorisonter og 

                                                           
2 https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2019/2/risk-management-2018.pdf?sc_lang=da s. 48.  
3 Bilag 3 Korrelation og bilag 6 Kovariansmatrice 
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konfidensintervaller, for at kunne bevise tendensen i beregningerne, at det samlede VaR er steget da 

beregninger er blevet mere præcise og har indsnævret, hvilket tab der er i ”halen”. Beregningerne viser 

ligeledes, at der kan opnås en diversifikationseffekt, hvis obligationerne ikke har ens korrelationer. VaR-

Beregningerne har dog sine udfordringer, da den med 99 % kan fortælle, hvad det maksimale tab vil blive, 

og den misser derfor, hvad der kan ligge i ”halen”. For at supplere VaR-beregningerne er der lavet Stress-

Var beregninger, som kan definere risikoen i et stresset marked, og dermed bedre belyse den eventuelle 

risiko der er. Dermed har pengeinstituttet et bedre grundlag for, hvordan de kan forholde sig til den risiko 

der er forbundet med porteføljen. Da VaR ikke kan beregne, hvad tabet i ”halen” vil være, laves der 

beregninger på Expected Shortfall som kan beregne det gennemsnitlige tab i halen, og dermed yderlig 

præcisere, hvad der kan forventes at den sammensatte portefølje bærer på af risici.  

Det diskuteres hvad ejer af porteføljen, kan gøre for at minimere risikoen, ved at bruge andre finansielle 

instrumenter, såsom en Put-option og hvilke mekanismer denne har for at kunne minimere risikoen på 

porteføljen, ved tilkøbe disse derivater som en sikkerhed og kan hedge risikoen.  

 

Kildekritik:  

 

De primære teorier og formler kommer primært fra bogen ” Finansiel Risikostyring 2. udgave fra 2017 

skrevet af Jørgen Just Andresen”. Dette er lærer bogen til faget ”risiko i den finansielle sektor”. Teorien og 

formler vurderes derfor som værende absolut godkendt og dermed en troværdig kilde, som ligger til 

grundlag for store dele af teorien i opgaven.  

 

Danmarks Nationalbank levere statistik med baggrund i statsobligationers gennemsnitlige rente, og danner 

grundlag for den risikofrie rente i opgaven. Disse data indrapporteres hver måned og er meget pålidelige 

data, hvor der er stor transparens for brugen og god beskrivelse af, hvad der ligger til grundlag for 

beregningerne. Ligeledes er det Danmarks nationalbank der styrer pengepolitiske beslutninger i Danmark, 

og fastsætter renten på statsobligationer. Da de derfor er en offentlig myndighed, er der også krav til, 

hvilket materiale nationalbanken skal kunne levere.  

 

Danske Bank Er grundlaget for den portefølje der er sammensat, der henvises til deres risikorapport for 

2018, hvor det beskrives, hvordan de hedger valuta på daglig basis, dette bekræftes ligeledes af et 

interview af Intern rate risk medarbejder i Danske Bank, Lauge. Det må antages at vedkommende ud fra 

interviewet taler på vegne af den risikopolitik, og den strategi som der føres i Danske Bank. Interviewet 

bakkes op af risikorapporten og vurderes derfor troværdig.  
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Danske Invest og Bloomberg er brugt til at trække afkasthistorik på de udvalgte obligationer og 

referenceportefølje. Bloomberg som er meget anerkendt, bruges af mange store finansielle selskaber til at 

trække afkasthistorik og indsamle data om aktier, obligationer og andre værdipapir. Danske Invest forvalter 

ligeledes mange danske milliarder kroner, og for at tiltrække nye investorer, samt kunne levere et godt 

datamateriale til investorer kræver det også transparens og korrekt datagrundlag. 

 

Der er i mindre omfang blevet brugt bogen ”Obligationsinvestering udgave 8 af Michael Christensen”, 

”fundamentals of futures and option markets. 8 edition af John C. Hull” Samt sider som Investopedia, 

Nasdaq som ikke vurderes at have stor indflydelse på opgaven, og de resultater som der er fremkommet af 

opgaven.  
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Hvad er risiko?  

Risiko er er bredt begreb, og er typisk et negativt ladet ord, hvor det forstås med risikoen for et tab. 

Risikovillighed er forskelligt fra person til person, eller til institutionelle virksomheder og der bør altid 

defineres en form for risikoappetit, hvor meget man kan tåle at tabe.  

Risiko består af mange forskellige typer risiko, som sammen summere til det overordnet begreb ”risiko”.  

De mest kendte typer af risiko er følgende: Markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationelrisiko 

(Andresen, 2017, s. 16).  

 

I opgaven vil der primært være fokus på renterisiko og kreditspreads, som er en del af markedsrisiko og på 

en obligationsbeholdning. Typisk består en handelsbeholdning, af mange forskellige typer af aktiver ud over 

obligationer f.eks. aktier og FX-kontrakter4. Herunder også, hvordan volatilitet og korrelationer kan ændre 

sig og dermed påvirke markedsrisikoen og obligationsbeholdningen.  

 

Fælles for alle ovennævnte risikogrupper er, at risiko bruges til at beskrive en sandsynlig fremtidig 

begivenhed, hvis dette indtræffer, vil det have betydning for en af de ovennævnte risikogrupper (Markeds, 

kredit, likviditet og operationel risiko).  

Hvis sådan en begivenhed indtræffer, som har stor/lille risiko for virksomheden, kan være en trussel for det 

fremtidige resultat men også en sandsynlighed for en positiv afsmitning på resultat. Risiko beskriver derfor 

konsekvens og sandsynlighed af en udefrakommende begivenhed.  

 

Afhængigt af hvilken type begivenhed og størrelsen på den risiko den medfører sig, kan det i værste 

tilfælde betyde konkurs, dette sås f.eks. med Barings banken i 1994, hvor Nick Leeson kørte banken i sænk 

via sin stilling som chef for trading afdelingen i Singapore, han havde ligeledes også stillingen som chef for 

kontrolafdelingen, og skulle dermed kontrollere sit eget arbejde. Han kunne dermed påtage sig ufattelig 

store positioner og risici, som han selv skulle kontrollere og dermed virkede kontrolfunktionen i Barings 

banken ikke, som i sidste ende førte til konkurs og fængsling til Nick Leeson.  

Det er derfor vigtigt for en virksomhed at kende sine risici, forholder sig til den risiko man har påtaget sig og 

de risici der er ved at drive virksomheden.  

 

Ledelsen i enhver virksomhed bør derfor udarbejde en risikopolitik eller risikoprofil. Dermed udfærdiges 

der retningslinjer, som kan skaber råderum og overblik, for ledelsen og kan dermed vurdere, hvad er det for 

                                                           
4 FX-kontrakter. Forex er det engelske ord for valuta.  
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risici vi står over for, og hvilke elementer af risiko har vi i vores forretning. Samtidig giver det mulighed for 

at uddelegere limits til medarbejder, som må påtage sig risiko f.eks. en trader i en bank.  

Dermed kan hele organisationen tilpasse sig til den risikopolitik banken har, og det er nemt at kontrollere 

om den ønskede risiko/risikoappetit man ønsker at påtage sig overskrides.  

 

Et værktøj som er kendt, er de 4 T’er, denne model er bygget op således, at virksomheder kan identificere 

og finde ud af, hvordan risikoen kan behandles. Danske Bank bruger f.eks. ikke denne model, da man her 

opbygger sin egen og i en bank udelukkende arbejder med kalkuleret risici.  

 

De 4 T’er:  

 

Transferring risk (Sælge til en modpart):  

Virksomheden vurderer at den ikke kan håndtere en risiko af denne slags, dermed kan de sælge risikoen fra 

til en modpart. Dette kan gøres f.eks. via optioner eller forward, risikoen vil her ikke være elimineret, man 

vil nu have modpartsrisiko, dette forekommer muligvis ikke ved optioner, da der kun er unilateral risiko. 

Står virksomheden tilbage med modpartsrisiko er der mulighed for at hedge5 denne ved tilkøb af en 

forsikring, der forskellige former for forsikring f.eks. Credit default Swap, som betyder du forsikrer dig mod 

modparten går konkurs.  

 

Tolerating Risk (Tolerere): 

Dette er tilfælde, hvor der ikke træffes beslutning om at reducere risikoen. Dette kan skyldes, at 

omkostninger ved at indføre en risikoreduktion ikke reducere risikoen tilstrækkeligt i forhold til størrelsen 

af omkostningen ved at reducere, ligeledes kan det også være fordi risikopositionen påvirkning for den 

samlede risiko er for lav, og dermed anses positionen som acceptabel inden for den risikoappetit der 

ønskes. Selvom risikoen tolereres, bør positionen stadig overvåges med baggrund i at fremtidige ændringer 

kan gøre risikoen bliver større end den acceptable risikoappetit.  

 

Treating Risk (Behandle):  

Betyder at den indtruffet/påtaget risiko behandles, og virksomheden bestræber sig på at minimere 

sandsynligheden og konsekvensen for den påtaget risiko. Det kan også være handlinger foretaget efter at 

begivenheden er indtruffet.   

                                                           
5 Hedge = Udligne en risikoposition med en anden risikoposition eller en forsikring.  
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Terminating Risk (fjerne risikoen):  

Dette er den mest enkle måde at håndtere risiko, dette pga. hvis der kan ske ændringer i processer i 

virksomheden f.eks. optimering af processer, som er håndteret af mennesker, hvor der af og til sker fejl, 

kan det udskiftes med effektive processer, som er computerstyret. Hvis denne risiko dermed kan fjernes 

uden at det gør indvirkning på virksomhedens forretningsmodel eller forringer dens services bør dette 

gøres.  

 

Markedsrisiko  

I opgaven tages der udgangspunkt i markedsrisiko, og nærmere betragtet risikoen på en obligation og 

hvordan den påvirker en obligationsportefølje.  
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Markedsrisiko er risiko for tab, som følge af ændrede priser på markedet. Dette betyder at markedsværdien 

af aktiver og passiver ændrer sig pga. ændringer i markedsforholdene. Herunder ligger rente-, valuta-, 

aktierisiko og aktiespecifik risiko. Ligeledes kan det også nævnes at obligationsrisiko er under dette, men 

påvirkes primært af ændringer i rente, valuta og kreditspænd.  

Markedsrisikoen påvirker dermed i høj grad værdien af værdipapirerne i beholdningen hos finansielle 

institutioner, men kan også påvirke en banks udlån i fremmed valuta eller påvirke rentemarginalen 

(Andresen, 2017, s. 18).  

Det ses f.eks. i øjeblikket, hvor finansielle institutioner i forbindelse med regnskabsfremlæggelse, alle 

kommentere på markedsvilkår, såsom lav aktivitet på handelssiden i Q4 2018 og et presset udlåns marked, 

hvor der ses negative renter i samfundet6. 

 

Renterisiko  

Nøgletallet renterisiko anvendes traditionelt på obligationer og andre rentebærende instrumenter.  

Det mest traditionelle renterisiko-nøgletal er varighed. Herudover er der også andre nøgletal som 

associerer sig med varighed såsom: Modificeret varighed, kronevarighed, konveksitet og 

nøglerentevarighed.  Opgaven tager udspring i en obligationsportefølje, afsnittet vil derfor også kun være 

med udgangspunkt for renterisiko på obligationer.  

 

Renterisikoen er risiko for tab som følge af at renten stiger eller falder. Renterisikoen måles derfor som det 

forventede kurstab på obligationsbeholdningen eller andre rentebærende instrumenter. Hvis renten stiger 

eller falder, er vi bekendt med at kursen tilsvarende vil falde eller stige pga. negativ linearitet, dette måles i 

kroner og dermed vil det får en positiv/negativ effekt afhængig af om renten går op eller ned.  

Stiger renten vil kursen falde, og dermed vil obligationsporteføljen blive mindre værd. Omvendt falder 

renten vil kursen stige. Hvor meget kursen vil stige eller falde pr. 100 basispoint afhænger af varigheden på 

obligationen.  

Der er ligeledes renterisiko på en egenkapitalbeholdning, da dette fremgår som et ikke forrentet passiv. 

Den afledte rentefølsomhed er symmetrisk både for rentestigning- og fald. Denne renterisiko afdækkes 

ikke. 7 

 

                                                           
6 Jyske Banks årsrapport 2018: https://www.jyskebank.dk/ir/regnskaber/regnskab/817e4a0f-3130-4595-acbf-
c6b1a15e9288 
7 https://www-2.danskebank.dk/link/HTMLrisiko2006/$file/dk_markedsrisiko_definition_renterisiko.html 



11 
 

Varighed 

Varighed er det overordnet renterisiko begreb, som afleder andre nøgletal ud fra denne, disse kommer vi 

nærmere ind på senere.  

 

Varighed defineres:  

”Den procentvise ændring i en obligations investeringsbeløb ved ændre på 1 % i rentefaktoren” 

(Christensen, 2014, s. 89).  

Varigheden kan dermed generelt beregnes som elasticiteten imellem investeringsbeløbet og den effektive 

rente.  

 

Varighed har været brugt siden slut 1930’erne og varigheden bliver i dag kaldt Macaulay-varigheden, den 

varighed som f.eks. kan ses på en realkreditobligation, er Macaulay-varigheden.  

Varigheden udtrykker:  

 

1. Obligationens gennemsnitlige løbetid  

2. Obligationens immuniseringshorisont 

3. Obligationens rentefølsomhed målt som varighed, modificeret varighed eller kronevarighed   

 

Obligationens gennemsnitlig løbetid 

Dette ud fra at en obligation som serie-lån og 5 års løbetid samt en obligation som et 5 år stående-lån, har 

samme løbetid. Dog rent cashflow mæssigt og risikoprofilen er slet ikke den samme. Dette kan identificeres 

ved at, hvis renten ændre sig, vil den obligation som et stående-lån reagere væsentligt kraftigere på 

ændringer i renten end obligationen som er Serie-lån. Varighed kan her bruges til at sammenligne de to 

obligationer og dermed kan varighed sammenligne den gennemsnitlige løbetid. Obligationen som er efter 

serielåns princippet, bliver nemlig afviklet i løbet af de 5 år, hvor den stående obligation, vil 

tilbagebetalingen vil hele beløbet forfalde over 5 år.  

Den gennemsnitlige løbetid er værd at tage med i betragtning, da det afspejler renterisikoen, da 

renterisikoen er større desto længere gennemsnitlig løbetid obligationen har, da obligationen er mere 

følsom overfor ændringer i rentekurven.  

 

Når varigheden på en obligation derfor skal findes, skal der tages hensyn til værdien af hvert enkelt 

cashflows nutidsværdi på tidspunkt 0 og dermed, hvor meget de vægter af den samlede varighed. 
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Formel for varighed: Varighed = ∑_𝑡^𝑁▒𝑊_𝑡 ∗ 𝑡 

Summen af de samlede vægte * tid 

 

Fortolkningen af ovenstående formel er dermed obligationens gennemsnitlige løbetid.  

 

Eksempel:  

 

 

Obligationens immuniseringshorisont 

Ved investering i obligationer, er man eksponeret over for to typer af risici: Kursrisiko og 

geninvesteringsrisiko. Kursrisiko er hvor renten stiger og dermed vil kursen falde, hvor geninvesteringsrisiko 

er hvis renten falder, kan man ikke geninvestere til samme rente som tidligere. Dermed er de 2 former for 

risici modsatartet af hinanden.  

De to typer af risici differentierer sig også afhængigt af tidshorisonten for investering, hvor ved en kort 

tidshorisont er der størst fokus på kursrisiko, her er et rentefald ligegyldigt, hvis der kun investeres ud fra 

en evt. kursgevinst.  Hvorimod ved en længere horisont er der større fokus på geninvesteringsrisikoen, ved 

modtagelse af renter og afdrag på obligationen, skal denne likviditet genplaceres, er renten i perioden 

faldet, kan ens likviditet ikke forrentes med samme rente som tidligere. Dette da obligationen altid ved 

udløbe til kurs 100. Varigheden kan dermed fortælle os, hvornår kursrisiko vægter tungest og hvornår 
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geninvestering vægter tungest og dette vil det, når vi har en tidshorisont der er længere end varigheden.  

Hvis man derfor skal immuniseres over for disse risici, skal man investere i en obligation med en varighed 

tilsvarende ens investeringshorisont, idet at man holder obligationen igennem hele investeringshorisonten, 

ved man præcist, hvad man får uanset om rente er steget eller faldet. Dette fordi vi har immuniseret vores 

risiko, da de er modsatartede.  

Ovenstående har visse svagheder, da den kun forekommer teoretisk og man ikke forholder sig til 

kreditrisiko på obligationen. Forekommer der flere renteændringer under perioden, holder 

immuniseringsteorien ikke, ligeledes må der kun forekomme en renteændring og den skal ske før første 

terminsbetaling. Investeres der dog efter immuniseringshorisonten kan dette sagtens lade sig gøre, man 

skal blot forholde sig og tilpasse porteføljen ud fra kreditrisiko og evt. renteændringer (Andresen, 2017, s. 

32).  

 

Varighed som risikomål  

Varighed udtrykker ligeledes obligationens priselasticitet ved ændring i renten på 100 basis punkter, og 

dermed hvordan kursen vil ændre sig. Falder renten stiger kursen og omvendt.  

Ændringen i kursen og varigheden stemmer ikke 100 % overnes, dette skyldes det kun er en 

approksimation og pga. konveksitet rammer de ikke 100 %. Konveksitet vil blive beskrevet senere.  

For at komme nærmere konveksiteten skal man have omskrevet varigheden til den modificerede varighed 

og kronevarigheden, som udtrykker kursændringen i hhv. procent og kroner ved en renteændring på 100 

basispunkter. 

 

Den modificerede varighed angiver den procentuelle ændring i obligationens pris ved en ændring på 1 % i 

den effektive rente.  

Formel =  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑/(1 + 𝑟) 

   

Kronevarigheden udtrykker ændring i obligationens pris mål i kroner ved renteændring på 1 % i den 

effektive rente.  

Formel = 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 ∗ (𝐾𝑢𝑟𝑠 + 𝑣𝑒𝑑ℎæ𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟)/100 

 

Alle 3 nøgletal; Varighed, modificeret varighed og kronevarighed bruges ved begivenheder, hvor der sker 

rentefald/rentestigninger, konveksitet fortæller os hvor god disse approksimationer er til at fortælle os om 

den reelle risiko (Andresen, 2017, s. 33).  
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Konveksitet  

Definitionen af Konveksitet: Konveksitet angiver det meste af den fejl, man begår ved at bruge 

kronevarighed som approksimation for kursændringen. Fejlen findes som 

½*konveksiteten*renteændringen (Andresen, 2017, s. 34).  

 

Derfor kan en obligation med en varighed på 7 have en asymmetri, når renten ændrer sig i 

opad/nedadgående retning og dermed ændres kursen modsatrettet. Denne asymmetri kaldes også for 

konveksitet. I nedenstående figur ses det ved obligation b, som falder/stiger i pris afhængigt af den 

effektive rente, hvorimod i Obligation A, vises det, hvordan en obligation prissættes, når konveksitet 

medtages. Kurven som det også ses, er stejlere ved lavere renteniveau end ved højere renteniveau. Det 

betyder også væsentligt for kursændringer, da samme ændring i den effektive rente i lavrentemiljø har 

større effekt end i højrentemiljø.  

Dette betyder også at varigheden ændrer sig afhængigt af rentemiljøet, ved lave renter er varigheden 

større og dermed en væsentligt større risiko og omvendt ved højrente, her vil risikoen være lavere.  

 

  

Hvis sammenhængen mellem kurs og rente var lineær, ville det betyde at ved højt renteniveau ville kursen 

være negativ. Det giver ingen mening med negativ pris og dermed god mening at prisfunktionen er konveks 

og krummer i takt med renten stiger.  

Som ovenstående formel og figuren indikerer, vil kursændringen have størst effekt når renten falder og 

omvendt lidt mindre effekt ved rentestigninger og tabet vil dermed ikke være lige så stort, som varigheden 

angiver. Dermed er konveksiteten en positiv faktor for investor.  
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Formlen for kronekonveksitet: (∑_𝑡^𝑛▒〖(𝑡^2 + 𝑡) ∗ 𝑐_𝑡 ∗ (1 + 𝑟)^(−𝑡) 〗)/(1 + 𝑟)^2 ∗〖0,01〗^2 

t = tid til forfald for de enkelte betalinger  

ct = Cashflow på tidspunkt t 

r = Den effektive rente.  

Konveksiteten angiver dermed den fejl, der er ved kronevarigheden.  

 

Konveksitet er meget afgørende på lange obligationer, da det har væsentligt større betydning end på korte 

obligationer, her er varigheden også mindre pga. gennemsnitlig restløbetid er kortere.  

Dette kan også observeres i ovenstående formel, da konveksiteten stiger kvadratisk med løbetiden, da 

tiden opløftes i anden potens.  

Da konveksitet er positiv for investor, bør det derfor også have en pris og hvornår er det relevant at betale 

for det. Hvis Investor dermed forventer lille udvikling på rentemarkedet, kan det være attraktivt at købe 

den billig obligation, da de vil performe meget ens. Forventes der store udsving på rentemarkedet, kan det 

dog godt betale sig at betale for obligationen med konveksitet, da den vil klare sig væsentligt bedre. Ved 

køb af obligationer med konveksitet er det dermed et væddemål med markedet om stigende volatilitet, 

hvorimod uden konveksitet er det et væddemål med markedet mod faldende volatilitet.   

 

Den risikofrie rente:  

Definitionen af den risikofrie rente: Risikofri rente er et teoretisk begreb, hvor der ved en investering ingen 

risiko vil være. Dermed repræsentere den risikofrie rente, forventningen til en fuldstændig risikofri 

investering, over en given tidsperiode.  

Den risikofrie rente er i teorien det minimum der kan forventes ved køb af et risikofrit aktiv. Et risikofrit 

aktiv købes, hvis ikke der vil accepteres ekstra risiko medmindre potentialet for afkast er større end den 

risikofrie rente. Et risikofrit aktiv og dermed den risikofrie rente, eksistere ikke, da alle investeringer 

indebærer risiko.  

 

 

Den risikofrie rente, der er brugt til at beregne risikopræmier er fundet ved at tage gennemsnittet af de 

seneste 10 års danske statsobligationsrenter siden februar 2009 og frem til februar 2019.  

Gennemsnittet af disse 120 observationer er 1,45 %. Det kan dog diskuteres om at kigge på de seneste 10 

års gennemsnit bør være den risikofrie rente, som bruges i opgaven. Da den nuværende 10-årig danske 
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statsobligation har en rente på 0,22 % ved udgangen af februar 20198.  

Den gennemsnitlige rente set på danske statsobligationer udstedet ved udgangen af februar 2019 var på 

0,11 %9 som er målt både på 1,2, 5-årig osv. obligationer.   

 

I opgaven defineres den risikofrie rente som 0,11 %. Da denne er et gennemsnit af renten på mange 

obligationer, og dermed både afspejler renten på obligationer med kort løbetid og på obligationer med en 

længere løbetid. 

 

Beskrivelse af porteføljen 

Porteføljen er skabt ud fra interview med Lauge fra Danske Bank interest rate risk afdeling10.  

Han har her givet udtryk for, hvordan en obligations portefølje I Dansk Bank er sammensat, og ud fra denne 

har det inspireret mig til, at sammensætte følgende portefølje:  

Der er en overvægt af danske obligationer i porteføljen, som består af 2 danske statsobligationer med 

udløb i 2025 og 2021, ligeledes en Realkredit Danmark obligation med udløb i 2037. Disse 3 papirer svare til 

50 % af den samlede portefølje.  

Pga. fastkurspolitik Danmark og eurozonen imellem, opkøbes der ligeledes tyske statsobligationer, hvor 

renten mellem den tyske og danske er meget sammenlignelig, da den danske valuta har en nedre og øvre 

ramme overfor euroen og dermed justeres renten overfor den tyske statsobligation, afhængigt af om 

kronen ligger højt eller lavt i kurs over for euroen.  De tyske statsobligationer fylder dermed 25 % af 

porteføljen og har udløb i 2025.  

I porteføljen er der også Svenske Statsobligationer pga. det også er en af bankens primære markeder og en 

Spansk statsobligation, da Banken af og til har sydeuropæiske obligationer i porteføljen, som med en 

forholdsvis kort restløbetid, kan genere mere rente end tyske, svenske og danske statsobligationer pga. en 

dårligere grading af den spanske økonomi, begge obligationer har udløb i 2025.  

Porteføljen er på kr. 100.000.000.000. Porteføljen har varighed på 5,674 og modificeret varighed på 5,669. 

Varigheden er fundet ved at beregne, hvor stor en vægtning obligationen har i porteføljen og herefter 

summere disse.  

 

 

                                                           
8 Bilag 19 – 10 års danske Statsobligationsrente pr. februar 2019 
9 Bilag 17 – Gennemsnit af obligationsrenter 
10 Bilag 18 – Interview Danske Bank  
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Hvad betyder ovenstående for vores portefølje?  

 

Ovenstående portefølje, som er sammensat af 6 obligationer, som kan afspejle sammensætningen af en 

portefølje i Danske Bank, som er en obligationsportefølje på kr. 100.000.000.000 at, hvis renten skulle stige 

med 100 basispunkter som er svarende til 1 %. Vil porteføljens værdi falde med 5,67 % i værdi og dermed 

Vil porteføljen kun have en værdi på kr. 94.333.000.000 (100.000.000.000 – 5,67 %). Dermed vil værdien af 

porteføljen formindskes, dog ville fremtidige udtræk kunne geninvesteres til en højere rente, da renten er 

steget. Dette er som beskrevet tidligere immuniseringshorisonten og vores tidshorisont længere end 

varigheden bør vi ikke bekymrer os for evt. rentestigning, da obligationen i sidste ende vil udløbe til kurs 

100. Vores portefølje er dog sammensat af obligationer med 3 forskellige udløbsdatoer i hhv. 2021, 2025 og 

2037. Som vi også kan udlede, er varigheden her også mindst på den obligation med udløb i 2021 og højst 

på den med udløb i 203711. Ved rentefald, vil vores obligationer stige i værdi og dermed vil låntager skulle 

indfri dem til højere kurs, dog vil vi i dette scenarie, ikke kunne forvente at kunne forrente indestående på 

samme niveau som tidligere, medmindre vi påtager os mere risikofyldte obligationer. Indfries de ikke i et 

scenarie, hvor renten er faldet, vil vi heller ikke kunne geninvestere rente og udtræk med samme 

forrentning, som porteføljen kan i dag.  

Ved antagelsen om, vi bibeholder alle obligationer til udløb i porteføljen, behøver vi ikke bekymrer os, om 

evt. rentestigning, da den gennemsnitlige tidshorisont vil være højere end varigheden, denne er nemlig 6,8 

år. Dermed er porteføljen immuniseret over for evt. rentestigninger, hvis vi passivt styre porteføljen. Dette 

kan i virkelighedens verden ikke lade sig gøre. Dette kan vi ikke, da i takt med tiden går, vil der ske udtræk 

på nogen af obligationerne og vi modtager en rente, disse udtræk og renter vil skulle geninvesteres og 

dermed skal porteføljen tilpasses. Der kan ligeledes som tidligere nævnt ske ændringer i kreditrisikoen og 

kan dermed opleve at de enkelte obligationer bliver mere risikofyldt, da låntagers evne til at tilbagebetale 

kan svækkes.  

I beregningen af kursfaldet der ikke taget højde for konveksiteten for porteføljen, og dermed kan det ikke 

endeligt antages at porteføljen vil være kr. 94.333.000.000 ved 1 % rentestigning. Fra tidligere beskrevet, 

kan det konstateres at pga. konveksiteten vil kurven krumme, og dermed vil værdien ikke falde tilsvarende 

som varigheden angiver, dermed vil porteføljeværdien ikke blive kr. 94.333.000.000 men derimod højere, 

hvilket som investor er positivt. Porteføljen består primært af obligationer med en restløbetid på 6 år, hvis 

der derfor forventes stor volatilitet på renten, kan det derfor være en god idé at udskifte obligationer med 

stor konveksitet, omvendt er troen på mindre volatilt rentemarked, bør der købes obligationer med lav 

konveksitet. 

                                                           
11 Bilag 1 – Porteføljesammensætning.  
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Ovenstående fortæller os, hvad kan vi forvente, hvis renten/falder med 1 %. Det som den ikke fortæller os, 

hvad er det vi som investor kan forvente at tabe over en given periode, med en given sandsynlighed.  

Her kan Value at Risk også kendt som VaR give svare på, hvad vi kan forvente at tabe med en given 

sandsynlighed. Dette ud fra en markedsværdi af porteføljen, volatilitet på porteføljen, tidshorisonten og 

sandsynligheden/antal standardafvigelser.  

 

Volatilitet:  

Definitionen af volatilitet: Volatilitet angiver udsving/standardafvigelse på et finansielt instruments eller en 

porteføljes afkast (Andresen, 2017, s. 55).  

Ved beregning af volatilitet vil der forsøgs at give et bud på, hvor meget renterne eller andre risikofaktorer, 

potentielt kan ændre sig ud fra historisk data, dermed er det ingen garanti for den fremtidig volatilitet, den 

kan dog fortælle os, hvordan aktivet reagere i økonomisk stress scenarier. Når volatilitet beregnes, kan den 

senere VaR beregning, som fortæller os det maksimale forventet tab.  

 

Volatilitet (σ) = √((∑_(𝑖 = 1)^𝑛▒〖(𝜇〗_𝑖 − 𝜇)^2 )/(𝑛 − 1)) 

 

n = antal beregnede afkast  

µi = Det i’te afkast  

µ = Gennemsnitsafkast for perioden.  

 

Er afkastene som bruges beregnet på hhv. dage, uger, måneder eller år, bliver volatiliteten herefter. Dvs. 

der beregnes enten daglig, ugentlig, månedlig eller årlig volatilitet.  

Volatiliteten beregnes ved at måle den gennemsnitlige afstand fra det faktiske afkast til 

gennemsnitsafkastet. Afstanden af det realiserede afkast og gennemsnittet opløftes i 2, så de positiv og 

negative afvigelser ikke kan udligne hinanden (Andresen, 2017, s. 58).  

 

Volatilitet er et nøgletal som gør det muligt at sammenligne risiko på tværs af aktivklasser Desto større 

volatilitet der er på det finansielle instrument/porteføljen, desto mere risiko for gevinst/tab vil der være, da 

der med stor volatilitet/udsving følger større risiko med investeringen. 

Volatilitet skal forstås således at, afkast kan svinge +/- den beregnet volatilitet over en given periode (typisk 

et år) og med en standardafvigelse. Standardafvigelsen på én fortæller os, også at vi forventer at afkastene 

er normalfordelt.  
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Hvis vi har en aktie med volatilitet på 10 %. Kan vi forvente at aktien kan stige/falde med 10 % over det 

næste år, med 68 % sandsynlighed fordi vi forventer normalfordelte afkast. Det betyder også at der er 16 % 

sandsynlighed for aktien vil falde mere end 10 % og 16 % sandsynlighed for aktien vil stige mere end de 10 

%. Ved anvendelse af volatilitet i risikostyring praktiseres lavere tidshorisonter som f.eks. 10 dage.  

Den normale volatilitet skabes primært af handel med værdipapir, herudover er det andre faktorer om vi er 

i perioder, med høj eller lav volatilitet, volatilitet kommer nemlig i ”klumper”. Forudsætningerne for 

udfaldet af vores volatilitets beregning afhænger af, om vi er i et stille marked eller stresset marked, og 

dermed skal man passe på ændring i tidsrammen for volatiliteten, da det kan give et forkert billede af 

volatiliteten. 

 

Rentebærende instrumenter som obligationer, kan der både beregnes pris- og rentevolatilitet, hvorimod 

der på aktier, råvare mv. kun beregnes prisvolatilitet.  

Opgaven vil primært have fokus mod prisvolatiliteten og afkast vil dermed være beregnet på kursudsving. 

Dette skal man dog være påpasselig med da en obligation altid udløber til kurs 100, derfor vil en obligation 

over tid falder eller stige, så den ved udløb rammer 100. Dermed vil det være rentemarkedet og 

kreditværdigheden på den enkelte obligation, som bestemmer kursudviklingen og afkastet målt jf. 

prisvolatilitet. Det kan ligeledes være svært at definere løbetiden på obligationen, hvis der tages 

udgangspunkt i 1 års afkasthistorik, hvad beregnes der så afkast på? En 9 eller 10-årig obligation, 

varigheden på obligationen vil være større på obligationen ved starttidspunktet kontra sluttidspunktet.  

 

Der er forskellige måder at beregne volatilitet på, i denne opgave vil den blive beregnet historisk og dermed 

vil hvert udsving vægte lige meget i beregningen. Ved brug af denne beregning af volatilitet kan der 

forekomme store udsving i volatilitet, hvis der sker store ændringer fra en observation til den næste 

observation, og dermed den stiger/falder voldsomt, når denne observation ikke længere med i 

beregningsperioden. En anden metode er eksponentielt vægtet glidende gennemsnit, som vægter seneste 

observationer højere end tidligere observeret afkast og dermed vil der ikke ske samme store udsving i 

volatiliten, når der kommer observationer der stiger/falder kraftigt.  

Det kan diskuteres, hvad der giver bedst mening at bruge, da eksponentielt glidende gennemsnit bedst 

beskriver, hvilket markedet og hvilken volatilitet der er på aktivet her og nu, dermed giver denne beregning 

investor, den bedste forudsætning for at handle, hvis der handles ud fra en kort tidshorisont.   

Omvendt har investor en lang tidshorisont kan historisk volatilitet være den bedste indikator, hvilken risiko 

der kan forventes at være på det enkelte aktiv, set over tid. Som tidligere beskrevet i opgaven, ved vi 

nemlig at volatilitet kommer i klumper, og vi ved derfor, hvis vi er i en periode med lav volatilitet på 
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markedet, vil vi se en stigning i volatiliten og dermed en større risiko på markedet. Det kan derfor være 

risikofyldt at tilføje et aktiv til porteføljen, hvor horisonten er langsigtet og volatilitet beregnes efter 

eksponentielt glidende gennemsnit, hvis vi er inde i en periode med lav volatilitet. Omvendt handles aktivet 

i en tid med høj volatilitet, kan der reelt set være en mindre risiko ved aktivet set over tid, end i perioden 

da vi handlede det. Brugen af den historiske volatilitet ligger derfor også til grund for beregninger af VaR, 

porteføljevolatilitet mv.  

 

Volatiliteten er fundet ved hjælp af Excel og funktionen i denne, for at kunne beregne volatilitet på hver 

enkel obligation.  

 

Volatilitet på hvert enkel Obligation:  

DE0001102374 – Tysk statsobligation m. udløb 2025, med pris volatilitet på 0,483 % 12 

SE0005676608 – Svensk Statsobligation m. udløb 2025 og pris volatilitet på 0,33 %13 

DK0009922676 – Dansk Statsobligation m. udløb i 2021 og en pris volatilitet på 0,202 %14 

DK0009923138 – Danske Statsobligation m. udløb 2025 og en pris volatilitet på 0,48 %15  

DK0009292633 – Dansk realkreditobligation m. udløb i 2037 og en pris volatilitet på 0,38 %16  

ES00000126Z1 – Spansk Statsobligation m. udløb i 2025 og en pris volatilitet på 0,638 %17  

 

Volatilitet er fundet på udviklingen i kursen og er dermed en pris volatilitet, som vi ved vil aktiver med lang 

løbetid vil volatiliteten stige pga. udsving i renten har større effekt på obligationer med lang 

løbetid/varighed end på obligationer med kort løbetid.  

Dette kan også være forklaringen på, hvorfor den danske Statsobligation med udløb i 2021 har den laveste 

pris volatilitet.  

 

 

 

                                                           
12 Bilag 11 – Tysk Statsobligation 
13 Bilag 12 - Svensk Statsobligation 
14 Bilag 9 – Danske Statsobligation 2021 
15 Bilag 8 – Danske Statsobligation 2025 
16 Bilag 10 – RD-Obligation 
17 Bilag 13 – Spansk Statsobligation 
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Porteføljevolatilitet:  

 

Hvis vi derfor skal vurdere vores samlede volatilitet for porteføljen, kan vi bruge formlen: 

 σ(portefølje) = √(𝜎_𝐴^2 ) ∗ 𝑊_𝐴^2 + 𝜎_𝐵^2 ∗ 𝑊_𝐵^2 + 2 ∗ 𝐾𝑜𝑟𝑟_(𝐴, 𝐵) ∗ 𝜎_𝐴 ∗ 𝑊_𝐴 ∗ 𝜎_𝐵 ∗ 𝑊_𝐵 

 

Da korrelationerne imellem værdipapirerne endnu ikke er fundet, vil vi derfor starte med at beregne 

porteføljevolatiliteten og vil herefter vise, hvilken betydning det har, at de forskellige obligationer har en 

korrelation imellem hinanden.  

Beregningen vil blive en sammenfatning af vægtene for de forskellige obligationer og den enkelte 

obligations volatilitet, da vi ikke har korrelationen med.  

 

0,0048*0,25+0,00202*0,15+0,00380*0,1+0,00483*0,25+0,00330*0,15+0,00638*0,1 = 0,422 % i portefølje 

volatilitet, når vi blot vægter alle volatilitet sammen.  

 

Portefølje volatilitet uden korrelationskoefficient, vi antager derfor denne til 0,5, og der vil derfor være 

positiv linearitet og obligationerne udvikler sig derfor i samme retning, når markedet går i hhv. positiv og 

negativ retning  

 

σ(obligationsportefølje) = 

√(〖0,00480〗_(𝐷𝑎𝑛𝑠𝑘 𝑆𝑡𝑎𝑡 2025)^2 ∗〖0,25〗_(𝐷𝑎𝑛𝑠𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡 2025)^2

+〖0,00202〗_(𝐷𝑎𝑛𝑠𝑘𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡 2021)^2 ∗〖0,15〗_(𝐷𝑎𝑛𝑠𝑘𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑡 2021)^2

+〖0,00380〗_𝑅𝑒𝑎𝑙𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡^2 ∗〖0,1〗_𝑅𝑒𝑎𝑙𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡^2 )

+〖0,00483〗_(𝑇𝑦𝑠𝑘 𝑆𝑡𝑎𝑡)^2 ∗〖0,25〗_(𝑇𝑦𝑠𝑘 𝑆𝑡𝑎𝑡)^2

+〖0,00330〗_(𝑆𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘 𝑆𝑡𝑎𝑡)^2 ∗〖0,15〗_(𝑆𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡)^2

+  〖0,00638〗_(𝑆𝑝𝑎𝑛𝑠𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡)^2 ∗  〖0,1〗_( 𝑆𝑝𝑎𝑛𝑠𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡)^2 + 2 ∗ 0,5

∗〖0,00480〗_(𝐷𝑎𝑛𝑠𝑘𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑡 2025) ∗〖0,25〗_(𝐷𝑎𝑛𝑠𝑘𝑒 𝑆𝑇𝑎𝑡 2025)

∗〖0,00202〗_(𝐷𝑎𝑛𝑠𝑘𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑡 2021) ∗〖0,15〗_(𝐷𝑎𝑛𝑠𝑘𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑡 2021)

∗〖0,00380〗_(𝑅𝑒𝑎𝑙𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 ) ∗〖0,1〗_𝑅𝑒𝑎𝑙𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 ∗〖0,00483〗_(𝑇𝑦𝑠𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡)

∗〖0,25〗_(𝑇𝑦𝑠𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡) ∗〖0,00330〗_(𝑆𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘 𝑆𝑡𝑎𝑡) ∗〖0,15〗_(𝑆𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘 𝑆𝑡𝑎𝑡)

∗〖0,00638〗_(𝑆𝑝𝑎𝑛𝑠𝑘 𝑆𝑡𝑎𝑡) ∗  〖0,1〗_(𝑆𝑝𝑎𝑛𝑠𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡)   

= √0,0000378633 = 0,0019458505 = 0,195 %.  

 

Vi kan dermed konkludere, at ved at medtage en korrelation mellem obligationerne på 0,5, at det vil have 
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en positiv effekt på portefølje volatiliteten, da porteføljen vil blive mindre risikofyldt, ved at sammensætte 

den af de seks obligationer fremfor blot en. Dermed vil porteføljen være mindre risikofyldt end blot at 

holde en af de seks obligationer, da volatiliteten bliver mindre.  

 

Som ovenstående også har vist, vil volatilitet på porteføljeniveau være meget påvirkelig af korrelationerne 

mellem obligationerne, og dermed kan det skabe en mindre volatilitet, da porteføljen er diversificeret og 

spredt. Ved sammensætning af porteføljen vil man umiddelbart gøre sig den overvejelse at man blot bør 

tage den obligation med laveste volatilitet. Det vil ikke gøre sig gældende medmindre obligationerne alle 

har en korrelation på 1, har de ikke det vil den laveste portefølje opnås ved spredning.  

 

Korrelation  

Korrelation angiver graden af lineær sammenhæng, mellem afkast baseret på historisk data. Korrelationen 

kan godt ændre sig fremadrettet, men er et udtryk for, hvordan udvikler 2 værdipapirer sig mod hinanden. 

Værdipapirer kan have korrelationskoefficient mellem hinanden på -1 til 1. Ved -1 er der perfekt negativ 

linearitet og dermed hvis det ene aktiv stiger med 1 % vil det andet falde med 1 % i sådan et tilfælde vil der 

kun opnås et perfekt hedge, da de 2 aktiver udligner hinanden. Har aktiverne omvendt en korrelation på 1, 

vil der være perfekt positiv linearitet, og der vil ikke kunne opnås nogen former for hedge, da aktiverne 

forventeligt vil have samme afkastprofil qua deres perfekt positiv linearitet. Alt herimellem vil skabe en 

diversifikation i porteføljen, da aktiverne ikke vil udvikles sig komplet ens eller fuldstændig modsatrettet. 

Hvis der ønskes at afdækning af risiko ville en aktiv med en korrelation på -1 mod investeringen ville være 

perfekt, hvis al risiko ønskes elimineret.   

Hældningen på afkastkurven har ikke betydning for korrelationen, da korrelationen som nævnt kun 

udtrykker den lineære sammenhæng og ikke hældningen på kurven. Korrelationen kan hjælpe os med, om 

vi kan forudse afkastet på værdipapiret vi måler imod.  

Korrelationen måler derfor en afhængighed mellem to variabler og formlen herfor:  

 

KorrA,B = (∑_(𝑖 = 1)^𝑛▒〖(𝜇_(𝐴_𝑖 ) − 𝜇_𝑎 ) ∗ (𝜇_(𝐵_𝑖 ) − 𝜇_𝐵 ) 〗)/((𝑛 − 1) ∗ 𝜎_𝐴 ∗ 𝜎_𝐵 )  

 

µAi = afkastet på værdipapir A til tidspunkt i 

n = antal afkastobservationer 

µa = er gennemsnitsafkast for værdipapir A  

σA og σB = volatiliteten på værdipapir A og B (Andresen, 2017, s. 84).  
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Beregningen viser at hvis der er en stor afvigelse mellem det gennemsnitlige afkast og det faktiske afkast 

den pågældende dag, så skal afvigelsen modsvares af en afvigelse med samme fortegn på afkastet af det 

andet aktiv i forhold til gennemsnitsafkastet, og dermed vil en høj korrelation opnås, da de reagere ens.  

 

Jeg har udvalgt at dagen, hvorpå der skal måles korrelation er d. 18/05-2018, dette fordi den dag giver det 

største udslag for obligationen: Danske stat 2025 i positiv anledning. 

Herefter er gennemsnitsafkastet for obligationer fundet og divideret med antal observationer ganget med 

standardafvigelserne for deres afkast/prisvolatilitet.   

 

 

Korrmellem obligationerne pr. 18/05-2018 =  

(∑▒〖(0,010902 − 0,00027916) ∗ (0,003317374 − 0,00034032) ∗ (0,007222 − 0,000531) ∗

(0,011251 − 0,00307) ∗ (0,010895 − 0,0000119) ∗ (−0,003310753 − 0,000419362) 〗)/ ((164-

1)*0,00481*0,00202*0,00380349*0,00485*0,003337*0,00638) = -

0,00000000000011550/0,00000000000062199 = - 0,185697053 

 

Dermed ud fra disse data, har vi en portefølje, som vil gå modsatrettet af hinanden. Hvis dele af porteføljen 

går godt, vil andre trække den modsatte vej, og vi kan derfor skabe et fornuftigt hedge, ikke perfekt lineært 

hedge, men vi ville kunne eliminere risiko med denne sammensætning. Det betyder også at den 18/05-

2018, hvor danske Stat 2025 steg, der gik porteføljen overvejende modsatrettet.  

 

Finder vi dermed lavpunktet for obligationen Danske Stat 2025 i samme periode, som er d. 28/09-2018, får 

vi følgende korrelation, på den dag, er alle obligationer i negativt afkast, og dermed skulle korrelationen 

gerne være positiv, da de alle sammen bevæger sig i en negativ retning.  

 

Korrmellem aktiverne pr. 28/09-2018 = (∑▒〖(−0,006492 − 0,00027916) ∗ (−0,001626 − 0,00034032) ∗

(−0,00338 − 0,000531) ∗ (−0,0051 − 0,000307) ∗ (0,004908 − −0,0000119) ∗ (−0,004619 −

0,000419)〗)/((164 − 1) ∗ 0,00481 ∗ 0,00202 ∗ 0,00380349 ∗ 0,00485 ∗ 0,003337 ∗ 0,00638 =

0,000000000000007766/000000000000062199 = 0,01239 

 

Som vi også kan udlede af ligningen bliver korrelationen positiv og dermed bevæger de sig i samme retning, 

ikke 100 % i samme retning, men de bevæger sig ensformigt.  
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Korrelationen på porteføljen bør også være positiv, da der målt på prisvolatiliteten er det kun Danske stat 

2021 obligationen målt på kurs, som har en mindre kurs ved sluttidspunktet 01/03-2019 end 

starttidspunktet 01/01-2016. Dette er selvfølgelig påvirket af, at obligationer altid udløber til kurs 100, og 

dermed vil obligationens kurs påvirkes ud fra restløbetiden. En af grundene til er at renten er blevet lavere 

over den 3-årig periode, hvor renterne er alt mellem 0,5 – 3 % på udstedelsestidspunktet for 

obligationerne. Vi kan konkludere renterne er faldet ligeledes ud fra den risikofrie rente i perioden er 

faldet, og den er faldet fra 0,45 % til 0,11 % målt på statsobligationer mv. Dermed er det i perioden blevet 

billigere for lånetager/staterne at låne penge og er en medvirkende faktor til kursstigninger på disse 

obligationer. 

 

Korrelationsmatrice: 

 Danske Stat 

2025 

Danske Stat 

2021 

RD-

obligation 

Tyske Stat 

2025 

Svensk 

obligation 

2025 

Spanske Stat 

2025 

Danske Stat 

2025 

1 0,454528 0,27586 0,972941 0,432527 0,378037 

Danske Stat 

2021 

0,454528 1 -0,813923 0,460761 0,472865 -0,462511 

RD 

Obligation 

0,027586 -0,813924 1 -0,046907 0,101591 0,756026 

Tyske Stat 

2025 

0,972941 0,460761 -0,046907 1 0,267618 0,284010 

Svenske Stat 

2025 

0,432527 0,472865 0,101591 0,267628 1 0,513196 

Spanske Stat 

2025 

0,378037 -0,462511 0,756026 0,284010 0,513196 1 

 

Ved en samlet vægtning af disse korrelationer, vil den samlet korrelation imellem aktiverne i porteføljen 

blive 0,37768618. 

Mest opsigtsvækkende kan det udledes at matricen at RD-obligationen og Danske Stat 2021 har en stor 

                                                           
18 Bilag 3 - Korrelation 
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negativ linearitet mellem hinanden, dette skyldtes at der er stor forskel i løbetiden på obligationerne, at de 

bevæger sig i hver sin retning. Til gengæld findes der også en stor positiv korrelation imellem Danske Stat 

2025 og Tyske stat 2025 har næsten en perfekt positiv linearitet og bevæger sig meget ens i markedet. 

Dette skyldtes de har samme udløbsdato, samtidig er der fastkursaftale mellem Danmark og EU og 

Danmark skal derfor reagere ud fra EU’s ageren på pengepolitik, hvor det primært er renteændringer over 

for Tyskland Danmark skal reagere på, for at ligge inden for det aftalte fastkurs spænd på +/-2,25 %.  

 I opgaven bruges derfor korrelation for porteføljen på 0,377686. Denne er fundet ved hjælp af funktionen 

”korrelation” i Excel og indeholder dermed alle observationer og giver derfor det mest korrekte billede, 

fremfor vi tager udgangspunkt i den dag, hvor ”Danske stat 2025” er steget mest eller mindst. Ligeledes kan 

det udledes at næsten alle obligationers kurs er steget fra start til slut af observationsperioden på nær 

”danske stat 2021”. Derfor vil korrelationen på 0,3776686 bruges fremadrettet.  

 

Da korrelationen på porteføljen er fundet, kan vi nu udlede den rigtige porteføljevolatilitet ud fra en 

korrelation på 0,3776686. Vi har kan dermed udlede denne ved hjælp af en kovariansmatrice.  

 

Kovarians:  

I risikostyring anvendes ligeledes kovariansen som et vigtigt statistisk mål. Kovariansen er ikke lige så 

intuitiv som korrelation og volatilitet er.  

 

Formlen for kovariansen mellem 2 aktiver er som følgende:  

  

KovA,B = 
∑ ( ∗ )∗( ∗ ) 

( )
 = KorrA,B*σA*σB = Kovariansen 

 

Som vi kan se i ovenstående indeholder kovariansen både oplysninger omkring, hvorvidt aktiverne bevæger 

sig i samme retning altså korrelationen, og hvor meget de svinger i forhold til hinanden (volatiliteten). 

Kovariansen bruges derfor som opstillet i en matrice, når der skal portefølje volatilitet til Value at Risk.  

Kovariansen fortæller os derfor, hvordan værdipapirernes samvariation er. Er der en positiv kovariansen vil 

samvariationen mellem 2 aktiver flytte sig i opadgående værdi samtidig og omvendt en nedadgående værdi 

samtidig. Ved negativ kovarians eller invers kovariansen, vil betyde de vil flytte sig modsatrettede af 

hinanden og kan dermed skabe en god diversifikation i porteføljen, og minimere risikoen i porteføljen.  

 

Kovariansen og variansen anvendes begge ofte i statistik, hvor kovariansen ser på samvariationen mellem 2 

aktiver, hvor variansen forholder sig til spredningen i datasættet, det kunne f.eks. være hvor langt tallene 
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er fra middelværdien. Variansen kan derfor være god til at beregnes fremtidig præstationer eller events der 

kan indtræffe.  

For at finde portefølje volatiliteten vil vi først finde Variansen ved følgende formel:  

 

WT*C*W = Variansen (Andresen, 2017, s. 89) 

 

Wt = Vægtene for hvert enkelt aktiv, som er transponerede 

C = Kovariansmatrice  

W = Vægtene for hvert enkelt aktiv.  

 

Herefter kan kvadratroden af variansen tages, som vil give os porteføljens volatilitet.  

 

Tallet må ikke være negativt, hvis det er dette, betyder det at kovariansmatrice ikke er internt konsistent, 

hvilket betyder den ikke er pålidelig og derfor ikke kan bruges i dette sammenhæng.  

 

Variansen = [+0,25 +0,15 + 0,1 + 0,15 + 0,25 + 0,1] * Kovariansmatrice 

0,00000249915 0,00000583834 0,00000832385 0,00000942573 0,00000243894 
0,00000111042 0,00000133874 0,00000235097 0,00000235958 -0,00000005287 
0,00000133874 0,00000665602 0,00000515497 0,00000535923 0,00000377668 
0,00000235097 0,00000515497 0,00001092312 0,00000830871 0,00000236400 
0,00000235958 0,00000535923 0,00000830871 0,00000918648 0,00000230170 

-0,00000005287 0,00000377668 0,00000236400 0,00000230170 0,00001603143 
 

* 

0,25 
0,15 
0,1 

0,15 
0,25 
0,1 

   

= 0,00000568  Volatiliteten =  0,00000568 = 0,002383 = 0,238 %19 

Tallet er positivt og dermed er kovariansmatrixen intern konsistent.  

 

                                                           
19 Bilag 6 - Kovarianmatrice 
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Kovariansmatrice er lavet ved at bruge følgende formel i Excel20.  

 

= Mprodukt(Transponer(Afkast data fra alleforeningerne)*Afkast data for alle foreningerne)/antal 

observationer. 

 

Vi kan dermed konkludere at vi har en højere volatilitet vi beregnede ud fra en korrelation på 0,5, selvom vi 

har en lavere korrelation her og nu. Dette skal dog ses i det perspektiv, at den første volatilitet er beregnet 

ud fra den formel, som tilsiger der haves 2 aktiver, og sammensætter disse, er der flere værdipapirer er 

denne formel ikke brugbar og giver et forkert resultat. Resultatet fra den tidligere brugte formel kan vi 

ligeledes forkaste, da porteføljevolatiliteten er under hver enkelt af obligationernes prisvolatilitet. Det kan 

derfor konkluderes at porteføljes volatilitet er = 0,238 % og der er en positiv samvariation imellem 

aktiverne.  

 

Korrelation – Portefølje Versus aktieindeks  

 Referenceporteføljen min obligationsportefølje holdes op imod, er en portefølje som Danske Invest har 

sammensat, den er bestående af de 3100 mest handlede aktier på det globale aktiemarked år for år. 

Porteføljen tilpasses derfor kun 1 gang årligt, hvis aktier i blandt de 3100 mest handlede ikke længere er 

blandt de mest handlet.  

Herudover er den passivforvaltet og giver derfor ingen støj i forhold til de mange allokeringer i porteføljen, 

som der typisk sker i aktiv forvaltet porteføljer.  

Porteføljen er derfor primært bestående af værdipapir noteret på det amerikanske, europæiske og 

japanske marked, da disse er de mest handlet på det globale aktiemarked, dog med 65,6 % på det 

nordamerikanske marked. Spredningen på sektorer er her større, hvor indekset er på Finans som det 

største med 16,3 %, informationsteknologi på 15,7 %, sundhed på 13 % og dermed større udbredelse på 

sektorer end på regioner.  

Markedsporteføljen beskrives som en portefølje der indeholder alle aktiver på markedet, med en Beta på 1. 

Denne portefølje indeholder ikke alle aktiver på markedet, men har en stor spredning og på mange 

forskellige markeder og sektorer. Danske Invest global indeks benchmarker sig ligeledes op imod MSCI 

World Index21. Det vurderes derfor at obligationsporteføljen kan holdes op imod Danske Invest global 

indeks, for at kunne udlede, hvordan den korrelere med markedet. 

 

                                                           
20 Bilag: Porteføljesammensætning ark 6 ”Kovariansmatrice”:  
21 https://www.danskeinvest.dk/w/show_funds.product?p_nId=75&p_nFundgroup=75&p_nFund=1873#g3 
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Korrelationen mellem porteføljen og referenceporteføljen er fundet ved at vægte, hvor står en del af de 

enkelte obligationer fylder i porteføljen og dermed summere disse sammen og finde et vægtet afkast.  

Herefter er korrelationsfunktionen i Excel brugt til at udlede, hvordan afkast korrelere med hinanden.  

Afkastene korrelerer 0,240372 med hinanden og dermed bevæger porteføljerne i samme retning. Altså når 

referenceporteføljen stiger med 1 % vil obligationsporteføljen stige med 0,24 % og der er dermed positiv 

linearitet imellem porteføljerne omvendt falder markedsporteføljen med 1 % vil obligationsporteføljen 

tilsvarende falde i denne situation med 0,24 %22. 

 Ovenstående afsnit beskriver og analysere, hvor meget risiko og hvordan porteføljen reagerer i markedet 

og hvilken risiko vi påtager os, ved at have en portefølje sammensat af de 6 obligationer, hvad de ikke 

fortæller, hvor meget der kan forventes at tabe ud fra givne historiske scenarier der tidligere er indtruffet 

og hvilken påvirkning det vil have. For at analysere dette vil jeg gøre brug af VaR, som også vil vise om der 

er en effekt ved at have en diversificeret portefølje.  

 

Value at Risk – VaR.  

 

Hvad er VaR? 

VAR er et nøgletal som bruges i mange henseender. VAR bliver brugt typisk som et risikonøgletal, hvor det 

kan opgøres, hvor meget man kan forvente at tabe, over en given periode. Tallet kan beregnes fra dag til 

dag, og kan derfor anvendes når der overvejes om man skal påtage sig denne risiko eller der skal udskiftes i 

porteføljen.  

Grunden til det er blevet så anvendeligt og benyttet i banker, er fordi kompleksiteten er mindre og det er 

nemmere at overskue de risici der er med en given sandsynlighed, tidligere modtog diverse CEO’s 

risikorapporter, hvor det var flere forskellige græske nøgletal, som var med til at definere, hvilke risici 

virksomheden havde. Ligeledes kom der igennem 90’erne et par finansielle skandaler, som her gjorde 

statslige myndigheder opmærksom på at der kraftigt manglede finansiel risikostyring i både finansielle 

virksomheder og ikke-finansielle virksomheder. Her udstillede valutakrisen i 92 og markant stigende 

obligationsrenter i 1994 manglerne inden for finansiel risikostyring, som gjorde at VaR fik sit indtog pga. 

mindre kompleksitet og det var nemt at opdatere/justere nøgletallene og give en retvisende rapport. VaR 

kan ligeledes fortælle og samle risikoen på flere finansielle produkter og dermed sammenligne dem på 

tværs af aktivklasser (Andresen, 2017, s. 97) og giver dermed en bedre sammenligningsgrundlag, hvilken 

risiko de enkelte aktiver bærer på fremfor den værdi de giver den finansielle institutioner.   

                                                           
22 Bilag 2 – Korr portefølje Vs. Indeks.  
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Det blev bestemt af G30, at VaR skulle bruges i store pengeinstitutter som risikostyringsværktøj og dermed 

kunne vurdere, hvilke risici bankerne/realkreditinstitutterne står over for. Mindre institutter fik lov til at 

bruge mere standardiserede metoder da disse ikke har eller er lige så god adgang til bearbejdet data som 

de store institutter.  G30 fandt ligeledes frem til at finansielle risici ikke er additiver, og der dermed skal 

tages højde for den spredningseffekt, som der fås når der investeres i flere forskellige aktiver, denne 

spredning fås når vi tager højde for korrelationerne imellem aktiverne.  

Basel Komitéens anbefalinger blev i 1998 fulgt op i EU-regi, hvor de tillod at kreditinstitutterne måtte 

bruges deres egne interne modeller/VaR-modeller til opgørelse af den nødvendige mængde kapital. 

Incitamentet for at tillade dette, var fordi myndighedernes opgørelsesmetoder var mere simple end 

institutternes egne modeller, dermed kunne der opnås bedre risikostyring og skabe løbende forbedring af 

risikostyringen, og dermed opnå bedre sammenhæng mellem risiko og den krævede kapital. I Danmark blev 

det i 2001 vedtaget af folketinget da de ændrede i bank-og sparekasseloven, således pengeinstitutterne 

selv kunne gøre brug af egne modeller. Til opgørelse af kapitalkrav for deres markedsrisiko, for at de måtte 

gøre brug af disse modeller, skulle de kunne bygge dette på tilstrækkeligt og tilfredsstillende data 

(Andresen, 2017, s. 100).  

 

Definitionen af Value at Risk (VaR):  Value at Risk kan defineres som det beregnede maksimale tab på en 

portefølje/eksponering, som følge af en ugunstig udvikling i risikofaktorer over en given tidshorisont og 

med en given sandsynlighed (Andresen, 2017, s. 100).  

 

VaR bruges til performanceafmåling, dette pga. det ikke giver mening af måle på afkast uden at tage højde 

for den risiko som der er påtaget sig. Dette kunne være en porteføljemanager havde investeret i tyske 

statsobligationer og skabt afkast på 1,5 % hvorimod en anden porteføljemanager har investeret i 

hedgefunde og opnået et afkast på 5 %. Den ekstra risiko, som porteføljemanageren har påtaget sig, bør 

ende ud i et forventede højere afkast. VaR anvendes også til kapitalallokering, da det kan måles, hvor 

meget afkast det forventes at få inden for de forskellige forretningsområder, og dermed allokere kapitalen 

dertil, hvor det største afkast kan opnås i forhold til risikoen. VaR anvendes til limitstyring til dealer og 

Market Maker funktionen, hvor hver enkelt dealer har en bestemt limit, som tager udgangspunkt i VaR, og 

dermed medregnes diversifikationseffekten i limits i forhold til, hvad dealeren handler af værdipapir. 
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Kendetegn ved VaR 

 

Value at Risk er det beregnede maksimale tab 

VaR angiver det beregnede maksimale tab på en portefølje. Beregningerne skal derfor give en forventning 

til, hvad der kan forventes at tabe på det enkelte værdipapir ud fra forventede udsving. VaR er dermed en 

modsætning til kronevarighed, som regner på, hvad sker der hvis renten ændrer sig med 1 % point. Hvis der 

derfor ønskes at regne en VaR på 1 dags tidshorisont, vil 1 % være for meget, men ønskede der en horisont 

på 1 år, ville 1 % formentlig være for lidt. VaR forsøger at beregnes det forventede maksimale tal ud fra 

ændring i risikofaktorer, i denne opgave, ændres der er i volatilitet, standardafvigelser og 

konfidensintervaller, for at vise, hvilke konsekvenser det har for porteføljen. Dermed tilføres traditionelle 

nøgletal ekstra information. 

 

Value at Risk er et porteføljenøgletal  

I VaR-beregningerne indregnes en diversifikationseffekt ved at kombinere flere obligationer og dermed vil 

der være en korrelation imellem obligationerne og dermed opnås en diversifikationseffekt, I opgaven vil 

denne effekt være på kr. 3.121.019.581,65 - 1.413.062.918,63 = 1.707.956.663,02. Beregninger kan ses i 

næste afsnit, hvor disse udspecificeres. Diversificeringen af porteføljen er meget afhængig af 

korrelationerne imellem værdipapirerne, korrelationerne er typisk lavest i periode med lav volatilitet, 

ligesom beregningerne viser og korrelationerne er højere ved høj volatilitet. Dette kan påvirke porteføljens 

volatilitet i negativ retning, da dette vil udligne den diversifikationseffekt der findes ved en lav korrelation.  

Dette skyldtes at i stresset scenarier, søges der typisk mod mindre risikofyldte værdipapir, for at have 

værdipapir med god kreditkvalitet og høj likviditet. Dette betyder også at investorer sælger ud af deres 

mere risikofyldte aktiver, og pga. dette stiger korrelationen imellem disse, som udmunder sig i en stigende 

VaR.  

 

Value at Risk måler tab som følge af ugunstig udvikling i risikofaktorer 

Dette er risikofaktorer inden for markedsrisikoen, som er uforudsete, i opgaven tages der højde for 

stigende volatiliteter, det kunne også være Valutaer, kreditspreads, råvarer som udviklede sig ugunstigt og 

der derfor kunne måles VaR på.  

 

Value at Risk over en given tidshorisont 

Når Value at Risk skal opgøres, er der behov for at der arbejdes ud fra en given tidshorisont. Tidshorisonten 

kan f.eks. afspejle den tid det tager at afvikle sin portefølje. Indeholder porteføljen derfor mange illikvide 
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aktiver, bør man være forsigtige med den beregnet tidshorisont, da en for kort beregnet tidshorisont, kan 

give det forkerte indtryk af, hvilken risici der er forbundet med porteføljen. Omvendt består porteføljen 

udelukkende af let omsættelige værdipapir, bør tidshorisonten i beregningen også tilpasses herefter.  

 

Value at Risk angiver risiko med en given sandsynlighed 

Value at Risk kan måle udsving i afkast med mere end én standardafvigelse modsat volatiliteten. Value at 

Risk anvender typisk konfidensinterval på hhv. 95 % og 99 % og dette er standardafvigelser på hhv. 1,65 og 

2,33. Dette gælder dog kun for Delta Normal VaR, som er det der beregnes på i denne opgave.  

Konfidensintervallet er med til at give præcision i beregningen og kan med større nøjagtighed fortælle, 

hvad det forventede tab ville blive. Desto større konfidensinterval, desto større bliver VaR også, da 

standardafvigelsen bliver multipliceret på i beregningen af VaR (Andresen, 2017, s. 103).  

 
 

Fordele ved VaR 

Fordele:  

1. Value at Risk er et samlet nøgletal, som er let at kommunikere:  

Value at Risk som nøgletal, samler alt information omkring risici på forskellige værdipapir. Når der i 

opgaven dermed angiver en 99 % - 10 dags tidshorisont, hvor VaR vil være kr. 1.413.062.918,63, så vil det 

forventes at porteføljen vil tabe 1 ud af 100 dage, som overstiger det beregnet VaR. Ville disse risici blive 

beskrevet som tidligere, med nøglerentevarighed, beta-værdier på aktier og græske nøgletal, vil det stille 

store krav til den finansielle indsigt for modtager af rapporten. Delta Normal VaR kan ligeledes beregnes i 

Realtid  

 

2. Fokus på risikostyring:  

Den store styrke ved VaR er ikke kendskabet til, hvad bliver vores Value at Risk, men nærmere processen 
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heromkring. Processen omkring udregningen/estimeringen af VaR gør nemlig der skal indhentes data og 

disse data skal bearbejdes og analyseres. I processen omkring bearbejdelse af data, skal der nemlig tages 

stilling til, hvilke metoder der bruges, hvad passer bedst, hvilken tidshorisont, korrelationer og volatiliteter 

skal beregnes, de skal vægtes eller ej. Arbejdet heromkring giver stor indsigt i risiciene på det finansielle 

marked. Feedback på VaR beregningerne fås fra Backtesting af resultaterne, og er disse ikke 

tilfredsstillende, så skal det overvejes om der indsættes de korrekte faktorer i beregningerne.  

 

3. Value at Risk kan bruges til andet end risikomåling:  

VaR bruges ikke kun til risikomåling, det bruges også til performancemålinger, kapitalallokeringer, 

opgørelse af kapitalkrav, som det bruges til i denne opgave. Det kan bruges som limit-styring, som 

beslutningsværktøj ved investeringer m.m. VaR kan dermed finde anvendelse i mange sammenhæng.  

 

4. Value at Risk kan bruges til andre risikokategorier:  

VaR bruges ikke kun inden for Markedsrisikostyring. VaR anvendes også til måling af kreditrisiko, 

operationelle og risici likviditetsrisiko, her bliver VaR brugt som risikostyringsværktøj og beregning af 

kapitalkrav inden for de områder ligeledes (Andresen, 2017, s. 116).  

 

Kritik af VaR 

Flere af fordelene ved VaR nævnes ligeledes som ulemper, når alt information forsøgs at samles i ét tal, gør 

man sig selv sårbar over for de til-og fravalg der skal tages, for at kunne nå frem til VaR, er det gjort 

hensigtsmæssigt mest korrekt, dropper man vigtige informationer, for blot at kunne kommunikere risikoen 

nemt på tværs af organisation og til lettelse for modtager af rapporten. 

VaR kan kritiseres for udelukkende at vise, hvad det forventes ar tabe på porteføljen inden for et vist 

konfidensinterval. VaR fortæller os derfor ikke, hvad der sker i halerne, om vi taber væsentligt mere end 

det forventede tab og dette er som pengeinstitut ret interessant at vide, hvad der vil tabes, når der skal 

afsættes kapital hertil.  

 

Ligesom så meget andet kan VaR ikke spå om fremtiden, og VaR er udelukkende baseret på historiske data, 

når der estimeres fremtidig portefølje Var. Dette kan være en stor udfordring, hvis VaR beregningen 

foretages for en periode med lav volatilitet på markedet, volatilitet kommer tit i klumper, og dermed kan 

en VaR beregning foretages på en stille periode og dermed undervurdere den reelle risiko der er. Dette 

afhænger selvfølgelig ligeledes under, hvilke forudsætninger for hvordan VaR beregnes om det er med 
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baggrund i Historisk afkast observationer eller om det beregnes ud fra eksponentielt vægtet glidende 

gennemsnit. Under alle omstændigheder, kan denne risiko/kritik minimeres ved at foretage Stresstest af 

porteføljen ud fra perioder med høje volatiliteter på markedet.  

 

Var er følsomt over for det input, som indsættes i modellen, og kan dermed give det forkerte output. VaR 

beregningerne er meget følsomme over for beregningsperioden der måles i. Er det en kort periode, kan det 

risikeres at datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt, hvis det er en periode med lav volatilitet, vil tendens være 

at undervurdere VaR, omvendt bruges en meget Volatil periode, vil VaR blive overvurderet, og som senere 

vist i beregningerne kan VaR overestimere et forventet tab. 

 

VaR kræver ligeledes robuste korrelationer, da VaR ved anvendelse til risikostyring er afhængig af, at de 

korrelationer der er beregnet, også holder i fremtiden. Dette pga. diversifikationseffekten, som er med til at 

beregne, hvor meget kapital der skal afsættes til kapitaloverdækningen. Desto større en 

diversifikationseffekt er desto større følsomhed er der over for korrelationerne. Der bør derfor være en vis 

kritisk holdning til de beregnet korrelationer, holder de også fremadrettet? Korrelationer er ligeledes 

fundet med baggrund i historisk data.  

 

VaR-Beregninger 

 

VaR er en ensidet statistisk test, som antager at afkastene er normalt fordelt, og dermed vil 

observationerne med en standardafvigelse på 1 ligge inden for 68 % sandsynlighed og dermed ligger der 32 

% i halerne, som ikke VaR ikke ville fortælle noget om, hvor stor en gevinst evt. vil være og mest af alt i 

tilfælde om risikostyring vil VaR ikke fortælle, hvad der kan forventes at tabe, blot vi med 68 % 

sandsynlighed vil tabe x-antal kroner. Pga. VaR ikke er en flere-faktor model kan den kun fortælle, hvad der 

er af forventninger til den ene side af halen.  

 

VaR-beregning på hver enkelt af obligationerne (med standard afvigelser på hhv. 68 %, 95 % 0g 99 %):  

Samtidig vil jeg lave beregninger tid på hhv. 1 dag, 10 dage og 100 dage for at se effekten heraf.  

Standardafvigelser ved konfidensinterval på 68 %, 95 % og 99 % er givet som følgende, det forventes 

ligeledes at afkastene er normalt fordelt: 68 % = 1, 95 % = 1,65 og 99 % = 2,33 

  

Grunden til at der laves beregninger med alle 3 konfidensintervaller, at for at kunne analysere på, hvad 

præcisionen har af betydning for den kapitalafdækning der skal finde sted, og dermed hvad det koster 
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pengeinstituttet at holde obligationerne, samt hvorfor det er vigtigt at kende sandsynligheden så nøjagtigt 

som muligt23.  

  

Formlen for Value at Risk på en renteposition:  

VaRRenteposition = 𝑀𝑉 ∗ 𝜎 ∗ √𝑇 ∗ 𝑛 

 

MV = markedsværdien og dermed størrelse på investeringen/beholdningen af obligationen.  

σprisvolatilitet = Værende de standardafvigelser på afkastet, som er fundet ved hjælp af Excel funktion og 

dermed udsving i afkastene.  

√𝑇= Tid, hvor mange handelsdage vi regner med. Typisk regnes der med 250-252 handelsdage på et år.  

n = Antal standardafvigelser.  

 

Danske Stat 2025:  

 

68 % konfidensinterval og afkast er normalt fordelt.  

 

1. handelsdag:  

25.000.000.000*0,00481*√1 ∗ 1 = 120.250.000 kr.  

10. Handelsdage:  

25.000.000.000*0,00481*√10 ∗ 1 = 380.263.888,64 

100. Handelsdage:  

25.000.000.000*0,00481*√100 ∗ 1 = 1.202.500.000 

 

95 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

 

1. handelsdag:  

25.000.000.000*0,00481*√1*1,65 = 194.412.500  

10. Handelsdage:  

25.000.000.000*0,00481*√10 ∗ 1,65 = 627.435.416,25 

100. Handelsdage:  

25.000.000.000*0,00481*√100*1,65 = 1.984.125.000 

                                                           
23 Bilag 7 – VaR-beregninger 
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99 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

25.000.000.000*0,00481*√1*2,33 = 280.182.500 

10. Handelsdage:  

25.000.000.000*0,00481*√10 ∗ 2,33 = 886.014.860,52 

100. Handelsdage:  

25.000.000.000*0,00481*√100*2,33 =2.801.825.000 

 

Det kan dermed konkluderes at afhængigt af, hvordan der måles og afhængigt af konfidensintervallet, kan 

vi forvente at vi vil få et tab på obligationen på mellem kr. 120.250.000 og kr. 2.801.825.000. Afhængigt af 

hvordan, hvor lang en tidshorisont og med hvor stor sandsynlighed, vil tabet på obligationen blive 

herimellem eller større.  

Det største tab befinder sig i konfidensintervallet på 99 % og over 100 dage, hvor der 1 ud af de 100 dage 

kan forventes et tab som er større end kr. 2.801.825.000. Grunden til denne er størst er pga. dette er over 

flere handelsdage og med en større sandsynlighed i beregningen, da afkastet 99 ud af de 100 handelsdage 

vil vi tabe mindre end kr. 2.801.825.000, hvor vi ved konfidensinterval på 68 % vil have et afkast i 68 ud af 

100 dage på mindre end kr. 1.202.500.000, men det fortæller ikke, hvordan afkastet vil blive i de 

resterende 32 dage. Beregningen med konfidensinterval på 99 % fortæller ligeledes heller ikke, hvordan 

afkastet vil blive den sidste dag i beregningen, da VaR kun fortæller forventningen af tabet og ikke 

størrelsen på tabet.  

 

Danske Stat 2021: 

68 % konfidensinterval og afkast er normalt fordelt.  

 

1. handelsdag:  

15.000.000.000*0,00202*√1 ∗ 1 = 30.300.000 kr.  

10. Handelsdage:  

15.000.000.000*0,00202*√10 ∗ 1 = 95.817.013,10 

100. Handelsdage:  

15.000.000.000*0,00202*√100 ∗ 1 = 303.000.000 

 

95 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 
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1. handelsdag:  

15.000.000.000*0,00202*√1*1,65 = 49.995.000 

10. Handelsdage:  

15.000.000.000*0,00202*√10 ∗ 1,65 = 158.098.071,62 

100. Handelsdage:  

15.000.000.000*0,00202*√100*1,65 = 499.950.000 

 

99 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

15.000.000.000*0,00202*√1*2,33 = 70.599.000 

10. Handelsdage:  

15.000.000.000*0,00202*√10 ∗ 2,33 = 223.253.640,53 

100. Handelsdage:  

15.000.000.000*0,00202*√100*2,33 =705.990.000 

 

Det forventede Value at Risk på Danske stat 2021 vil obligations beregnet tab være kr. 30.300.000 og kr. 

705.990.000 i løbet af perioden kan vi dermed konkludere at tabet vil blive herimellem eller større 

afhængigt af, hvor lang en tidshorisont og hvor stor en præcision det ønskes at kunne fortælle, hvor stort et 

tab der forventes. Obligationen er ligeledes den med den laveste volatilitet, og den der kan forventes det 

laveste tab på, selvom den markedsværdimæssigt ikke er den som fylder mindst i porteføljen. Set over en 

periode på 100 dage, kan det forventes at tabe 4,7 % eller mere en af obligationens værdi 1 af de 100 dage.  

 

RD Obligation:  

68 % konfidensinterval og afkast er normalt fordelt.  

 

1. handelsdag:  

10.000.000.000*0,003803*√1 ∗ 1 = 38.030.000  

10. Handelsdage:  

10.000.000.000*0,003803*√10 ∗ 1 = 120.261.419,42 

100. Handelsdage:  

10.000.000.000*0,003803*√100 ∗ 1 = 380.300.000 
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95 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

 

1. handelsdag:  

10.000.000.000*0,003803*√1*1,65 = 62,749.500 

10. Handelsdage:  

10.000.000.000*0,003803*√10 ∗ 1,65 = 198.431.342,04 

100. Handelsdage:  

10.000.000.000*0,003803*√100*1,65 = 627.495.000 

 

99 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

10.000.000.000*0,003803*√1*2,33 = 65.286.600 

10. Handelsdage:  

10.000.000.000*0,003803*√10 ∗ 2,33 = 280.209.107,24 

100. Handelsdage:  

10.000.000.000*0,003803*√100*2,33 = 886.099.000 

 

Det forventet tabet på RD obligationen vil blive mellem kr. 38.030.000 og kr. 886.099.000. Afhængigt af 

hvordan, hvor lang en tidshorisont og med hvor stor sandsynlighed, vil tabet på obligationen blive 

herimellem eller større.  

Det største tab befinder sig i konfidensintervallet på 99 % og over 100 dage, hvor der 1 ud af de 100 dage 

kan forventes et tab som er større end kr. 886.099.000. Grunden til denne er størst er pga. dette er over 

flere handelsdage og med en større sandsynlighed i beregningen, da afkastet 99 ud af de 100 handelsdage 

vil vi tabe mindre end kr. 886.099.000, hvor vi ved konfidensinterval på 68 % vil have et afkast i 68 ud af 100 

dage på mindre end kr. 38.030.000, men det fortæller ikke, hvordan afkastet vil blive i de resterende 32 

dage. Beregningen fortæller ikke, hvordan og hvornår dette tab vil blive i perioden.  

 

Tysk obligation:  

68 % konfidensinterval og afkast er normalt fordelt  

 

1. handelsdag:  

25.000.000.000*0,004846*√1 ∗ 1 = 121.150.000 kr.  
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10. Handelsdage:  

25.000.000.000*0,004846*√10 ∗ 1 = 383.109.938,53 

100. Handelsdage:  

25.000.000.000*0,004846*√100 ∗ 1 = 1.211.500.000 

 

95 % konfidensinterval og afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

25.000.000.000*0,004846*√1*1,65 = 199.897.500 

10. Handelsdage:  

25.000.000.000*0,004846*√10 ∗ 1,65 = 632.131.398,57 

100. Handelsdage:  

25.000.000.000*0,004846*√100*1,65 = 1.998.975.000 

 

99 % konfidensinterval og afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

25.000.000.000*0,004846*√1*2,33 = 282.279.500 

10. Handelsdage:  

25.000.000.000*0,004846*√10 ∗ 2,33 = 892.646.156,77 

100. Handelsdage:  

25.000.000.000*0,004846*√100*2,33 =2.822.795.000 

 

Det kan konkluderes at den tyske obligation er den der kan forventes at tabe mest på, set ud fra et 

markedsværdi perspektiv et tab kan forventes at være større end kr. 2.822.795.000 på 1 ud af 100 dage 

med 99 % sandsynlighed. Den beregnet VaR er imellem kr. 121.150.000 og kr. 2.822.795.000. Porteføljens 

procentuelle tab på en dag vil kunne være 11,29 % eller derover, da den sidste procent ligger i halen på 

afkastfordelingen.  

 

Svensk obligation:  

68 % konfidensinterval og afkast er normalt fordelt.  

 

1. handelsdag:  

15.000.000.000*0,003337*√1 ∗ 1 = 50.055.000 kr.  
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10. Handelsdage:  

15.000.000.000*0,003337*√10 ∗ 1 = 158.287.808,28 

100. Handelsdage:  

15.000.000.000*0,003337*√100 ∗ 1 = 500.550.000 

 

95 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

15.000.000.000*0,003337*√1*1,65 = 82.590.750 

10. Handelsdage:  

15.000.000.000*0,003337*√10 ∗ 1,65 = 261.174.883,66 

100. Handelsdage:  

15.000.000.000*0,003337*√100*1,65 = 825.907.500 

 

99 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

15.000.000.000*0,003337*√1*2,33 = 116.628.150 

10. Handelsdage:  

15.000.000.000*0,003337*√10 ∗ 2,33 = 368.810.593,29 

100. Handelsdage:  

15.000.000.000*0,003337*√100*2,33 =1.166.281.500 

 

Det forventede Value at Risk på Svenske stat vil obligations beregnet tab være kr. 50.055.000 og kr. 

1.166.281.500 i løbet af perioden kan vi dermed konkludere at tabet vil blive herimellem eller større 

afhængigt af, hvor lang en tidshorisont og hvor stor en sandsynlighed det ønskes at kunne fortælle, hvor 

stort et tab der forventes over en periode på 1-100 handelsdage. 

Spansk obligation:  

68 % konfidensinterval og afkast er normalt fordelt.  

 

1. handelsdag:  

10.000.000.000*0,006380*√1 ∗ 1 = 63.800.000 kr.  

10. Handelsdage:  

10.000.000.000*0,006380*√10 ∗ 1 = 201.753.314,72 
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100. Handelsdage:  

10.000.000.000*0,006380*√100 ∗ 1 = 638.000.000 

 

95 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

10.000.000.000*0,006380*√1*1,65 = 105.270.000 

10. Handelsdage:  

10.000.000.000*0,006380*√10 ∗ 1,65 = 332.892.969,29 

100. Handelsdage:  

10.000.000.000*0,006380*√100*1,65 = 1.052.700.000 

 

99 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

10.000.000.000*0,006380*√1*2,33 = 148.654.000 

10. Handelsdage:  

10.000.000.000*0,006380*√10 ∗ 2,33 = 470.085.223,29 

100. Handelsdage:  

10.000.000.000*0,006380*√100*2,33 =1.486.540.000 

 

Den spanske obligation er den mest volatile obligation i porteføljen og det beregnede forventede tab også 

procentmæssigt størst. Ses det ud fra 99 % konfidensinterval over 100 dage, kan der forventes et tab på kr. 

1.486.540.000 eller mere, svarende til 14,87 % og 3 mest af alle obligationer selvom den kun fylder 10 % af 

porteføljen. Den overgås kun af Tyske Stat og Danske Stat 2025 på grund af de fylder hver 25 % af 

porteføljen.  

VaR er beregnet til kr. 63.800.000 til kr. 1.486.540.000 afhængigt af tidshorisont og konfidensintervallet. 

 

Samlede VaR uden spredningseffekt:  

68% konfidensinterval over 1 dag:  

120.250.000 + 30.300.000 + 38.030.000 + 121.150.000 + 50.055.000+ 63.800.000 = 423.585.000 

 

68 % konfidensinterval over 10 dage:  

380.263.888,54 + 95.817.013,10 + 120.261.419,42 + 383.109.938,53 + 158.287.808,28 + 201.753.314,72 = 

1.339.493.382,68 
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68 % konfidensinterval over 100 dage.  

1.202.500.000 + 303.000.000 + 380.300.000 + 1.211.500.000 + 500.550.000 + 638.000.000 = 4.235.850.000 

 

95 % konfidensinterval over 1 dag:  

198.412.500 + 49.995.000 + 62.749.500 + 199.897.500 + 82.590.750 + 105.270.000 = 698.915.250 

 

95 % konfidensinterval over 10 dage:  

627.435.416,25 + 158.098.071,62 + 198.431.342,04 + 632.131.398,57 + 261.174.883,66 + 332.892,969,29 = 

2.210.164.081,43 

 

95 % konfidensinterval 100 dage:  

1.984.125.000 + 499.950.000 + 627.495.000 + 1.998.975.000 + 825.907.500 + 1.052.700.00 = 6.989.152.500 

 

99% konfidensinterval over 1 dag:  

280.182.500 + 70.599.000 + 65.286.600 + 282.279.500 + 116.628.150 + 148.654.000 = 963.629.750 

 

99 % konfidensinterval 10 dage:  

886.014.860,52 + 223.253.640,53 + 280.209.107,24 + 892.646.156,77 + 368.810.593,29 + 470.085.223,29 = 

3.121.019.581,65 

 

99 % konfidensinterval 100 dage:  

2.801.825.000 + 705.990.000 + 886.099.000 + 2.822.795.000 + 1.166.281.500 + 1.486.540.000 = 

9.869.530.500 

 

Ud fra beregningerne kan vi dermed konkludere at der kan forventes et tab på obligationerne på kr. 

423.585.000 til kr. 9.869.530.500, hvor der ikke tages højde for de er sammensat i en portefølje, og der 

dermed er en korrelationseffekt heraf.  

Dette afhænger, hvor stor en præcision det fremtidig forventede tab ønskes at forudsiges ud fra, og hvilken 

tidshorisont. Vi kan dog med 99 % sikkerhed udlede af denne beregning, at hvis hver obligations tab blev 

beregnet isoleret set, vil der over en periode på 100 dage ske et fald på kr. 9.869.530.500 eller mere, 

svarende til et procentuelt fald på 9,87 %. Faldet er fundet ved en summering af alle obligationernes 

værditab ud fra konfidensinterval på 99 % og 100 handelsdage. Beløbet på de kr. 423.585.000 er et 
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forventede tab beregnet på en tidshorisont på 1 dag med 68 % konfidensinterval, hvis vi derfor gjorde dette 

100 dage, ville vores tab forventeligt være større end kr. 423.585.000 i 32 scenarier ud af de 1 X 100 

observationsdage.  

 

Porteføljens VaR:  

68 % konfidensinterval og afkast er normalt fordelt.  

 

1. handelsdag:  

100.000.000.000*0,001238*√1 ∗ 1 =  238.000.000 kr.  

10. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,00238*√10 ∗ 1 = 752.622.083,12 

100. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,00238*√100 ∗ 1 = 2.380.000.000 

 

95 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt  

 

1. handelsdag:  

100.000.000.000*0,00238*√1*1,65 = 392.700.000  

10. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,00238*√10 ∗ 1,65 = 1.241.826.437,15 

100. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,00238*√100*1,65 = 3.927.000.000 

99 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

100.000.000.000*0,00238*√1*2,33 = 554.540.000 

10. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,00238*√10 ∗ 2,33 = 1.753.609.453,67  

100. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,00238*√100*2,33 = 5.545.400.000 

 

Porteføljens VaR er beregnet til kr. 238.000.000 ved et konfidensinterval på 68 % og på 1. handelsdag. 

Dermed kan det med 68 % sandsynlighed siges at det forventes at tabe kr. 238.000.000 eller mere på 1 
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handelsdag, dette er væsentligt lavere end porteføljens VaR uden spredningseffekt/korrelationseffekten og 

dermed kan det ses, at der er en stor effekt heraf, hvordan obligationerne korrelerer og dermed skaber en 

lavere volatilitet for porteføljen. Spredningen har derfor blot ved en handelsdag en effekt på kr. 

409.089.750 med 99 % konfidensinterval, dermed kan det bevises at det er kapitalbesparende og kapitalen 

kan allokeres til andre dele af forretningen.  

Porteføljens forventede tab ved et konfidensinterval på 99 % over 100 handelsdage vil være kr. 

5.545.400.000 og dermed også væsentligt lavere end beregnet VaR uden korrelationseffekten VaR var her 

9.869.530.500 og dermed mere end en halvering ved at sammensætte obligationerne i en portefølje. 

Dermed er procentuelle tab også kun 5,45 % mod 9,87 % uden spredningseffekten. Dette har en væsentlig 

betydning, når VaR bruges til beregning af kapital der skal bindes i forbindelse med risikostyring, ved at 

have en beholdning af obligationer. Banken kan hermed ”nøjes” med at afsætte kr. 5.545.400.000 fremfor 

kr. 9.869.530.500 da der må tages højde for spredningseffekt. Det har derfor ikke samme pris for banken, 

og dermed kan ved en god porteføljestrategi med en fornuftig spredning dermed kan banken tilkøbe 

værdipapirer til sin beholdning, uden at skulle binde den fulde kapital, dette er også kendt som 

Diversifikations effekten.  

VaR stiger i takt med at konfidensintervallet bliver højere, da dette også giver en større sikkerhed for at det 

beregnede beløb er korrekt, når der skal afsættes kapital, er der dog også behov for at beløbet er mest 

korrekt og det konfidensinterval der bruges i dagligt virke, er også de 99 %. Når VaR bruges til at beregne, 

hvor meget kapital der skal afsættes til at have værdipapir i beholdningen. Det kan dog ikke fastlægges hvor 

stort et tab der er i halen og den sidste 1 %, hvor meget større den er end den beregnet VaR. Hvis VaR blev 

beregnet efter 68 % konfidensinterval ville der være 2,5 dage om året, hvor porteføljen taber kr. 

2.380.000.000 eller mere. Hvor det må vurderes, at det er en meget stor sandsynlighed for, det sker og 

ligeledes meget upræcist, hvor stort beløbet er, da men ikke ved, hvad der ligge i halerne, da 32 % af 

afkastene vil være uden for det antaget konfidensinterval. Der er her brug for bedre kendskabsgrad til det 

forventet tab og den forventede sandsynlighed, da et tab kan betyde store problemer for et pengeinstitut 

og skabe ustabilitet.  

Ligeledes stiger VaR også i takt med at tidshorisonten forlænges, og dermed skal der afsættes mere kapital. 

I praksis bruges der en tidshorisont på 10 dage, men dette kan være afhængigt af, hvilke værdipapir-

/obligationer der opbevares i porteføljen afhængigt af, hvor likvide disse værdipapirer er. Typisk er 

statsobligationer og især europæiske meget likvide og i meget store serier, da der er investorer fra hele 

verden, samt de er meget sikre, da en stat sjældent går bankerot. I den sammensatte portefølje, er der 

også en RD-obligation, som er i serier af en væsentligt mindre cirkulerende mængde end 

statsobligationerne. Dermed ville det også kunne risikeres, at pga. den store beholdning på 10 milliarder, at 
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der ville skulle sælges ud over væsentligt flere dage/uger, hvis ikke obligationsejer ønsker at dumpe prisen 

på denne obligation, ved at sætte et stort udbud til salg på en gang. De vil dermed skulle sælges over flere 

dage for ikke at påvirke prisen i negativ retning, og en tidshorisont på 10 dage for VaR beregningen som 

værende passende, da det er likvide obligationer og kan afhændes forholdsvis hurtigt.  

Den VaR beregning der ville blive brugt i praksis på sammensatte portefølje, er følgende:  

10. Handelsdage: 100.000.000.000*0,00238*√10 ∗ 2,33 = 1.753.609.453,67. 

Vi kan dermed konkludere at banken ville skulle afsætte kr. 1.753.609.453,67 i kapitalafdækning for den 

markedsrisiko som porteføljen vil medføre, da dette vil være det tab vi ud fra en given sandsynlighed over 

en given tidshorisont maksimalt kan forvente. Dermed skal disse penge stå kontant, så hvis banken skulle få 

tab på porteføljen, har banken de likvide midler til at dække tabet.  

Det kan ligeledes også konkludere ud fra beregningerne at ved at kende det forventede tab med 99 % 

sandsynlighed, vil der skulle afsættes kr. 511.783.016,52 mere end hvis vi kun arbejder ud fra et 

konfidensinterval på 95 %. Dette vil også betyde at hvis vi opsætter 100 perioder af 10 dage, vil vi med 99 % 

konfidensinterval kunne sige, at i en af de 100 x 10-dags perioder, vil tabe kr. 1.753.609.453,67 eller mere 

og vores beregning med 99 % konfidensinterval over en 100 dages periode, fortæller også at tabet kan blive 

væsentligt større. I modsætning til 95 % konfidensintervallet vil der i 100 x 10-dags perioder være 5 dage, 

hvor vi kan forvente et tab på kr. 1.241.826.437,51 eller mere.  

Konklusionen på dette er klart at foretrække at kende tabet med størst sandsynlighed, for bedst muligt at 

kunne kapitalisere sig, ligeledes så kunder, medarbejder, aktionærer og samfund ikke vil blive mere berørt 

af dette end højst nødvendigt, da en der med en vis sandsynlighed på 95 % konfidensinterval vil være der 

opleves større tab end der er afsat til kapitaldækning. Ligeledes viser beregningerne også at ved at bruge en 

periode på 100 dage, med så likvide værdipapir, at der overestimeres på det forventede tab, fremfor der 

opstilles 100 x 10-dags perioder, ved at skulle afsætte kapital ud fra dette, ville det også være dyrt for 

pengeinstitutter og vil dermed gøre incitamentet for at opbevare obligationer i sin portefølje mindre. 

Dermed ville banken skulle ud og købe obligationerne hver gang en kunde forespørge på disse, fremfor at 

have dem i egen beholdning og samtidig forventelig kunne opnå afkast af overskydende likviditet, fremfor 

at de står i nationalbanken til -0,65 % som er nationalbankens indskudsbevisrente24.  

 

Stress VaR:  

Stress VaR er beregning af Value at Risk i stresset scenarier, hvor der ændres på risikofaktorer, således de 

tilpasses en situation, hvor risikofaktorerne er større end i den oprindelig beregning. Der er ingen 

                                                           
24 http://www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/default.aspx 
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standarder for, hvordan der skal stresstestes VaR.  

Der er forskellige måder at beregne VaR på, hvor de alle kan stress-testes på forskellige måder. De fleste 

stresstester med høje volatiliteter, hvilket giver et højt VaR niveau, men modellen er særligt nem og god til 

at kunne bagud skue historiske event og dermed Stress teste ud fra disse perspektiver. 

Typisk bruges også historiske scenarier, baseret på en tidligere krise, hvor virksomheder/Banker finder 

volatiliteter på de forskellige aktivklasser og dermed stresstester ud fra disse volatiliteter, de kan ligeledes 

også ændre i faktorer som tidshorisonten, da adgang markedet i et stresset scenarie, kan blive mindre 

likvid.  Stress scenarierne kan også være mere geografisk bestemt, hvis en virksomhed har produktion i et 

område, som ofte er udsat for naturkatastrofer, krig mv. hvad ville dette så betyde for den risiko 

virksomheden har.  

Stress VaR er god til at antage hvilken risiko der påføres ved at opbevare værdipapir af forskellige arter i sin 

portefølje, dermed også en beslutningsgrundlag for, om det er værd at påtage sig den risiko det kan 

medføre, da det betyder der skal bindes kapital.  

De 3 udvalgte scenarier er udvalgt pga. det er kriser i nyere tid, med større volatiliteter end der generelt har 

været på markedet. De har påvirket forskellige aktivklasser, og en af dem, har kun påvirket obligationer. De 

har ramt med forskellige volatiliteter, og forskellige dele af verden, og derfor bruges de som Stress-Var 

beregninger, da scenarierne har 10-23 gange større volatiliteter end i de oprindelig VaR-beregninger2526.  

 

Finanskrisen:  

Event som indtraf i 2008 beregningsperioden for afkastet, er fra 29/08-2008 til 10/03-2009 hvor 

finanskrisen indtraf i sin alvorlighed d. 15. september 208, da Lehman Brothers’ gik konkurs. Denne dag 

betegnes som starten på finanskrisen. Optakten havde dog fundet sted, som var drevet af stigende 

ejendomspriser, indførsel af afdragsfrie boliglån, risikovillige udlån fra kommissions lønnet lånehajer, som 

solgte disse risikovillige lån videre til enten banker eller stater. Flere låntager som, var ude af stand til at 

tilbagebetale deres lån, og dermed eksploderede antallet af tvangsauktioner, ejendomspriserne begyndte 

at falde og bankerne tabte penge på deres udlån.  

Finanskrisen medførte banker blev kritiske over for udlån, både til forbruger og til hinanden, da nu også 

finansielle institutioner kunne gå konkurs, dermed blev tilgangen til likviditet ekstremt svær, hvorfor stater 

måtte se sig nødsaget til at støtte den finansielle sektor med store bankpakker. Krisen medførte økonomisk 

                                                           
25 Bilag 7 – Var-Beregninger 
26 https://www.investopedia.com/ask/answers/061515/what-stress-testing-value-risk-var.asp 
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afmatning, alvorlig recession og stigende arbejdsløshed27. Dette medførte store udsving på aktiemarkedet, 

hvor MSCI World Index faldt med mere end 40 % i 200828.  

 

Den portefølje, som volatiliteten beregnes ud fra og vi dermed udleder Stress VaR fra er tidligere beskrevet, 

da det er volatiliteten på afkast fra Danske Invest Global Indeks, som der beregnes ud fra, den volatilitet der 

tidligere er er brugt i opgaven er på fundet på baggrund af prisvolatilitet uge for uge på obligationerne, for 

det dermed er bedst sammenligneligt bruges der også volatiliteten på afkast uge for uge, som er på 5,31 % 

volatilitet på Global indeks i ovenstående periode, hvor porteføljen er beskrevet nærmere29.  

Problemstilling i denne sammenligning er at obligationsporteføljen opsættes mod en aktieportefølje-

/indeks. Volatiliteten er ikke det samme på en obligation, som på en aktie, da obligationer typisk opfører sig 

med mindre udsving end aktier. Dette er for at vise konsekvensen, hvis volatiliteten i markedet ville stige til 

samme niveau som under finanskrisen og dermed er denne portefølje valgt.  

 

  68 % konfidensinterval og afkast er Normalt fordelt.  

 

1. handelsdag:  

100.000.000.000*0,0531*√1 ∗ 1 = 5.310.000.000 kr.  

10. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,0531*√10 ∗ 1 = 16.791.694.375,49 

100. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,0531*√100 ∗ 1 = 53.100.000.000 

 

95 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt.   

 

1. handelsdag:  

100.000.000.000*0,0531*√1*1,65 = 8.761.500.000  

10. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,0531*√10 ∗ 1,65 = 27.706.295.719,57 

100. Handelsdage:  

                                                           
27 
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Samfunds%C3%B8konomiske_forhold/Finanskri
sen 
28 https://www.danskeinvest.dk/w/show_funds.product?p_nId=75&p_nFundgroup=75&p_nFund=1873 
29 Henviser til side 23 i opgaven.  
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100.000.000.000*0,0531*√100*1,65 = 87.615.000.000 

 

99 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

100.000.000.000*0,0531*√1*2,33 = 12.372.300.000 

10. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,0531*√10 ∗ 2,33 = 39.124.647.894,90  

100. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,0531*√100*2,33 = 123.723.000.000 

 

Beregningerne viser at det forventede tab på porteføljen 5.310.000.000 til kr. 123.723.000.000 afhængigt 

af tidshorisont og konfidensinterval. Modellen beviser også i dette tilfælde at den kan overestimere de risici 

der er i perioden, da vi ser ved 99 % konfidensinterval og en tidshorisont på 100 dage, at det beløb der kan 

forventes at tabe er større end porteføljens størrelse, hvilket ikke er muligt, da porteføljen ikke er gearet30. 

Vi ser derfor en overestimering af risiciene ved VaR når vi ønsker at have en stor præcisionsgrad og en lang 

horisont på investeringen.  

Ved den beregning, som skal bruges, skal der afsættes kr. 39.124.647.894,90. Som skal afsættes i kapital. 

Danske Bank som der refereres til i opgaven, bruger denne Stress VaR beregning, til at estimere de risici de 

kan have, hvis vi skulle opleve et marked som igen vil være ligeså stresset som under finanskrisen. Dette 

tab virker usandsynligt stort, da det næsten er svarende til 40 %. Hvis vi dog kigger på kursudviklingen for 

Danske Invest Global Indeks, kan vi også konkludere, at den i løbet af beregningsperioden var faldet med 

mere end 40 %. Det skal dog nævnes at denne portefølje er baseret på aktier fremfor obligationer.   

Det kan derfor forventes at i et stresset scenarie og større volatiliteter, at porteføljen med 99 % sikkerhed i 

en periode på 100 x 10 dage, ville tabe kr. 39.124.647.894,90 eller mere, dette bekræfter endnu en gang 

overestimeringen af beregningen med 99 % konfidensinterval over 100 dage.  

 

Statsgældskrisen:  

Eventet indtraf i slutningen af 2009, som efterdønning af finanskrisen, da det efter noget tid var begyndt så 

småt at gå bedre og kommet ro på økonomierne. Dog havde det værktøjer som var blevet taget i brug 

under finanskrisen, været som at ”tisse i bukserne” for de økonomisk pressede lande. Der kom lavere 

skatteindtægter ind i statskasserne pga. recessionen, og store udgifter til bankpakker og lempelige 

                                                           
30 Låner penge til at investering. Investeringen kan være illikvid og svær at sælge.  
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finanspolitik for at få gang i forbruget. Staterne havde brug for kapital, men havde ikke på samme måde 

som før finanskrisen adgang til længerevarende kapital i form af længere løbende statsobligationer, da 

investorer kun ville binde for en kortere periode og det hjalp ikke for staterne, når de kort efter skulle ud og 

refinansiere deres gæld. Den største frygt under statsgældskrisen var et græsk statsbankerot, pga. store 

budgetunderskud, markedet så ligeledes stor risiko i de græske statsobligationer, og selvom den 

Europæiske Centralbank stillede sikkerhed for disse, kunne det ikke undgås at de græske renter steg. Med 

baggrund i den store usikkerhed om EU ville redde Grækenland havde en afsmittende effekt på andre 

lande, hvis rentespænd også steg, hvor lande som Irland, Italien og Portugal også oplevede stigende renter 

på deres statsobligationer. EU, ECB og IMF31 trådte til pga. de uoverskuelige konsekvenser det ville have, 

hvis en stat gik bankerot. Mange europæiske banker havde beholdninger af disse landes statsobligationer, 

da man antog statsobligationer, som en sikker investering. Ville de obligationer pludselig blive værdiløse, 

ville sandsynligheden for flere bankkrak, så kort efter finanskrisen være meget sandsynlig. Løsningen blev 

opkøb af europæiske statsobligationer for at stimulere markedet.32 

 

Beregningsperioden på afkast er fra d. 03-05-2010 til 31-12-2010 og dermed en periode på næsten 8 

måneder. Den daglig volatilitet er på 1,22 % på det dagligt beregnet afkast, skaleres dette op til ugentligt 

volatilitet og de dermed gøres sammenlignelig med vores obligationsportefølje er volatiliteten på 2,615 % 

på afkastet uge til uge. Grunden til at volatiliteten ikke er den samme som i ovenstående scenarie under 

finanskrisen, er fordi der ikke bruges samme referenceportefølje. Porteføljen er bestående af aktier noteret 

på en af de europæiske børser, grunden til vi bruger denne som reference, er fordi statsgældskrisen i 2010 

var et event som påvirkede primært Europa og de europæiske aktiemarkeder, de europæiske 

aktiemarkeder og referenceporteføljen blev for alvor først ramt i 2011 og dermed ville volatiliteten være 

større, hvis jeg brugte afkast baseret på 2011 tal. Volatiliteten på årsbasis for porteføljen er også væsentligt 

større end 2,615 %, men dette pga. det skal være sammenligneligt med volatilitet på obligationerne, som er 

beregnet på ugentlig basis.  

Referenceporteføljen er bestående af de 428 mest handlet europæiske aktier på de europæiske børser, 

porteføljen er en passiv indeksportefølje og er derfor ikke forstyrret af allokeringer, omkostninger i 

forbindelse med handler og den støj der kunne forekomme. Denne portefølje er mere lige fordelt på lande, 

end den tidligere brugte portefølje, til at beregne Stress VaR under finanskrisen, som primært var 

eksponeret mod USA. Denne portefølje består af 27 % aktier fra Storbritannien, 16,9 % Frankrig og 13,9 og 

13,8 på Schweiz og Tyskland. De 3 største sektorer er Finans 18,8 %, Dagligvarer 14,0 % og sundhed med 

                                                           
31 Den Internationale valutafond 
32 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2010/12/krisen_paa_kvo4_2010.pdf 
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13,3 %. Porteføljen benchmarker sig mod MSCI Europe Index, og er dermed sammenlignelig med, hvad der 

er at betragte som en markedsportefølje på det europæiske marked33.  

Porteføljen består dog kun af aktier, og det giver alt andet lige en højere volatilitet end, hvis den havde 

været målt op imod en portefølje, som også bestod af obligationer. Dette er som bekendt da Aktier er mere 

risikofyldte end obligationer.  

 

  68 % konfidensinterval og afkast er Normalt fordelt.  

 

1. handelsdag:  

100.000.000.000*0,02615*√1 ∗ 1 = 2.615.000.000 kr.  

10. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,02615*√10 ∗ 1 = 8.269.356.081,34 

100. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,02615*√100 ∗ 1 = 26.150.000.000 

 

95 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt.   

 

1. handelsdag:  

100.000.000.000*0,02615*√1*1,65 = 4.314.750.000  

10. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,02615*√10 ∗ 1,65 = 13.644.437.534,21 

100. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,02615*√100*1,65 = 43.147.500.000 

 

99 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

100.000.000.000*0,02615*√1*2,33 = 6.092.950.000 

10. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,02615*√10 ∗ 2,33 = 19.267.599.669,52  

                                                           
33 https://www.danskeinvest.dk/w/show_funds.product?p_nId=75&p_nFundgroup=75&p_nFund=1859#g3 
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100. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,02615*√100*2,33 = 60.929.500.000 

VaR beregningen med statsgældskrisen som event, viser at det kan forventes at der tabes mellem kr. 

2.615.000.000 og kr. 60.929.500.000, hvor et pengeinstitut vil skulle tage udgangspunkt i beregningen der 

har et konfidensinterval på 99 % og en tidshorisont på 10 dage. Kan det forventes at der tabes kr. 

19.267.599.669,52 eller mere i en periode på 100 x 10 dage. Porteføljen som bruges til at beregne 

volatilitet, udvikler sig gunstigt i beregningsperioden, dog har der været udsving på afkastet som har 

udviklet sig både negativt og til slut er endt med at porteføljen er steget i værdi.  

Volatiliteten er baseret på en portefølje bestående af aktier, og dermed en højere volatilitet end 

obligationer alt andet lige. Dette er dog med til at synliggøre, hvilke risici porteføljen vil stå over for i et 

stresset scenarie, hvor vi kan opleve udsving på porteføljen, hvis det skulle blive svært som Stat igen at 

udstede statsobligationer. Dermed vil det også kunne diskuteres, om en tidshorisont på 10 dage ville være 

tilstrækkelig, med den store mængde obligationer. Danske Bank bruger oftest dette scenarie, til at få 

overblik over, hvad de kan forvente i et stresset scenarie, hvis de har en sydeuropæisk obligation i 

porteføljen.  

 

Taper Tantrum: 

Indtraf i Maj 2013. Perioden er beregnet 22/05-2013 til 18/09-2013 og består dermed af 85 daglige 

observationer. Taper Tantrum startede d. 22/05-2013. Hvor Ben Bernanke som bestyrelsesformand for 

Federal Reserve antydede en reduktion fra det offentlige til at stimulerer økonomien, og ikke længere 

spytte penge ud i samfundet. Som opfølgning på disse udmeldinger, var forventningerne at en dette ville 

styrke dollaren og investorer ville trække sig fra de mere risikofyldte investeringer, dette betød også at der 

på obligationsmarkedet skete udsving, hvilket drastisk øgede obligationsrenterne, og dette kan ses i den 

valgte portefølje under Taper Tantrum. Markedet udjævnede sig selv igen forholdsvis hurtigt, da investorer 

fandt ud af der ingen grund til panik var. Det påvirkede også obligationsmarkedet for Emerging Markets 

lande, men disse lande stabiliserede sig i de efterfølgende år. Tanken om Emerging Markets værdipapirer 

var det var eksotiske og højrisikofyldte værdipapir. I dag er det en aktivklasse, som er meget populær, da de 

ligger på en mere solid grund end tidligere3435.  

Porteføljen er valgt fordi, som beskrevet at under Taper Tantrum, trak flere investorer sig fra Emerging 

Markets investeringer pga. frygten for, hvordan risikofyldte investeringer ville blive påvirket i den periode. 

                                                           
34 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-22/not-a-happy-anniversary-em-s-taper-tantrum-began-5-
years-ago 
35 https://www.investopedia.com/terms/t/taper-tantrum.asp 
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Den daglige volatilitet på afkastobservationerne er 0,66 % og de ugentlige afkastobservationer er det 1,83 

%.  

Porteføljen består af Statsobligationer og virksomhedsobligationer i Emerging Markets/Nye markeder. 

Obligationerne er udstedt i EUR og USD, og dermed er valutaudsving på lokale valuter ikke med og 

valutarisici er afdækket og påvirker ikke afkastet. Det er derfor kun, renten og kreditrisikoen som påvirker 

afkastet. Afdelingen er aktiv styret, da det er en obligationsportefølje, som i praksis ikke kan være passivt 

styret. Dele af obligationerne har en lav kreditkvalitet, dette er fordi der søges mod højere renter.  

Den er fordelt på obligationer med varighed primært mellem 3-7 år, hvoraf 51,8 % af investeringerne er i 

obligationer med denne varighed, hvilket er meget tilsvarende varigheden på den sammensatte 

obligationsportefølje som jeg har skabt. Porteføljen indeholder 319 obligationer, som kommer fra alt 

mellem Uruguay, Senegal, Indonesien til mere kendte Emerging Markets lande, som Rusland, Tyrkiet og 

Brasilien.36 

 

68 % konfidensinterval og afkast er Normalt fordelt.  

 

1. handelsdag:  

100.000.000.000*0,0183*√1 ∗ 1 = 1.830.000.000 kr.  

10. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,0183*√10 ∗ 1 = 5.786.968.118,11 

100. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,0183*√100 ∗ 1 = 18.300.000.000 

 

95 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt.   

 

1. handelsdag:  

100.000.000.000*0,0183*√1*1,65 = 3.019.500.000  

10. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,0183*√10 ∗ 1,65 = 9.548.497.394,88 

100. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,0183*√100*1,65 = 30.195.000.000 

 

                                                           
36 https://www.danskeinvest.dk/w/show_funds.product?p_nId=75&p_nFundgroup=75&p_nFund=3631#g3 
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99 % konfidensinterval, afkast er normalt fordelt 

1. handelsdag:  

100.000.000.000*0,0183*√1*2,33 = 4.263.900.000 

10. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,0183*√10 ∗ 2,33 = 13.483.635.715,19  

100. Handelsdage:  

100.000.000.000*0,0183*√100*2,33 = 42.639.000.000 

 

Taper Tantrum er den mindst volatile stress periode, som er medregnet, Taper Tantrum var også over en 

kortere periode, som opstod i kølvandet på FED ville stoppe stimuleringen af den amerikanske økonomi, 

som tidligere nævnt. Porteføljen består dog udelukkende af obligationer, og har en varighed, der er meget 

sammenlignelig med den skabte portefølje.  

Ved dette scenarie kan der forventes tab på ned til 1.830.000.000 over en 1-dags horisont og med 68 % 

sandsynlighed og dermed ville det kunne forventes at der i en 100 x 1-dags horisont være tab på 

1.830.000.000 eller mere i 32 ud af de 100 observationsperioder, hvilket ikke vil være tilfredsstillende, hvis 

der skulle afsættes kapital herefter, ikke at kende det sandsynlige tab.  

Samtidig er der på 99 % konfidensinterval over 100 dages tidshorisont, en forventning om at 1 ud af de 100 

dage ville tabet været kr. 42.639.000.000. Til sammenligning skal det som banken ville skulle afsætte kr. 

13.483.635.715,19, hvor det vil være forventet at dette beløb ville vi kunne tabe i en 10 dags-periode dag 

på 100 x 10-dags periode. Derfor kan det også konkluderes, at som i de andre scenarier, at den 100 dages 

periode overestimere de risici der er. Taper Tantrum synliggøre derfor, hvilke risici der kan være, hvis vi 

oplever en situation, hvor væksten/markedet er svagt og stater/centralbanker stopper med at stimulerer 

markederne. Senest er dette set i marts/april 2019, hvor de yderlig ville stimulere markederne, som gøre at 

renterne faldt yderligt.  

 

Konklusion på VaR-beregninger 

Som det kan ses af VaR-beregningerne stiger det beløb som, der kan forventes at tabe i takt med 

sandsynligheden præciseres og dermed når konfidensintervallet forhøjes fra hhv. 68 % og 95 % til 99 %. Til 

daglig bruges der konfidensintervaller på 99 % i pengeinstitutter. Beløbet der ligeledes forventes at skulle 

afsættes stiger også i takt med det er en længere periode, der foretages på de hhv. 1, 10 og 100 dage som 

vist i beregningerne og dermed skal der afsættes yderlig kapital, hvis der regnes med 100 dage fremfor 1 

dag. I almindelig praksis bruges de 10 dage. Dette kan dog være afhængigt af, hvilke værdipapirer der ligger 
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i porteføljen, om disse er likvide eller illikvide, hvis der opbevares illikvide værdipapir, bør det derfor 

overvejes om en 10 dags horisont er nok. Samtidig hvis man er er den største ejer af et bestemt værdipapir 

bør det også overvejes om en 10 dags horisont er nok. Dette pga. hvis der sælges ud af porteføljen, kan det 

muligvis ikke gøres over 10 dage, da dette kan have konsekvenser for prisen på værdipapiret og reaktionen 

fra markedet kan gøre det mindre attraktivt at sælge ud af papiret.  

Beregningerne viser ligeledes at pga. korrelationseffekten imellem værdipapirerne gør at, der er mulighed 

for at optimere porteføljen, og ikke skulle afsætte lige så meget kapital, som hvis 6 forskellige holdte hvert 

enkelt papir fremfor hvis 1 opbevare alle 6 og dermed kan opnå en besparelse. Beregninger viser nemlig at 

vi kan nøjes med at afsætte kr. 1.753.609.453,67 fremfor kr. 3.121.019.581,65 jf. 99 % konfidensinterval og 

over en horisont på 10 dage. Dermed kan de ca. 1.37 milliard allokeres til andre dele af forretningen, 

fremfor de skulle bindes til kapitaloverdækning.  

Stress VaR-beregningerne viser ligeledes at, der ved tidligere indtruffet events kan ske stigninger i 

volatiliteter på markedet, og dermed skal væres opmærksom på, at hvis et fremtidigt scenarie, hvor vi vil se 

stigende volatiliteter der skal væres opmærksom på, hvilke konsekvenser det kan have for porteføljen.  

Her kan vi se ved. F.eks. Taper Tantrum eksemplet at Porteføljens VaR stiger fra kr. 1.753.609.453,67 til kr. 

13.483.635.715,19 altså ca. en otte-dobling, være konsekvenser vil det have, hvis porteføljens volatilitet 

stiger til 5,31 % og VaR dermed stiger til 39.124.647.894,90. Som var scenariet under Finanskrisen.  

Vi kan ligeledes udlede af Stess-VaR beregningerne at perioden med 100 dage og konfidensinterval på 99 

%, vil VaR beregningerne overestimere de konsekvenser der vil være, da der i eventet Finanskrisen vil være 

større tab end porteføljens størrelse, hvilket ikke kan lade sig gøre.  

VaR beregningerne fortælle os givet vis, hvor stor en risiko der gemmer sig i beholdningen, VaR-

beregningerne kan dog ikke fortælle hvad der ligger og gemmer sig i den sidste 1 % som ikke kan 

medregnes og dermed kendskabet til, hvilken konsekvenser der kan ligge vides ikke.  

 

Backtesting af VaR 

Grundlagte for at backteste VaR er for at tjekke dens validitet. Lad os derfor tage udgangspunkt i egne 

beregninger der er lavet, vi bruger portefølje VaR beregningen med 1 dags tidshorisont og med 

konfidensinterval på 99 %.  

100.000.000.000*0,00238*√1*2,33 = 554.540.000. Vi kan dermed konkludere, at opstilles der 100 x 1 dags 

perioder, vil porteføljen i 1 af disse dage tabe mere end kr. 554.540.000, og da vi tidligere har antaget at 

der 250-252, kan vi derfor forvente at vi 2-3 gange i løbet af året vil tabe kr. 554.540.000 på porteføljen. 

Disse dage hvor tabet overskrider VaR-Tallet kaldes for outliers. Opleves der f.eks. dobbelt så mange dage 

som outliers, så kan det være pga. af følgende:  
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1) Fejl i beregninger og dermed fejl i modellen.  

2) Modellen er korrekt, men man har blot været uheldig, dette kan f.eks. være enkelt dage med store 

volatilitets udsving.  

3) Volatilitet og korrelationer ændrer sig pga. ændringer i markedet. Modellen tilpasser sig ikke hurtigt nok 

herefter.  

4) Inddragelse af for mange komplekse produkter i porteføljen, som modellen ikke kan håndtere, da den er 

for simpel. 

 

For at vurdere om modellen er udsat for sort uheld eller om der er grund til at ændre på modellen. Derfor 

bør det undersøges sandsynlighederne for forskellige udfald. Statistisk er der tale om Type-1 fejl og Type-2 

fejl. Type-1 fejlene er risikoen for der afvises en korrekt model, hvor type 2-fejl er at en forkert model 

accepteres. Når antallet at overskridelser vurderes, skal disse 2 typer af fejl holdes op imod hinanden.  

 

For at undgå at der bliver forkastet korrekte modeller eller accepteres forkerte, har de finansielle 

myndigheder indført en form for trafiklys system.  

 

Her gælder følgende som hovedregel:  

Grøn: Mindre end 5 overskridelser, og modellen er derfor korrekt.  

Gul: 5-9 Overskridelser, og modellen bør derfor undersøges om den er anvendelig, eller der skal ske 

justeringer for den forsat kan bruges.  

Rød: Mere end 9 overskridelser modellen er derfor forkert og den bør ændres for den kan bruges.  

 
 

Der er samtidig forskellige sandsynligheder, for modellen er korrekt, men der er flere type-1 fejl.  

Det er f.eks. kun 8,1 % sandsynligt at have 0 overskridelser selvom modellen er korrekt.  

Ligeledes er der ved en korrekt model stadig sandsynlighed på 10,8 % at have flere end 5 outliers, der skal 

derfor væres opmærksom på, ikke blot at forkaste beregningen, inden den er kontrolleret for evt. fejl.  

Til sidst kan det vurderes som meget lidt sandsynligt at modellen er korrekt, hvis der er 9 overskridelser 
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(Andresen, 2017, s. 123).  

 

Expected shortfall 

Expected shortfall, er en del af reguleringerne der er foretaget af Basel komitéen, en stor del af disse 

reguleringer er at banker, kreditinstitutter mv. at deres handelsbeholdninger ikke er underkapitaliseret, 

som tilfældet var under finanskrisen tilbage i 2008. Disse regulativer er med til at opstramme, hvordan og 

hvornår et værdipapir må placeres i handelsbeholdningen og hvornår det må placeres uden for 

handelsbeholdningen, for at opnå lavest kapitalkrav. 

Reguleringerne er ligeledes med til at bestemme tidshorisonten i VaR-beregningerne, da der ved at have 

Small Cap aktier i beholdningen, skal bruges en tidshorisont på 20 dage, hvor der på likvide obligationer og 

aktier som er er i Large Cap, stadig vil være 10 dags tidshorisont. Der ville skulle beregnes helt op til 120 

dages tidshorisont på meget illikvide investeringer.  

Ligeledes med disse regulativer, vil kreditinstitutter også skulle overgå fra VaR til opgørelse af markedsrisiko 

med konfidensinterval på 99 %, til at bruge Expected Shortfall med konfidensinterval på 97,5 %. Forskellen 

på de 2 modeller er også at VaR beregner det forventede maksimale tab med en given sandsynlighed, hvor 

Expected shortfall måler det gennemsnitlige tab i halen af fordelingen. 

 

 

Hvis afkastene er normalt fordelt, som er antaget i resten af opgaven, kan vi udlede Expected shortfall med 

følgende formel:  

Expected shortfall: 𝐸𝑆  =
√ ∗ ø ∗ ø ∗

( )

∗ ∗( )
 

Elementerne i formlen er angivet således:  

T = Tidshorisonten  
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σ = Porteføljens/værdipapirets volatilitet  

MV = markedsværdien på porteføljen/obligationen 

N = antallet af standardafvigelse  

X = konfidensintervallet, som angives som 100 % = 1, og 68 % = 0,68.  

 

Eller denne formel:  

 

Expected Shortfall: √𝑀 ∗ 𝐶 ∗ 𝑀 ∗ √𝑇 ∗ 𝑛 

 

Elementerne i formel er givet således:  

MT=Transponeret Vektor af markedsværdier  

C = KovariansMatrix 

M = Vektor af Markedsværdier 

T = Tidshorisonten 

N = Antal Standardafvigelser  

 

Expected shortfall beregninger 

Fælles for alle beregninger er de bruger formel nr. 1 til beregning af Expected Shortfall, det er ligeledes 
antaget at alle afkast er normalt fordelt.  
Expected shortfall er et godt nøgletal at holde op imod porteføljens VaR, eller obligationernes enkelte VaR. 
Dette gør at det kan vurderes, hvilken risiko det er, som ligger i halen, da VaR ikke kan måle denne.  
 
Danske Stat 2025  
 
68 % Konfidensinterval  
 
1 handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 247.230.772,47 kr.  

 
10 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 781.812.348,69 kr.  

 
100 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 2.472.307.724,69 kr.  
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95 % Konfidensinterval 
 
1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 3.743.851.570,95 kr.  

 
10 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 11.839.098.185,79 kr.  

 
100 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
= 37.438.515.798,48 kr.  

 
99 % konfidensinterval  
 
1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 72.439.579.323,06 kr.  

10 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 229.074.063.405,30 kr.   

100 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 724.395.793.230,58 kr. 

 

Danske Stat 2021 

 

Konfidensinterval 68 %  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 62.295.986,74 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 196.997.207,19 kr.  
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100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 622.959.867,43 kr. 

 

Konfidensinterval 95 %  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 943.357.194,18 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 2.983.157.380,70 kr.  

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 9.433.571.941,76 kr.  

 

99 % konfidensinterval 

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 18.252.966.764,98 kr.  

 

10 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 57.720.949.032,69 kr.  

 

100 handelsdage:  

 

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 182.529.667.649,78 kr.  
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RD Obligation 

 

68 % Konfidensinterval 

 

1. handelsdag: 

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 78.188.659,27 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 247.254.250,48 kr.  

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 781.886.592,68 kr.  

 

95 % konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 1.184.022.247.34 kr.  

 

10 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 3.744.207.101,92 kr. 

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
  = 11.840.222.473,44 kr. 

 

99 % konfidensinterval 

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
  = 22.909.581.718,55 kr. 
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10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
  = 72.446.458.472,38 kr.  

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 229.095.817.185,52 kr.  

 

 

Tysk obligation  

 

68 % konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 239.081.148,31 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 787.663.750,88 kr.  

 

100 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 2.490.811.483,13 kr.  

 

95 % Konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 3.771.872.081,67 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 11.927.706.820,86 kr.  
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100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 37.718.720.816,66 kr.  

 

99 % konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 72.981.746.652,71 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 230.788.547.039,04 kr.  

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 720.817.466.527,11 kr.  

 

Svensk Obligation  

 

68 % konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 102.911.736,52 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 325.435.485,35 kr.  

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 1.029.117.365,15 kr.  
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95 % konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 1.558.407.404,44 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 4.928.116.920,50 kr.  

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 15.584.074.044,39 kr.  

 

99 % konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 30.153.539.650,86 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 95.353.864.812,91 kr.  

 

100 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 301.535.396.508,58 kr.  

 

Spansk Obligation  

 

68 % konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
= 131.171.087,60 kr.  
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10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 414.799.399,97 kr.  

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 1.311.710.875,97 kr.  

 

95 % Konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 1.986.342.870,91 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 6.281.367.686,10 kr.  

 

100 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 19.863.428.709,06 kr.  

 

99 % Konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 38.433.639.590,94 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 121.537.839.877,41 kr.  

 

100 Handelsdage:  
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√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 384.336.395.909,45 kr.  

 

Porteføljens Expected Shortfall 

 

68 % konfidensinterval:  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
  = 489.321.612,04 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 1.547.370.802.39 kr.  

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 4.893.216.120,39 kr.  

 

95 % Konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 7.409.868.389,90 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 23.432.061.274,17 kr.  

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 74.098.683.899,01 kr.  

 

99 % Konfidensinterval  
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1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 143.373.138.285,97 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 453.385.672.269,95 kr.  

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 1.433.731.382.859,69 kr.  

 

 

I beregningerne kan findes det gennemsnitlige tab i halen på VaR-beregningen, hvor VaR kun fortæller om 

det maksimale forventede tab og ikke, hvad der ligger I halen. Expected shortfall, er derfor godt at holde 

sine VaR beregninger op imod, da det kan fortælle noget om det forventede tab, som VaR ikke kan.  

I beregningerne spænder det bredt, hvad det gennemsnitlige tab i halen vil være.  

Vi har en forventning om et gennemsnitligt tab på kr. 62.295.986,74 på Danske stat 2021, som er den 

obligation med lavest volatilitet, og dermed får den laveste Expected shortfall værdi af alle obligationerne, 

selvom den ikke markedsværdimæssigt fylder mindst i porteføljen.  Denne lave expected shortfall værdi er I 

scenariet med 1 handelsdag og et konfidensinterval på 68 %. Dvs. 16 % af afkastene ligger i venstresiden af 

fordelingen, og det gennemsnitlige tab i halen i denne situation ikke særligt præcist. Ligeledes vil det være 

forventet i 100 perioder af disse 1 dags perioder er det gennemsnitlige tab i disse perioder kr. 

62.295.986,74 kr. Holdt op imod denne porteføljes VaR som er kr. 30.300.000. Dermed ville 

Pengeinstituttet skulle binde væsentligt mere kapital, hvis expected shortfall skulle bruges, som udmåling 

til kapitalkrav end, hvis det er VaR.  

I modsætning til, hvor der skal bindes mest kapital som er det den tyske obligation med 99 % 

konfidensinterval og 100 dages handelsperiode. Dette stemmer meget godt overnes med at denne 

obligation ligeledes har det største VaR tal og dermed også bør have det største expected shortfall. 

Problemet er i dette tilfælde at expected shortfall er beregnet til kr. 729.817.466.527,11 og størrelsen på 

obligationsbeholdningen er kr. 25.000.000.000. og dermed en meget stor overestimering af risikoen på 

obligationen. Da det ikke er muligt med et så stort gennemsnitligt tab i halen på obligationen.  

Dette gentager sig desværre i flere af scenarierne og der må derfor konkluderes at beregningerne er lavet 

forkerte.  
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De eneste beregninger, der kunne antydes af at være brugbare, er dem hvor konfidensintervallet er på 68 

%. Dette er dog beregninger foretaget med så lille en grad af præcision at det ikke ville kunne bruges til 

afsætte kapital herefter, da usikkerheden vil være for stor. Holdes det ligeledes oppe imod en Backtesting, 

hvor overskridelser af modellen kun må ske 0-5 gange på et år, for denne er ”grøn”. Vil vi i disse tilfælde 

overskride det gennemsnitlige tab i halerne med 40 dage om året, hvis vi beregner efter en 1-dags periode 

og dermed er modellen for ustabil til at kunne bruges til at afsætte kapital.  

Problemet i beregninger opstår når konfidensintervallet er = 99 % Da alle de gennemsnitlige tab i halen, er 

større end selve obligationsholdningens størrelse. Skillelinjen i beregningerne sker i konfidensintervallet 95 

%, hvor beregningsperioden går fra 10 dage til 100 dage. Det er kun Danske Stat 2021 og Porteføljen, hvor 

expected shortfall i den 100 dages beregningsperiode ikke overstiger beholdningens værdi pga. deres lave 

volatiliteter. I de resterende 5 tilfælde med konfidensinterval på 95 % og tidshorisont på 100 dage, 

overstiger expected shortfall beholdningens værdi.  

Det gennemsnitlige tab i halen, skulle gerne stige intakt med vi præcisere konfidensintervallet, dette gør 

nemlig vi gør at nævneren i formlen bliver mindre og dermed vil expected shortfall stige. Ligeledes når vi 

forlænger tidshorisonten øger vi tallet i tælleren, da tallet der skal kvadreres, bliver større og dermed giver 

en større tæller, som ender med et større expected shortfall. Dermed når tælleren bliver større og 

nævneren mindre, giver det effekten og skaber et større gennemsnitligt tab i halen.  

Ligesom porteføljens VaR påvirkes expected shortfall for porteføljen også positivt når det sammensættes, 

da denne også påvirkes af korrelationen imellem obligationerne og skaber en lavere volatilitet.  

Ved at sammensætte obligationerne skabes en diversifikation, og det gennemsnitlige tab i halen bliver 

lavere end ved at skabe denne portefølje end at opbevare obligationerne hver for sig.  

Beregningen for expected shortfall på porteføljen er ligeledes ikke korrekt, ligesom de andre scenarier, da 

det gennemsnitlige tab i halen ved et konfidensinterval på 99 % alle overstiger den samlede værdi af 

porteføljen. Princippet er dog korrekt, at i takt med at konfidensintervallet indskrænkes og tidshorisonten 

forlænges, stiger den samlede expected shortfall37.  

 

 

 

 

                                                           
37 Bilag 4 – Expected Shortfall 
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Expected shortfall i Stress scenarierne 

 

Finanskrisen  

 

68 % Konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 10.917.217.478,68 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 34.523.272.944,02 kr.  

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 109.172.174.786,75 kr.  

 

95 % Konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 165.321.013.236,86 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 522.790.946,915,33 kr.  

 

100 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 1.653.210.132.368,62 kr.  

 

99 % konfidensinterval 
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1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 3.198.787.244.951,66 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 10.115.453.444.342,20 kr.  

 

100 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 31. 987.872.449.516,60 kr.  

 

Statsgældskrisen  

 

68 % Konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 5.376.369.812,94  

 

10 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 17.001.574.152,28 kr.  

 

100 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 53.763.698.129,45 kr.  

 

95 % Konfidensinterval 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = = 81.415.150.586,52 kr.  

 

10. Handelsdage:  
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√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 257.457.311.898,98 kr.  

 

100 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 814.151.505.865,15 kr.  

 

99 % konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 1.575.297.296.713,48 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 4.981.527.449.520,68 kr.  

 

100. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 15.752.972.967.134,80 kr.  

 

Taper Tantrum 

 

68 % Konfidensinterval  

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 3.762.430.882,48 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 11.897.851.127,60 kr.  

 

100. Handelsdage:  
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√ ∗ , ∗ . . . ∗
( )

√ ∗ ∗( , )
 = 37.624.308.824,81 kr.  

 

95 % konfidensinterval 

 

1. Handelsdag:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 56.975.038.460,16 kr.  

 

10. Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 180.170.891.309,80 kr.  

 

100. Handelsdage:  

 

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 569.750.384.601,62 kr.  

 

Konfidensinterval 99 %  

 

1. Handelsdag: 

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 1.102.406.903.627,41 kr.  

 

10 Handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 3.486.116.723.756,34 kr.  

 

100 handelsdage:  

√ ∗ , ∗ . . . ∗
(

,
)

√ ∗ ∗( , )
 = 11.024.069.036.274,10 kr.  
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Konklusion på Expected Shortfall beregninger i Stress scenarier.  

Expected shortfall beregningerne viser ligesom VaR beregningerne, et højere gennemsnitligt tab i halen 

pga. de stresset scenarier har væsentligt højere volatilitet end hvad obligationerne har og porteføljen 

ligeledes har. Disse beregninger har ligesom de resterende beregninger også problemer med validiteten og 

resultaterne er derfor svingende og viser større tab en porteføljens værdi.  

Ligesom de tidligere beregninger, viser kun beregningerne med konfidensintervallet 68 % resultater, som 

kan give en indikation på, hvad det gennemsnitlige tab i halen vil være, som er inden for 

beholdningsværdien. Beregningerne viser et spænd mellem et tab på kr. 3.762.430.882,48 og til kr. 

31.987.872.449.516,60, som er 31 x porteføljens størrelse. Taper Tantrum eventet, som har de laveste 

volatiliteter og dermed giver de laveste resultater, det er også den eneste referenceportefølje, som kun 

består af obligationer ligesom den skabte portefølje. Varigheden på Taper Tantrum porteføljen er meget 

sammenlignelig den skabte portefølje, og dermed bør porteføljerne ændre værdi med samme 

udgangspunkt ved renteændringer, dog kan et ustabilt rentemarked for landene i porteføljen skabe en 

ændring i værdier som ikke er tilsvarende og kreditrisiko på de enkelte obligationer spiller også ind ved 

udviklingen på værdien af obligationerne. Finanskrisen er det event med størst volatiliteter og dermed det 

stressscenarie, hvor det gennemsnitlige tab i halen er størst og hvis sådan et event indtræffer igen, så vil vi 

risikere et større tab i halen end, hvad VaR kan opfange38.  

 

Hvad kan der gøres for at minimere risikoen?  

Kendskabet til de risici som obligationerne og porteføljerne indebærer, er fundet ved hjælp af VaR-

beregninger og expected shortfall. Dermed kendes det, hvad er forventningerne til et forventede Tab, ud 

fra en given sandsynlighed over en given tidshorisont, til dette har expected shortfall belyst, hvad er så det 

gennemsnitlige tab, som VaR ikke kan opfange.  

 

Bør man derfor acceptere den risiko, som der er på porteføljen? Eller kan den håndteres? Følgende afsnit 

beskriver evt. løsninger og diskutere, hvad og hvorfor de kan bruges.  

 

Udskifte obligationerne med andre obligationer, som har lavere varighed og dermed bør risikoen alt andet 

lige blive mindre og en lavere VaR.  

Dette kan gøre, man vil opleve en lavere prisvolatilitet og dermed en mindre VaR, modsat vil renten alt 

andet lige være lavere på korte løbende obligationer, medmindre renten intervenere, dette vil alt andet 

                                                           
38 Bilag 4 – Expected shortfall 
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lige også skabe en større volatilitet på markedet. Er renten mindre, vil man alt andet lige også have en 

mindre indtægt. Det vil samtidig kræve flere handler, da obligationer med kortere løbetider skal opkøbes 

oftere, hvis den samme obligationsportefølje/markedsværdi ønskes. Alternativet til placeringen i 

obligationer er indskud på indestående i nationalbanken til -0,65 % i renten, hvis ikke der ønskes at tage 

mere risiko, der kan også være grunde til de placeres i obligationer pga. likviditetskrav og dermed skal 

kunne realiseres hurtigt, for at kunne opretholde lovmæssige likviditetskrav.  

Obligationsejer kan ligeledes forsøge at finde obligationer, hvor disse har korrelationer modsatrettede af 

hinanden og dermed kan skabe en større diversificeringseffekt i porteføljen. I porteføljen er der mange 

obligationer fra samme geografiske område, Nordeuropa og dermed meget sammenlignelige økonomier. 

Som det også kan ses via korrelationsberegningen39. Her korrelerer obligationen Danske Stat 2021 negativt 

med 2 af de andre obligationer og de bevæger sig dermed i forskellige retninger, mest markant er den 

negative imellem korrelationen Danske Stat 2021 og RD-obligationen, hvor korrelationen er -0,81 på 

prisvolatiliteten herimellem. Korrelationen herimellem kan skyldtes den resterende løbetid og dermed 

bevæger sig modsatrettet i kurs, da en obligation altid udløber til kurs 100. Danske Stat 2021 er tæt på 

udløb, hvor RD-obligationen først udløber i 2037. Havde volatiliteten været målt på rente, kunne 

korrelationen være anderledes.  

 

Credit default Swap er ligeledes en af de muligheder der er for at minimere risikoen. Credit Default Swap er 

en forsikring mod at obligationsudsteder går konkurs f.eks. kunne det være en CDS på den Danske Stat. 

Dermed forsikrer obligationsejer sig mod et statsbankerot for den Danske Stat, skulle staten dermed gå 

konkurs, vil beløbet blive refunderet af den finansielle udbyder af CDS. Dette selvfølgelig mod en 

forsikringspræmie. CDS-markedet er i praksis ikke særligt stort og etableres kun på helt store institutioner, 

da det kan påvirke kreditrisikoen på værdipapirerne, da ved at tilkøbe en stor mængde af CDS’er på et 

værdipapir/Institutioner og dermed udvide kreditspreadet på denne og skabe en større volatilitet.  

En CDS er som sagt en måde at frasælge sin krediteksponering, hvor køber af Swappen betaler en løbende 

præmie, indtil kontrakten har udløb og sælger af Swappen indestår for at betale ved misligholdelse af 

gælden. Disse blev særligt anvendt under finanskrisen, som også gjorde at AIG havde udstedt en stor 

mængde CDS’er, hvor de blev nød til at have støtte fra den Amerikanske stat, da de ikke kunne overholde 

deres forpligtelser de havde på deres CDS’er.  

 

 

                                                           
39 Bilag nr. 3 - Korrelation 
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Investor har for Call og put-optioner, som giver muligheden for at sælge til en bestemt værdi eller retten til 

at købe til en bestemt værdi. Call-optionen giver retten til at købe til en aftalt pris, inden for en bestemt 

fremtidig periode, omvendt giver en put-option muligheden for at sælge til en aftalt pris. Grunden til at 

optioner kan bruges til afdækning er risici er pga. de er tilknyttet et underliggende aktiv.  Optionerne kan 

bruges i mange henseender, i risikostyringsøjemed for at bi bevare værdien af porteføljen, kan der gøres 

brug at en putoption, hvis det forventes at renten vil stige, hvis renten vil stige, falder kursen og dermed får 

vi et tab på porteføljen. Dermed kan det en put-option som giver retten til at sælge værdipapiret til en 

given kurs. Kursen vil alt andet lige være bedre end kursen i markedet, hvis optionen vil blive udnyttet. 

Dette vil koste obligationsejer en optionspræmie, som de her bør overveje om denne pris på optionen kan 

opveje den risiko, ved evt. rentestigning og dermed give kursfald.   

 

FRAs som er et alternativ til placeringen af pengene i obligationer, en FRA er en ”forward Rate agreement” 

og dermed en aftalt en fremtidig rente på placeringen, hvis der frygtes for faldende renter og dermed 

skabe en stabilitet på rentevolatiliteten. FRAs er meget kortsigtede placeringer på 3-6 måneder, og det kan 

derfor diskuteres, hvorvidt det kan bruges på en porteføljestørrelse der arbejdes med i dette scenarie, en 

mulighed ville være at placere et mindre beløb, da der vil være et stort styringsarbejde, i at placere 

midlerne på så kort sigt. Måden de kan gøre dette på er ved at sælge en FRA og dermed have retten til at 

placere pengene til en bestemt rente. En FRA er et væddemål med markedet om den fremtidig rente, hvis 

investor derfor forventes faldende renter i fremtiden, kan et salg af en FRA kontrakt være en mulighed til 

alternativ placering, af et mindre beløb og ikke den hele samlede portefølje, da man ved salg af FRA vil få 

udsving på renten kvartårligt eller halvårligt (Andresen, 2017, s. 272).  

 

Hvad kan gøres i praksis?  

Med udgangspunktet i interviewet med Danske Bank, hvor valutarisikoen hedges hver dag, danske bank har 

den primære indtægt i danske kroner, og har er derfor eksponeret overfor en den valutarisiko, som der er 

på en tysk statsobligation i Euro. Denne risiko afdækkes hver dag med et valutacertifikat, og dermed er det 

kun markedsrisikoen som man er eksponeret over for. Dermed har de elimineret den form for risikoen. 

Danske Bank gør ligeledes det, at hvis der købes en dansk statsobligation, går de kort i den tyske 

statsobligation, dette kan undres, når korrelationen er beregnet til 0,97 de 2 obligationer imellem målt på 

prisvolatilitet. Det afgørende for Danske Bank her, er at investorer jonglerer mellem de Danske og Tyske 

obligationer pga. fastkurspolitikken, dermed med udgangspunktet at, hvis den danske obligation købes, så 

sælges den tyske obligation, da de vil søge mod Danmark pga. en rentefordel, da kreditværdigheden på 

obligationerne er stort set ens. Valutarisikoen er der afgrænset fra i opgave. I praksis kan der yderlig hedges 
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ved at købe andre former for derivat, såsom en option, derned adskilles risiko og likviditet. Ved tilkøb af et 

derivat er det kun risikoen der handles og er muligt at sælge fra. For at kunne minimere den risiko som der 

er identificeres, bør der derfor købes en put-option, således de har retten til at sælge til en bestemt pris. 

For dette er attraktivt skal options-prisen selvfølgelig være lavere end den risikopræmie, som det medfører 

ikke at være sikret. 

 

Her kan Pay-off diagrammet ses, hvor der ligges en bund på prisen som det kan falde til, dermed tilkøber 

sig en forsikring mod en faldende værdi, dette kan være attraktivt i et marked, hvor renterne er meget lave 

eller der forventes rentestigninger inden for den nærmeste fremtid.  

 

Hvordan er porteføljen sikret mod fremtidig rentestigninger? 

 Porteføljen er for nuværende ikke sikret mod en fremtidig rentestigning, og den modificeret varighed på 

porteføljen er derfor beregnet til 5,6740. Dette betyder dermed at hvis renten skulle stige med 1 % for 

porteføljen, vil værdien af porteføljen falde til kr. 94.330.000.000 uden vi har taget højde for konveksitet på 

obligationerne.  Jf. VaR skal der kun afsættes kr.  1.753.609.453,67   ud fra en volatilitet på 0,238 % på 

porteføljen, dermed forventes det ikke baseret på afkasthistorikken, en rentestigning på 1 % målt ud fra 

prisvolatiliteten.  Sker der det vi indtræder i et stresset scenarie, vil vi kunne se udsving i volatiliteter, renter 

og kreditspænd, dermed vil sandsynligheden for en rentestigning på 1 % være væsentligt større. Ved 

scenariet ”Finanskrisen”, steg volatiliteterne voldsomt, og den beregnet var er kr. 39.124.647.894,90. Det 

kapital som er afsat for at dække jf. kapitalkravet, er dette ikke nok til at dække et stress scenarie, som 

Finanskrisen. Et hedge på renten således at, hvis der skulle indtræffe en rentestigning, ville der vindes på 

dette. Ligeledes kan en købt put-option også være en god idé, da der dermed er langt en ”Bund” for, hvad 

der kan tabes, hvis renten skulle stige og dermed kan eksekvere obligationen, og dermed have begrænset 

tabet, da optionen vil være ”in the money”. 

                                                           
40 Bilag 1 - Porteføljesammensætning 
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Konklusion   

Det kan konkluderes i opgaven at der besvares på problemstillingen, hvordan obligationsporteføljen er 

udsat over for volatiliteten og, hvordan den bevæger sig i et stresset marked, med stigende scenarier.  

Disse besvarelser fås ved VaR beregninger, Stress Var og Expected shortfall. Som det kommenteres på i 

opgaven, giver et par af beregningerne udfordringer. Beregningerne de korrekte tendenser, når 

handelsdage forlænges og konfidensintervallet præciseres.  

Inden det kan konkluderes, hvor meget kapital Banken bør afsætte jf. VaR-beregninger. Beskrives hvad 

markedsrisiko er, og hvordan der arbejdes med denne. Opgaven indeholder ligeledes en beskrivelse af, 

hvilke nøgletal der påvirker en obligation og kan skabe øget volatilitet og tab på en obligation.  

For at kunne beregne den eksponering, som porteføljen står over for, skal der udregnes porteføljenøgletal, 

til brug for analysen. Disse nøgletal er korrelationen imellem obligationerne, kovariansen imellem 

obligationerne, og dermed er der beregnet kovariansmatrice og korrelationsmatrice. Dette som et behov 

for at kunne udlede porteføljevolatiliteten. Volatiliteterne er fundet på hver enkelt obligation ud fra 

kursudsvingene for at kunne bevise, hvilken effekt korrelationen har og dermed kan det bevises at de kan 

spare kr. 1.367.410.127,98 kr. i kapitalkrav, da diversifikationseffekten må medregnes. Vi har også 

konkluderet at volatiliteten på obligationerne er lav her og nu, da det forventede tab er væsentligt lavere 

end, det der kan forventes i stresset scenarier qua lavere volatilitet. I tråd med disse beregninger er det 

også konkluderet at VaR har udfordringer, og kan ikke stå alene, derfor suppleres den med Stress VaR. 

Begge modeller kan ikke måle tabet i ”halen” på fordelingen, og hvis tabet derfor overstiger det forventede 

tab, kan VaR ikke fortælle, hvor stort det bliver. Derfor er beregningerne suppleret med Expected shortfall 

beregninger, som beregner det gennemsnitlige tab i halen. Expected shortfall giver derfor en indikation af, 

hvad der kan forventes, hvis VaR beregningerne overskrides og tabet bliver større end forventningen.  

 

Den risiko som der opnås ved investering i værdipapir, affører et kapitalkrav, som banken skal hensætte til 

evt. tab på disse investeringer. Denne risiko kan afdækkes og dermed minimeres. Det er derfor beskrevet 

hvad banken har af muligheder og diskuteret, hvad de bør gøre og hvad der skal overvejes, hvis en af 

strategierne/mulighederne skal udføres i praksis. De muligheder der er, er alt fra derivater med kort løbetid 

som FRA til derivater med længere løbetid, som en put-option, som der nævnes i opgaven.  

Jeg kommer derfor rundt om problemstillingen i opgaven og får besvaret hovedspørgsmålet og hvilke 

udfordringer der er for porteføljen ved stigende volatiliteter, hvor specielt en stigende rente kan give 

udfordringer for porteføljens værdi.  
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Bilagsliste - Ekstern 
 

De første 7 bilag fremgår i samme Excel ark på hver deres side/ark.  
De resterende er også Excel Ark, som er uploadet separat.  

1) Porteføljesammensætning 
2) Korr portefølje vs. Indeks 
3) Korrelation  
4) Expected shortfall  
5) Data foreninger  
6) Kovarians matrice  
7) VaR-beregninger  
8) Danske Stat 2025 
9) Danske Stat 2021  
10) RD-obligation  
11) Tysk statsobligation  
12) Svensk obligation  
13) Spansk obligation  
14) Global indeks under finanskrisen  
15) Europa indeks under statsgældskrisen  
16) Danske Invest – EM under taper tantrum 

 
 

Bilagsliste - Intern 
17) Gennemsnit af obligationer  
18) Interview Danske Bank m. Lauge.  
19) 10 års Dansk statsobligation pr. februar 2019 
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Bilag 17 
 

 

 

Bilag 18 – Interview Danske Bank 
 

Forud for interviewet med Danske Bank, har der været en halvanden times snak med Head of Interst Rate 
Risk, hvorfor dette gav grundlag til et interview. Pga. den indledende snak, var det muligt at lave 
interviewet meget konkret, da der allerede var tilegnet viden og kendskab til risikostrategien i Danske Bank.  
 
1) Køber Danske Bank, obligationer for at bibeholde dem i porteføljen med øje for fremtidigt afkast?  

- Nej, Danske Bank køber og sælger obligationer, for at servicere sine kunder og servicere markedet. 
Danske Bank har en funktion som ”market maker” som betyder at Danske Bank Køber/sælger til 
eller ud af vores handelsbeholdning, når købsprisen i markedet matcher eller salgsprisen matcher, 
hvad en køber vil give. Der foretages derfor intet selvstændigt med indtjening for øje pga. stigende 
kapitalkrav.  
 

2) Hvilke obligationer har Danske Bank typisk i handelsbeholdningen?  

- Typisk indeholder handelsbeholdningen en del nordiske obligationer, som er vores hjemmemarkeder. 
Dansk Realkredit, danske statsobligationer, svenske statsobligationer, svenske realkredit obligationer, ikke 
så meget norsk, da markedet er mere illikvidt end det danske og svenske. Beholdningen indeholder også 
tyske statsobligationer og sydeuropæiske samt kreditobligationer og corporate bonds, dette er det 
generelle billede, andet kan dog forekomme.   

 

3) Hvordan begrænses risikoen på handelsbeholdningen?  
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-  Valutarisikoen hedges hver dag på obligationerne, banken er derfor kun eksponeret mod den generelle 
markedsrisiko.  
Når Danske bank køber en Dansk statsobligation og dermed går long i denne, shortes den tyske 
statsobligation og omvendt.  
Som du måske er bekendt med, da de er store i teorien, bruger vi ikke CDS’er da CDS-markedet i praksis 
ikke er særligt stort. Vi bruger mere SWAP eller Swaptioner  
 

4) Hvordan måles risikoen på handelsbeholdningen?  

- Interst Rate Risk er en kontrolfunktion, som kontrollere at banken, dealer mv. ikke overskrider de limits 
der er givet ud fra VaR, som en afdeling sidder og beregner VaR og uddeler disse limits. Jeg er derfor ikke så 
meget selv inde over udfærdigelsen af VaR-beregninger og uddelegering af limits, da jeg er i 
kontrolfunktionen.  
 

5) Suppleres Var-Beregningerne af Stress-Var ud fra forskellige scenarier?  

- Ja, VaR-beregningerne suppleres med Stress-Var beregningerne, og der laves simuleringer hver dag, ud fra 
indholdet af obligationer i handelsbeholdningen.  
Det mest brugte scenarie er selvfølgelig finanskrisen pga. det er forekommet for nyligt. Vi indsætter derfor 
volatilitet på porteføljen, tilsvarende hvad vi så under finanskrisen, så vi ved, hvordan handelsbeholdningen 
vil reagere i et stresset scenarie. Indeholder porteføljen Sydeuropæiske statsobligationer, som vi har af og 
til i porteføljen, bruges volatiliteter som vi så under Statsgældskrisen. 

 

Bilag 19 – 10 års Danske statsobligation pr. februar 2019 

 

 


