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1.0 Introduktion 
Dette projekt har til formål at analysere den nuværende markedssituation, set med investors briller, 

med fokus på stagnerende tider. Vi vil se på investors brug af GOAL-certifikater samt strategier. 

1.1 Indledning   
 

Når vi beskriver strukturerede produkter i finanssektoren, er dette område meget bredt og særdeles 

komplekst, hvilket gør emnet meget interessant. Produkterne er både udskældt og elsket af mange 

investorer. Kompleksiteten kan man som investor forsøge at tillære og forstå. Ved forståelse og 

brug, kan man derefter vælge sin strategi, gerne på baggrund af en solid analyse. Er strategien og 

ens analyse rigtig i forhold til reaktionen på aktiemarkedet, vil man som investor blive belønnet og 

opnå yderst acceptable afkast. Disse afkast kan genereres i alle mulige og umulige 

markedssituationer. Mulighederne spænder vidt og bredt, fra råvarer til sågar vejret, hvor det sidst 

nævnte må betegnes som værende noget lignende gætterier. I en situation hvor markedet kører 

sidelæns, frygten for recession står for døren, historiske lave renter, endnu uafklarede politiske 

spændinger, er aktiemarkedet uvis. I en sådan situation vil investorerne alt andet lige holde lidt igen 

med deres risikovillighed. Det er her jagten for alvor går ind efter ”det acceptable afkast” - fordi 

findes det? Kunne man ikke lige så godt være passiv og lad markedet gå sin gang? Ikke 

nødvendigvis.1 Hvis man evner at sætte sig ind i, hvad disse omdiskuterede produkter har af 

egenskaber kan man gøre det til sit forsvarsværn sprængfuld af skarp ammunition. Denne 

ammunition vil virke som stødpuder, mod pludselige udfald på aktiemarkedet og geopolitiske 

ændringer. Dette kunne umiddelbart forstås som en slags forsikring mod dårlige tider, hvilket også 

er tilfældet, da en vigtig brik i produktet er selve optionen, som vil blive gået  i dybden med senere 

i dette projekt. Udover optionen, består disse strukturerede produkter af flere lag, som var det et 

løg. Projektet har til formål at gå et spadestik dybere, lag for lag, afsnit for afsnit, mens vi tillærer os 

viden, der gør os i stand til at træffe en beslutning om, hvorvidt vi skal benytte os af en GOAL 

certifikat eller ej. Alt dette for at modstå og muliggøre et potentielt afkast i stagnerende tider. 

                                                           
1 https://www.euroinvestor.dk/nyheder/2019/03/25/aktier-tendens-bankerne-kan-lide-under-frygt-for-
recession/13995616  

https://www.euroinvestor.dk/nyheder/2019/03/25/aktier-tendens-bankerne-kan-lide-under-frygt-for-recession/13995616
https://www.euroinvestor.dk/nyheder/2019/03/25/aktier-tendens-bankerne-kan-lide-under-frygt-for-recession/13995616
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2.0   Problemstilling  
 

Vi står lige midt i første del af året 2019. Ser vi blot tilbage på de seneste 6 måneder, har disse været 

plaget af en masse udenoms støj. Forstået på den måde, at sidste kvartal af 2018 bød på en del aktie 

turbulens. Året 2018 endte for mange med at blive et negativt år. Mange pensionskasser endte 

ligeledes med at præsentere negative afkast, for deres flere hundredetusinde trofaste opsparer. 

Danske og udenlandske investorer tabte formuer grundet dette pludselige fald. Ser man på de mest 

toneangivende indeks  i verdenen er trenden den samme. Ser man bort fra geninvesteret dividender 

faldt Dow Jones indekset for året 2018 i snit med -5,97% og S&P 500 -6,59%.2 3 

Historien er dog en anden, hvis man ser på starten af året 2019. Fortsætter vi denne trend vil året 

2019 isoleret set, blive et historisk godt år for investoren, som spår global vækst. 

De seneste 10 år har budt på yderst pæne stigninger, hvis man ser på de globale aktier.  

4 graf 1 

Af ovenstående graf, ses en tydelig trend siden 2009, på de globale aktiemarkeder. En trend på 

omtrent 15% p.a., hvilket betegnes som værende et såkaldt bull-marked5. Siden finanskrisen, har 

verdensøkonomien ikke oplevet lignende situation. Aldrig har vi observeret så lave renteniveauer 

                                                           
2 https://dqydj.com/2018-dow-jones-industrial-average-return/  
3 https://dqydj.com/2018-sp-500-return/  
4 Graf 1 – udarbejdet på egen hånd med S&P 500 som reference (vil blive lagt i større format som bilag) 
5 Vil blive uddybet senere 

https://dqydj.com/2018-dow-jones-industrial-average-return/
https://dqydj.com/2018-sp-500-return/
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over længere tid, som vi har i dag. Oveni dette har vi et BREXIT, som lurer lige om hjørnet. Endnu 

engang har Premierminister May fået udskudt den ene afstemning efter den anden. Hvem ved hvad 

fremtiden bringer, og måske der ligger noget mere konkret på forhandlingsbordet når dette projekt 

står færdigt. 2018 var året for en rund fødselsdag, nemlig 10 års dagen for finanskrisen. Dette 

fejrede vi med historisk høje aktiekurser og et absurd lavt rentemiljø. 2019 vil blive året for et dansk 

valg og en ny  potentiel regering. Trump skal ligeledes igennem genvalg i 2020 og midtvejsvalg i 

2019, med en handelskrig og en grænsemur til Mexico hængende langt ud af halsen.  

Siden januar 2019, er dialogen omkring en mulig recession taget fart.6  En rundspørge hos flere 

økonomer spår negativ eller nul vækst de kommende år. Fredag d. 22 marts 2019 vendte 

rentekurven så for alvor, således at USA og verdenen kunne opleve et sjældent fænomen, nemlig at 

renten på den 10-årige statsobligation blev lavere end renten på 3 måneders-statsobligationen.7 En 

anden stor verdens økonomi, Tyrkiet,  har tilmed erklæret recession. Det gjorde de officielt 11. marts 

2019 jf. officielle tal fra Tyrkiets Statistiske Kontor (Tuik). De økonomiske udfordringer og 

valutakrisen, der i sommers var hård ved den tyrkiske lira, er dårlig nyheder for Tyrkiet og deres 

præsident Erdogan. Inflationen steg i denne periode til mere end 25% på den tyrkiske lira.8 Dette 

blot for at nævne nogle af de udfordringer, vi som verden står foran i disse dage. Siden årsskiftet er 

vi endvidere blevet bombarderet med ekspertudtalelser, der stikker i alle retninger. Flere skuffende 

nøgletal og en buldrende handelskrig lige om hjørnet. Usikkerheden tager fart og kan smitte af på 

resten af verdenen. Gætterier på hvor fremtidens renteniveau skal ligge, sammenholdt med en 

masse galoperende politisk uro. Men hvorfor være eksponeret overfor denne usikkerhed? Hvorfor 

rette sig efter eksperter, som gentagende gange gætter forkert. En løsning og et alternativ kunne 

være at sælge en put option mod fald, eller læse op på GOAL-certifikaters egenskaber. Sidst nævnte 

alternativ vil blive præsenteret i foreliggende projekt. 

                                                           
6 
https://borsen.dk/soegning.html?query=recession&bd%5Bnormal%5D=on&bd%5Bavisen%5D=on&bd%5Bpenge%5D=
on&bd%5Bfinans%5D=on&bd%5Bpleasure%5D=on&bd%5Bblh%5D=on&bd%5Bblogs%5D=on&bd%5Bplay%5D=on&st
art-date=1%2F1%2F2019&end-date=26%2F3%2F2019  
7 https://penge.borsen.dk/artikel/1/378894/valuta_dollar_styrkes_en_smule_efter_mueller-
rapport.html?hl=YToxOntpOjA7czo5OiJyZWNlc3Npb24iO30  
8 
https://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/378165/recession_tyrkiets_oekonomi_skrumper_for_foerste_gang_i_e
t_aarti.html  

https://borsen.dk/soegning.html?query=recession&bd%5Bnormal%5D=on&bd%5Bavisen%5D=on&bd%5Bpenge%5D=on&bd%5Bfinans%5D=on&bd%5Bpleasure%5D=on&bd%5Bblh%5D=on&bd%5Bblogs%5D=on&bd%5Bplay%5D=on&start-date=1%2F1%2F2019&end-date=26%2F3%2F2019
https://borsen.dk/soegning.html?query=recession&bd%5Bnormal%5D=on&bd%5Bavisen%5D=on&bd%5Bpenge%5D=on&bd%5Bfinans%5D=on&bd%5Bpleasure%5D=on&bd%5Bblh%5D=on&bd%5Bblogs%5D=on&bd%5Bplay%5D=on&start-date=1%2F1%2F2019&end-date=26%2F3%2F2019
https://borsen.dk/soegning.html?query=recession&bd%5Bnormal%5D=on&bd%5Bavisen%5D=on&bd%5Bpenge%5D=on&bd%5Bfinans%5D=on&bd%5Bpleasure%5D=on&bd%5Bblh%5D=on&bd%5Bblogs%5D=on&bd%5Bplay%5D=on&start-date=1%2F1%2F2019&end-date=26%2F3%2F2019
https://penge.borsen.dk/artikel/1/378894/valuta_dollar_styrkes_en_smule_efter_mueller-rapport.html?hl=YToxOntpOjA7czo5OiJyZWNlc3Npb24iO30
https://penge.borsen.dk/artikel/1/378894/valuta_dollar_styrkes_en_smule_efter_mueller-rapport.html?hl=YToxOntpOjA7czo5OiJyZWNlc3Npb24iO30
https://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/378165/recession_tyrkiets_oekonomi_skrumper_for_foerste_gang_i_et_aarti.html
https://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/1/378165/recession_tyrkiets_oekonomi_skrumper_for_foerste_gang_i_et_aarti.html
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3.0 Problemformulering 
 
På baggrund af ovenstående problemstilling, vil vi sammen få udfordret samt belyst nedenstående 

problemformulering.  

 

 

I hvilken udstrækning er man som investor berørt i et stagnerende marked og hvordan er det muligt 

at opnå afkast i et sådan marked ved hjælp af GOAL-certifikater? 
 

 

Undersøgelsesspørgsmål 

 

• USS1 9- Hvilke investeringsmæssige udfordringer står man som privatinvestor overfor i 

2019?  

 

 

• USS2 – Hvilke muligheder og strategier har man som privatinvestor, i jagten på et 

acceptabelt afkast? 

 

 

• USS3 – Hvilke byggesten og formål har et GOAL-certifikat, og hvorledes kan det hjælpe 

privatinvestoren igennem et marked som kører sidelæns?  

 

 

• USS4 – I hvilken udstrækning kan et GOAL-certifikat skabe merværdi for investor med fokus 

på det seneste år? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 USS → Undersøgelsesspørgsmål 
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4.0 Afgrænsning  
 

Projektet vil se på brugen af strukturerede produkter, og afgrænser sig til kun at omhandle GOAL-

certifikater. Vi ser kun på aktiebaserede certifikater, da det en del af vores scenarie at kunne 

modtage aktier, heraf det underliggende aktiv. I opgaven gør vi brug af 2 indeks, hvorfor vi 

afgrænser os til kun at se på S&P 500 og Euro Stoxx 50 udvikling over tid.  

Vi vil udelukkende se på europæiske optioner samt digitale optioner. Metoden vi bruger til at forstå 

optionselementet er Black Scholes med aktier uden udbytte, samt put-call pariteten. Vi ser altså 

ikke på, at kunne værdiansætte optioner på anden vis. I afsnittet under vores simuleringer, næves 

Ito’s Lemma, hvilken er valgt ikke at gå i dybden med, da det for at kunne besvare vores 

problemformulering ikke findes relevant.  Vi bruger den Geometriske Brownske bevægelse til at 

simulere vores fremtidige aktiekurser og ser ikke på andre modeller. 

Vi ser ikke på om prisen for certifikatet er fair prissat, da UBS er udsteder / bygger certifikatet til os 

og naturligvis skal tjene penge på formidlingen. Derfor går vi ud fra at prisen alligevel er for høj, og 

vi i stedet nok burde have haft lidt mere på kuponen. Vi ser på et 3,35% eksempel og skulle, hvis vi 

selv havde mulighed for at det, måske have haft nærmere 4%. Vi afgrænser os fra at uddybe egen 

handel på markedet med optioner, men analyserer brugen og sammenhængen. SKAT og andre 

omkostninger forbundet med handel, afgrænser vi os ligeledes fra.  
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5.0 Metode 
I dette afsnit vil vi have fokus på opgavens datamateriale, teorivalg og undersøgelsesspørgsmål.  

Opgavens formål er at se på investors muligheder i stagnerende tider. Der er mange muligheder og 

det er derfor valgt, som det fremgår af afgrænsningen at holde fokus på GOAL-certifikater. Vi 

forestiller os at vi præsenterer det nuværende marked for investor, med de muligheder som i 

opgaven er givet. På den måde skal denne opgave i større eller mindre grad kunne formidles videre 

til investor, således at der i sidste ende kan tages en beslutning om, at en investering i et GOAL-

certifikat for en periode måske kunne være en god idé. 

Undersøgelsesspøgsmålene er bygget sådan op, at vi følger processen i forståelsen af GOAL-

certifikater slavisk. Først vil vi få præsenteret nuværende markeds udfordringer, herefter vil vi blive 

præsenteret for hvilke muligheder vi som investorer har. I optionsanalysen vil teorien omkring put-

call pariteten blive belyst, da vi rent teoretisk kan konstruere GOAL-certifikater på to måder. I sidste 

halvdel af projektet vil vi gå et spadestik dybere i forståelsen omkring brugen af et specifikt GOAL-

certifikat. Dette munder ud i en konklusion, hvor vi diskuterer vores resultater samt fremtidig 

holdning til markedet. Der henvises i øvrigt til fodnoter gennem hele projektet. 

Datakilder: de primære datakilder henter vi fra internettet, da vi her får historiske kurser på de 

indeks vi undersøger. Vi får endvidere adgang til artikler og dermed andres holdninger, vi kan tage 

og føle på. Disse artikler og viden kommer fra blandt andet Børsen og Danmarks Statistik. Vi får 

endvidere data omkring vores certifikat direkte fra udstederen UBS. Data fra vores VIX indeks 

stammer direkte fra udbyderen CBOE.10 Til sidst ønsker forfatter at gøre klart, at der er tillært en 

del viden samt brug af Excel fra faget derivatives året 2017 samt 2018.  

Modeller & værktøjer: der vil gøres brug af primært egen viden samt tillærte kundskaber fra faget 

derivatives 2017. Black Scholes, Brownske Bevægeler, Monte Carlo og optionsanalyse. Disse teorier 

og modeller vil blive præsenteret i opgaven undervejs.  

Vejledninger: løbene gennem projekt, er med kyndig vejledning fra Søren Ulrik Plesner fundet sted. 

Der bruges heraf udarbejde Excel-ark til at illustrere forfatters simuleringer. 

Opslagsværk: er lavet til brug for læseren og kan findes af bagerst af afsnit 13.0 

                                                           
10 Verdens største optionsbørs – omsætning > 650 mia $ 
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6.0 Analyse & Teori 
 

Analysedelen er i sig selv hele projektet, da teorier og virkelige data undervejs vil blive præsenteret 

løbende. Med fare for gentagelser, vil vi undervejs bruge relevante data, til at vurdere og analysere 

på. En del af analysen og formålet er at kunne præsentere vores muligheder som investorer, og 

derigennem skabe os en mening omkring fremtiden. Der vil efter hvert afsnit blive lavet en 

delkonklusion, hvor vi til sidst runder af med en kortfattet overordnet konklusion.  

7.0 USS1  
 

Hvilke investeringsmæssige udfordringer står man som privatinvestor overfor i 2019? 

 

7.1 Renter & recession 

    
Siden finanskrisen har vi efterhånden kunnet observere et historisk langt og lavt rentemiljø. Man 

kunne som investor frygte for at blive ”renteblind”. I samme periode har vi været vidne til 

imponerende boligprisstigninger og aktier som er steget med raketfart siden 2009. Tager vi 

udgangspunkt i eksempelvis Standard & Poor’s aktieindeks S&P 500, ramte indekset en bund på 683 

USD 6 marts 2009. 10 år efter er vi på et niveau omkring 2.835 USD. Medtager vi inflationen for 

perioden, som ses af figur 1, er dette en stigning på 370% set over en 10 årig periode. Med hjælp 

fra Danmarks Statistik, har vi kunnet bruge tal for kerneinflationen til at tilbagediskontere prisen på 

S&P 500 fra 2009 til 2018. Dette gør vi for at kunne sammenligne priser på tværs af to tidsperioder. 

Ser vi derimod bort fra inflationen er dette en stigning på 414% i samme periode, hvilket ikke ville 

være retvisende set over en 10 årig periode. 

Figur 1 11 

                                                           
11(Danmarks statistik, inflationsberegner). https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-
forbrug/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks
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S&P 500 er et indeks lavet over de 500 største virksomheder i USA. Spørger vi langt de fleste 

økonomer, vil de mene at træerne ikke vokser ind i himmelen. 12Havde man i årene efter 

finanskrisen taget større risiko med en klar overvægt i aktier og samtidig fornuftig spredning, var 

det med stor sandsynlighed gået en godt . Det skal dog nævnes at sidste kvartal af 2018, var noget 

turbulent, men at det ser ud til at markedet har stabiliseret sig nok engang. Tiden på 

aktiemarkederne har generelt været positive efter finanskrisen. Spørgsmålet er, om aktiemarkedet 

fortsat kan bære at ligge på dette niveau. Lad os sammen nu fortolke situationen og dykke længere 

ned.  

13 

Ovenstående graf giver os en indikation på, hvilke udfordringer landets banker står overfor. 

Indskudsbeviserne giver negative renter, det betyder med andre ord at bankerne får deres kontante 

og hensatte midler forrentet med negativt fortegn. Dette kalkuleres ud til alle landets bankkunder, 

som ligeledes i nuværende og fremtidig situation betaler for at have pengene stående kontant. 

Bankerne skriger i øjeblikket på at få politisk hjælp, da det koster banken penge at have folks 

indestående stående. Forfatter af dette projekt, ved hvor desperate bankerne er for at få placeret 

og aktiveret kundernes indestående. I februar 2019 skrev Jyske Realkredit sig ind i 

                                                           
12 https://finans.dk/okonomi/ECE11213847/langt-de-fleste-oekonomer-forventer-at-usa-er-paa-vej-ind-i-en-
recession/?ctxref=ext  
13 Graf 2 – udarbejdet i Excel med tal fra Danmarks Nationalbank  

https://finans.dk/okonomi/ECE11213847/langt-de-fleste-oekonomer-forventer-at-usa-er-paa-vej-ind-i-en-recession/?ctxref=ext
https://finans.dk/okonomi/ECE11213847/langt-de-fleste-oekonomer-forventer-at-usa-er-paa-vej-ind-i-en-recession/?ctxref=ext
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danmarkshistorien med at udstede Danmarks første fastforrentede 0% 10 årige boligobligation.14 

Andre banker og realkreditinstitutter har efterfølgende valgt at følge trop. En rente på 0% giver 

umiddelbart ikke mening for investor, men tænker man derimod på alternativet, som på forrige graf 

2 viste -0,65% i indlån er dette realiteten for investoren. Inflationen spiller ligeledes en vigtig faktor 

når det kommer til investorens nuværende realiteter. Ser vi lidt nærmere på tabellen nedenfor, vil 

vi kunne konstatere at Danmarks kerneinflation, sammenlignet med de andre EU lande, dog er på 

et langt lavere niveau.  

15 

Tabel 1 – bemærk marts 2018. 

 

Lav inflation kan måske umiddelbart lyde ganske udmærket. Det betyder beskedne prisstigninger 

og flere penge til en selv. Vi kan slå fast, at Danmark ligger på en tredje sidste plads i tabellen. Et 

lavt inflationstal kommer sjældent alene. Udover beskedne prisstigninger er der desværre også en 

bagside af medaljen. Denne bagside er som regel, udover beskedne prisstigninger, desværre også 

lav vækst. Danmark lå i marts 2018 på niveau med kriseramte lande som Grækenland og Irland. Det 

                                                           
14 https://www.jyskebank.dk/omjyskebank/nyheder/nyhed/a079ff61-a86c-4bdf-ae67-489388d01753  
15 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25973  

https://www.jyskebank.dk/omjyskebank/nyheder/nyhed/a079ff61-a86c-4bdf-ae67-489388d01753
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25973
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er bekymrende og kan tolkes som værende tegn på stagnerende tider.  

En anden særdeles interessant begivenhed vi var vidne til for kort tid siden, var og er i øjeblikket 4. 

april 2019, en såkaldt invertering af rentekurven. Invertering betyder omvendt, hvilket vi må slå fast 

denne type af hændelse er.  

 

16 - graf 3 – OBS – grafen er lavet 4. april 2019 

Af ovenstående graf ses udviklingen, som skaber skræk for recession blandt investorerne. 

Bekymringerne kommer af at man historisk set, efter en invertering af rentekurven, har fået sig en 

recession i USA. Hvilket smitter af på Europa og resten af verdenen. Som det ses ud fra grafen 

oplevede vi senest samme situation før den famøse finanskrise ramte os alle. Grafen viser ydermere 

os, at der er grund til vågne op, da billedet er ved at gentage sig. Renten på de langt løbende 

obligationer er normalt højere end de kort løbende obligationer. I et almindeligt rentemiljø, vil man 

som investor alt andet lige blive kompenseret på renten ved længere løbende obligationer, da der 

                                                           
16 https://danskebank.dk/privat/news/investeringsnyt/forside---investeringsnyt/faresignaler-fra-renter-spreder-
skraek-blandt-investorer (graf 3) 

https://danskebank.dk/privat/news/investeringsnyt/forside---investeringsnyt/faresignaler-fra-renter-spreder-skraek-blandt-investorer
https://danskebank.dk/privat/news/investeringsnyt/forside---investeringsnyt/faresignaler-fra-renter-spreder-skraek-blandt-investorer
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går længere tid før man får sine penge. Når rentekurven inverterer, skyldes det blandt andet at 

investorerne forventer en stagnering altså en opbremsning i økonomien, samt faldende inflation. 

Fortsætter udviklingen kan centralbanken i USA være nødsaget til at sænke renten igen for at 

stimulere USA økonomi. Efter at have analyseret forholdene mellem en invertering i USA indtræder, 

og en mulig recession som er på vej, findes det at hvis der observeres invertering på rentekurven i 

mere end 10 dage, går der i gennemsnit 311 dage før en egentlig recession indtræder. For blot at 

nævne rentekurven,  inverterede den i 1989, hvorefter vi fik den såkaldte ”savings and loans bank 

crisis” i USA. Den inverterede så igen i år 2000, hvorefter it-boblen krakelerede, og vi fik en recession 

i 2001-2002. Sidst inverterede den i 2006-2007, hvorefter vi fik den før omtalte finanskrise i 2008-

2009, hvilket fremgår af grafen.  

7.2 Delkonklusion  
 

Af ovenstående USS1, står vi tilbage med en del usikkerhed og udenoms støj på de finansielle 

markeder. Vi er blevet klogere på, hvilke investeringsmæssige udfordringer man som investor står 

overfor april 2019. Vi kan konkludere at renteniveauet er historisk lavt og har været det 

foruroligende længe. Frygten for recession stiger og investor må genoverveje sine positioner. Vi 

underbyggede endvidere fremtidig og nuværende påstande om lav vækst og kerneinflation, ved at 

indhente data fra Danmarks Statistik. Vi så tilbage på historien, for at blive klogere på om vi kunne 

finde en trend. Vi kunne her observere at når en invertering finder sted, har der historisk set kommet 

en recession lige rundt om hjørnet. Summen af disse parametre giver os en unik situation, man som 

investor bør tage alvorligt og være på vagt overfor.  
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8.0 USS2 
 

Hvilke muligheder og strategier har man som privatinvestor, i jagten på et acceptabelt 

afkast? 
 

Opsparede midler, har i disse tider aldrig været sværere at placere. Når man som privatperson åbner 

sin avis eller computer, for at undersøge ens muligheder, kan vi læse den ene artikel efter den 

anden, hvor ekspertudtalelserne stritter i alle retninger. Det kan derfor være svært at vurdere 

hvilket ben man som investor skal stå på. Af USS1 og analyse herpå, findes stagnerende tider som 

meget sandsynligt. Det er derfor et naturligt valg at se nærmere på, hvordan man som investor står 

stillet i tilfælde af en sådan markedssituation.  

Forventer vi som investorer en recession, ligger vores investeringsmæssige udfordringer i  klassisk 

aktie eller obligations investering. Ved en recession opleves ingen vækst og markedet flytter sig ikke 

og har tildens til at falde en smule tilbage. Fjerner vi i stedet fokus på den klassiske model, og tænker 

mere kreativt, vil et naturligt valg være at kigge på strukturerede produkter.  

 

Strukturerede produkter er kategoriseret som værende et ”rødt produkt” jf. MiFID II direktivet fra 

EU. 17 Når et produkt er rødt, betyder det at produktet er i den mest komplekse ende af skalaen, 

modsat statsobligationer som er grønne og aktier gule. Røde produkter betegner altså de mest 

komplekse finansielle instrumenter, vi har på markedet. Man kunne være fristet til at konkludere, 

at disse såkaldte røde produkter ikke henvender sig ved første øjekast, til den private investor.  

Formidler 

Ser vi tilbage på starten af 00’erne og frem til den famøse finanskrise, var det kun fantasien som 

satte grænser for, hvordan disse produkterne kunne strikkes sammen. I dag er reglerne skærpet i 

sådan grad, at de sågar ikke må og kan handles til eksempelvis danske kunder, hvis ikke der 

medfølger såkaldte KIID18 dokumenter på dansk. Reglerne omkring udstedelse og kontrol er blevet 

særlig skærpet de seneste år. Dette gør udbuddet mere snævert i Danmark, og produkterne ligger 

                                                           
17 
https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Lovsamling/Tvaergaaendelovgivning/Finansielvirksomhed/VEJ_23_150411  
18 Key Investor Information Documents 

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Lovsamling/Tvaergaaendelovgivning/Finansielvirksomhed/VEJ_23_150411
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ikke som en fast bestanddel på hylderne som for blot få år tilbage. Ydermere er det bestemt fra EU’s 

side, at inden man har lov til at formidle disse produkter, skal være certificeret som rådgiver. Dette 

må betragtes som værende et forsøg fra EU’s side, om at beskytte forbrugeren heraf investoren. 

Endvidere er det påkrævet, at man som kunde og køber af produktet, skriver under på, at man er 

blevet sat tilstrækkeligt ind i produktet af den certificeret rådgiver. At være klædt på i forhold til det 

strukturerede produktet, leder os videre til sammensætningen. 

Udsteder & opbygning 

Strukturerede produkter er typisk konstrueret af en statsobligation, nulkuponobligation eller 

erhvervsobligation, samt optioner på et underliggende aktiv, et såkaldt derivat. Hele produktet 

bliver bygget af en anden vigtig aktør nemlig udstederen. Denne udsteder sammensætter og bygger 

produktet. Produktet vil herefter blive solgt til finansielle godkendte partnere eller professionelle 

investorer. Som nævnt tidligere skal udstederen lave danske KIID dokumenter, for at det må 

formidles i Danmark. Foreligger disse dokumenter ikke, må man som dansk investor ikke have lov 

at købe produktet. Det dog muligt at skabe kontakt direkte til udsteder, med henblik på at blive 

godkendt part og professionel investor. De største mest velkendte udstedere er eksempelvis UBS, 

Goldman Sachs og Nordea. Gennem produktet har investor, mulighed for begrænset og velkendt 

risiko. I denne risiko ligger også modpartsrisiko, som er den risiko, man som investor har fra 

udsteder. Risikoen for at en af disse udstedere går konkurs. Risikoen er til stede, men er minimal, 

da vi taler om pengeinstitutter som er ”to big to fail”. Vi så dog før og under finanskrisen, der blev 

taget store chancer. 

Havde man derimod investeret direkte i det underliggende aktiv, ville man derigennem havde fuld 

upside og fuld downside. Det underliggende aktiv, også derivatet, er karakteristisk i sin opbygning, 

da det typisk tracker udviklingen i eksempelvis et indeks, råvarer eller valuta. Vi har altså at gøre 

med et færdig pakket produkt bestående af typisk to finansielle instrumenter, en obligation samt 

en option.  

8.1 Mulighederne 

Når man som privatinvestor står overfor at skulle vælge mellem de mange muligheder, kan 

strukturerede produkter være en jungle at finde rundt i. Man kan hurtigt blive overvældet over 

udbuddet, da det er så kæmpe stort. Vi har fokus på stagnerende tider, hvorfor dette vil 
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omdrejningspunktet i dette projekt. Vi vil opleve en mere dybdegående tilgang til netop denne 

markedssituation. Stagnerende tider betyder for investor at markedet kører sidelæns, og der ikke 

er nævneværdige afkast at hente på traditionelvis. Med det menes traditionel aktie og 

obligationsinvestering. Kurserne går hverken op eller ned. Førnævnte recession kan derfor blive en 

realitet. Vi vil nu analysere samt vurdere vores muligheder som investor.  

Vi så under USS1, hvordan vi kunne bruge begreber som inflation og invertering til at spå om 

fremtidige økonomiske forventninger. Vi ser nu på et tredje pejlemærke vi som investor, skal kunne 

forstå, inden vi lægger en strategi. Den faktor i ligningen er VIX-indekset. Af nedenstående graf 4 

ses VIX-indekset i perioden fra 1989 til april 2019, selv samme periode hvor vi i USS1 sluttede af med 

at kunne konkludere denne periodes recessioner.  

graf 4 - 19 

VIX står for ”Volatility Index” og udbydes af Chicago Board Options Exchange. Indekset er anerkendt 

blandt investorer og afspejler typisk S&P 500 indekset. VIX-indekset fortæller os markedets 

forventning til 30 dages volatilitet. VIX kaldes også for ”frygtens indeks”, og hjælper os med at forstå 

risikovilligheden og samtidig den fremadrettet frygt i markedet. VIX kan ændre sig på et split sekund. 

Da finanskrisen kom farende blandet med geopolitiske uroligheder, så vi det smittede af på VIX-

indekset. Indekset vil ligeledes blive berørt ved i tilfælde af krige og katastrofer. Indekset stiger altså 

voldsomt i perioder med krise, senest i 2007-2009. Dette gjorde sig også gældende på 

aktiemarkederne, som tog sig nogle store kursudsving netop i denne periode. Der var perioder 

under finanskrisen, hvor VIX lå på mere end 80%, hvilket er all-time-high. Ser vi på de seneste 6 

måneder er billedet dog anderledes.  

                                                           
19 http://www.cboe.com/vix  

Finanskrise , 

mere end 80% 

It-boble 

http://www.cboe.com/vix
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Graf 5 20 

Af ovenstående graf 5 kan udsving i volatilieten observeres i de seneste 6 måneder. Vi fik en kraftig 

stigning ovenpå urolighederne omkring specielt BREXIT og handelskrisen sidst på året 2018. VIX 

toppede juleaften 24. december 2018 med hele 36%, det højeste i næsten 2 år. Et niveau på 36% 

betyder altså, at kurserne forventes at kunne svinge med 36% over de næste 30 dage. Vi er nu igen 

tilbage på et forholdsvis lavt niveau, hvor vi anno april 2019 måler mellem 10-15% 30 dages 

volatilitet. S&P 500 har dog næsten indhentet faldet i sidste kvartal 2018, trods lav volatilitet og 

politisk uro, hvilket fremgår af nedenstående graf 6.  

Graf 6 - 21 

                                                           
20 http://www.cboe.com/vix  
21 
https://www.google.com/search?q=s%26p+500&oq=s%26p+500&aqs=chrome..69i57j0l5.3065j1j7&sourceid=chrome
&ie=UTF-8  

36% Juleaften 

13% 4. april 2019 

Juleaften 

Vi er ikke for alvor over 

niveau fra 1 år siden.  

http://www.cboe.com/vix
https://www.google.com/search?q=s%26p+500&oq=s%26p+500&aqs=chrome..69i57j0l5.3065j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=s%26p+500&oq=s%26p+500&aqs=chrome..69i57j0l5.3065j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Vi kan desuden observere af graf 6, at ser vi på det seneste år, rettere 4. april 2018 til 4. april 2019, 

er vi gået fra et niveau på 2.644 EUR til 2.877 EUR. Dette er ikke en stigning på tidligere omtalte 15% 

p.a., hvilket ellers fremgik af problemstillingen og graf 1.  

I et marked, hvor recession er en mulighed bør man overveje sit næste træk. Ens strategi afhænger 

af temperament og forventning til fremtiden. I USS1 kom vi frem til at en invertering på rentekurven 

og lav inflation kunne være begyndelsen til recession. Vi er nu tilmed vidne om et lavt volatilitets 

niveau, som alt andet lige betyder at frygten blandt investorerne er lav. Forventningen til markedet 

er altså ensartet eller små udsving på 5-10% i kurserne, set over en periode på 30 dage. I et marked, 

hvor disse faktorer spiller ind, er man givetvis nødsaget til at sadle om for en periode.  

For god ordens skyld nævnes det, at af afgrænsningen ser vi kun på positioner i aktiebaserede 

værdipapirer og indeks. Vi vil endvidere uddybe og stifte bekendtskab med begrebet strike price22 

allerede i næste afsnit.   

8.2 Strategier 

Inden vi ser nærmere på strategierne, man som investor i et aktiemarked kan have, har vi brug for 

at forstå begrebet option lidt bedre. Options elementet vil blive analyseret og gået i dybden med 

senere, men lad os alligevel for god ordens skyld få de basale elementer på plads. Som det ligger i 

ordets betydning er en option en mulighed.  En option, kan defineres som værende en finansiel 

kontrakt mellem to parter. Parterne handler på modsatrettet forventninger til fremtiden. Vi deler 

optionerne op i call-optioner og put-optioner. Parterne kan enten være køber eller sælger.  

 

Køberen af en option har retten, men ikke pligten til at købe eller sælge, det underliggende aktiv på 

en bestemt dato til en aftalt kurs også kaldet strike price. Dette gælder både for call og put optioner. 

Man har chancen for ubegrænset gevinst, og kan kun tabe optionspræmien. På call-optioner tabes 

optionspræmien, hvis kursen på det underliggende aktiv handles til mindre end strike price. Ved 

køb af put-optioner, håber man på modsat call’en, nemlig på fald. Har man købt en put-option, vil 

man i værste tilfælde tabe præmien, hvis det underliggende aktiv handles over strike price. At 

handle over eller under strikeprice, kaldes også for en option som er ”out of the money”. Handles 

                                                           
22 Se opslagsværk  
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strike på samme niveau som spotkursen på det underliggende aktiv siger vi at optionen er ”at the 

money”. 23 

Sælgeren af en option forpligter sig til gengæld til at købe eller sælge, det underliggende aktiv på 

en bestemt dato og strike price. Den maksimale gevinst er optionspræmien og tabet er ubegrænset. 

Sælger man en call option, tror man på fald eller ingen stigninger. Man sælger dermed en option og 

modtager en præmie. Stiger aktien mod forventning giver det køberen incitament og ret til at købe 

ens aktier til strike price. Sælges en put, tror vi som investor på stigninger på aktien. Vi modtager 

dermed en præmie. Falder kursen alligevel vil det give køberen ret til at levere os x-antal aktier til 

en strike price, og vi har dermed fuld down-side altså ubegrænset tabsrisiko. 

Der findes et hav af strategier, disse afhænger af ens forventninger til fremtiden. For at forstå 

strategierne lidt nærmere, vil vi nu se på en håndfuld af de mest udbredte blive illustreret. 

Vi taler overordnet om 4 grupper af strategier: 

24Bullish – her tror investor på at markedet vil stige fremadrettet. Man kunne overveje at geare sin 

investering, dvs. låne penge for at placere disse i aktier. En anden måde at opnå afkast i et bull-

marked er at se på hvilke muligheder optioner kan give en som investor. Den mest enkelte strategi 

er at købe en call option – naked call. Her betaler man som investor en præmie for at opnå 

muligheden for at kunne købe aktien til en given kurs indenfor et aftalt tidsrum. 

Graf 6 - 25 

Af graf 6, vises pay-off på en call-option. Hvis aktien mod forventning falder i kurs kan kun præmien 

tabes, og man udnytter ikke optionen. Vi kalder også det at udnytte en option for exercise. En tredje 

mulighed er at sælge en put-option på aktien, her tror investor ligeledes kun på stigninger. Investor 

                                                           
23 Se opslagsværk 
24 Strategier fra Hull kapital 9 
25 Udarbejdet i Excel  
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modtager en præmie for tage risikoen fra en modpart, som er bange for fald og vil dække sin risiko 

af ved at kunne sælge aktierne til investor som solgte put-optionen. Derfor har man i denne strategi 

ubegrænset tab, da virksomheden bag aktien kan gå konkurs. Af graf 7 ses pay-off for en solgt put 

option.  

 Graf 7  

Vi stifter senere i projektet bekendtskab med GOAL certifikater, og vil i den forbindelse se nærmere 

på solgte put-optioner.  

Bearish – betyder at man spekulerer i tab modsat førnævnte bull-marked. Man kan derfor vende 

billedet om. Af graf 8 ses pay-off ved at købe en put option. Gør vi dette er vores strategi at vi tror 

på faldende aktiemarkeder. 

 Graf 8 

Man behøver ikke at eje aktierne for at købe en put-option, heraf ”naked”. Der er gevinst på 

optionen hvis aktien ved udløb er under aftalekursen. Sælger man derimod en call-option opnår 

man en præmieindtægt, men har ubegrænset tab hvis aktiekursen i tilfælde af stigning. Pay-off ses 

af graf 9. 
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 Graf 9 

Volatile perioder kan man som investor frygte, da man ikke kan spå om hvordan en aktie eller 

markedet i den kommende tid kommer til at flytte sig. Man sidder på aktierne og vil helst ikke sælge. 

Har man svært ved at sove om natten, gør man måske klogest i at sælge fra. For perioder, hvor VIX-

indekset er højt er det måske værd at overveje. Det kan måske også tænkes at VIX-indekset ikke er 

højt, men at virksomheden står overfor en skillevej. Et eksempel kunne være en medicinal 

virksomhed, som står til at skulle have godkendt et præparat. Strategien hedder straddle og er i sig 

selv dyr, da man både skal have købt sig en put-option og en call-option. Strike price og løbetid skal 

ligeledes være ens på både put og call-optionen. 

 Graf 10 

Af ovenstående graf 10, ses strategien som i daglig tale hedder en ”straddle”. Investor har ved denne 

strategi købt begge optioner. En put og en call option. Investor vil dermed have en udgift og dermed 

et ”tab”, men vil samtidig skære alt udenomsrisiko væk. Af den sorte graf, ses nettostrategien som 

er ens tab. Man vælger altså at betale sig for at få al risiko væk fra sin position i en periode. Vi kan 

bruge det gode gamle udtryk ”det vi taber på gyngerne vinder vi på karusellerne”.  
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Neutral strategi også kaldet stagnerende tider, vil man som investor i stedet for at købe en straddle 

sælge en straddle. Her bliver vi omvendt betalt for at sælge optionerne og bruger disse som buffer. 

En anden strategi i et neutralt stagnerende marked er en såkaldt solgt strangle. Vi forventer her kun 

at aktiekursen vil bevæge sig i et snævert interval over en kommende periode. 

Graf 11 

Af graf 11 ses området markeret med pile, vi som investorer tror på, at kursen kan bevæge sig 

indenfor det kommende stykke tid. Vores præmie og eventuelle gevinst ligger i de solgte optioner.  
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8.3 Delkonklusion 
 

Som investor i stagnerende tider, bør man genoverveje ens positioner. Man skal spørge sig selv om, 

hvor meget krudt der er tilbage i aktiemarkedet. Efter 10 års bull-marked, og en trend på 15% p.a. 

siden 2009, kan det være svært at forestille sig trenden fortsætter i samme retning og med samme 

fart. Vi kan vælge at tolke udviklingen som begyndelsen til recession og se os om efter andre og 

mere kreative muligheder. Den gode gamle strategi ”buy and hold strategi”26, vil ikke generere 

acceptable afkast i en periode, hvor markedet kører sidelæns. Vi blev præsenteret for struktureret 

produkter og dets funktioner, hvilket ville være et udmærket alternativ til traditionel aktie og 

obligationsinvestering. Vi kunne endvidere konkludere at der indenfor de seneste 6 måneder, har 

været et crash på S&P 500 omkring juletid 2018, hvor VIX – indekset fulgte med og skød til vejrs. 

Frygten var simpelthen på sit højeste niveau ved juletid, da usikkerheden i forhold til BREXIT, 

handelskrig og andre geopolitiske situationer påvirkede markederne.  Vi fik illustreret og inddelt de 

forskellige strategier, man som investor kunne have. Vi så på både bull, bear, volatile og neutrale 

strategier. Mulighederne er mange og handler i sidste ende om, hvorledes man tolker udviklingen i 

renten, VIX og fremtidig politiske spændinger. Vi kan konkludere, at vi har en række faresignaler, 

der skaber frygt blandt investorerne, og i sidste ende smitter af på markedet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Se opslagsværk 
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9.0   USS3 
 

Hvilke byggesten, forudsætninger og formål har et GOAL-certifikat, og hvorledes kan det 

hjælpe privatinvestoren igennem et marked som kører sidelæns?  
 

Hvilken strategi, man som investor skal vælge, ved vi er svær og afhænger af flere ting på en gang. I 

vores tilfælde forventer vi hverken et marked som er bullish eller bearish. Vi har en forventning om 

at markedet kører sidelæns. Vi har nu af tidligere analyse, observeret lav vækst i det sidste år på 

S&P 500, lave renter, faldende inflation og et VIX-indeks som ligeledes er på et næsten kedeligt lavt 

niveau. I dette afsnit, vil vi se nærmere på GOAL-certifikater, og hvordan de kan hjælpe os igennem 

en periode med stagnerende tider.   

9.1 GOAL-certifikatet og dets byggesten 

Et GOAL-certifikat er et struktureret produkt, og dermed kategoriseret som værende et komplekst 

og rødt produkt jf. MiFID II direktivet fra EU. GOAL kommer fra tysk og betyder ”Geld Oder Aktien 

Lieferung”, som på dansk betyder ”penge eller aktie levering”. GOAL udspringer af de omvendt 

konvertible obligationer også kaldet reverse convertibel på engelsk. Modsat de konvertible 

obligationer, som giver investor retten til at konvertere til aktier, er det specielle ved omvendt 

konvertible obligationer, at udstederen her har retten til at levere os det underliggende aktiv. 

Udsteder kan altså konvertere certifikatet til eksempelvis aktier. En levering af det underliggende 

aktiv, vil betyde at udsteder udnyttede sine optioner. Dette sker, da vi har solgt call eller put-

optioner på det underliggende aktiv for at opnå en præmie. Denne præmie er vores forrentning. 

Dette sker på samme måde, som vi så under gennemgangen af ”solgte optioner”, under afsnittet 

strategier. Denne eventuelle levering er et på forhånd aftalt antal aktier, vi kalder også denne 

ombytning for convertio ratio.   

Formålet og brugen af GOAL-certifikatet, er en kreativ mulighed, for at opnå afkast, når vi tror på 

markedet vil køre sidelæns i en periode. Vi fraskriver os upside ved at sælge optioner på det 

underliggende aktiv. Vores præmie eller kupon på GOAL-certifikatet er bestemt ud fra prisen på 

optionerne, og dermed blandt andet volatiliteten på markedet. Dette kan vi også kalde for den 

implicitte volatilitet. Vi observerer volatiliteten ved hjælp af VIX-indekset tidligere. GOAL-certifikatet 

tilbyder os derimod fornuftig kupon, når alternativet er ingen forrentning grundet det lave 
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rentemiljø. Vi ønsker at kunne generere et afkast på vores midler, mens vi venter på andre 

markedstegn. Formålet er derfor kun at være i GOAL-certifikater for en periode. Vi sørger samtidig  

for at have kontanter nok stående ved siden af vores investering, til at støtte op omkring et 

eventuelt crash på aktiemarkedet. Et sådan crash vi vil simulere ved hjælp af en Monte Carlo 

simulation, med indbygget Geometrisk Brownks Bevægelse senere i projektet. 

Byggestenene som ligger til grund for certifikatet, er ved første øjekast ikke svære at grave sig frem 

til. Vi har at gøre med en nulkuponobligation og en option. Sammensætningen og dets virkning gør 

det straks mere komplekst, når det kommer til pris og forrentning. Ser vi i første omgang på 

nulkuponobligationen er dette vores gældsinstrument. Nulkuponobligationen er en obligation med 

0% pålydende rente. Obligationen handles typisk til en kurs på under 100 og udløber til kurs 100, 

heraf kommer vores hovedstolsgaranti. Denne hovedstolsgaranti kan også beskrives som værende 

vores ”gulv” under vores investering. Afkastet på en nulkuponobligation er derfor forskellen på 

købskursen og som altid er kurs 100 og kaldet pari. I et klassisk strukturerede produkt, bruges 

differencen mellem udstedelseskursen og udløbskursen pari-100 til at købe optioner for. Dette gør 

sig også gældende for vores GOAL-certifikat. Udfordringen er dog i disse tider, at 

nulkuponobligationerne ligger med en kurs meget tæt på 100, grundet det lave rentemiljø. Dette 

betyder at der næsten ingen penge er retur, til at købe optioner for. 

Eller som i GOAL-certifikat betyder, at præmien for vores solgte optioner ikke er ret stor.  

 

9.2  Optionen 
 

Dykker vi ned i selve optionen spiller denne en særdeles vigtig rolle. Som nævnt tidligere er dette 

vores præmie. Men lad os først få anskueliggjort hvad en option er. Som det ligger i ordet er en 

option en mulighed.  En finansiel kontrakt mellem to parter. Køberen af kontrakten har retten men 

ikke pligten til at købe eller sælge, det underliggende aktiv eller finansielle instrument på en bestemt 

dato til en fastsat pris. Udover løbetid og strike price, spiller volatiliteten i markedet også en meget 

stor rolle. Måler vi høj volatilitet i markedet vil det smitte af på optionerne. Høj volatilitet = høje 

priser på vores optioner, da frygten er høj og udsvingene forventes store de næste 30 dage. Dette 

vil vi senere belyse under Black Scholes modellen, hvor vi skruer på volatilitets parameteret. I april 

2019, måler vi i øjeblikket en implicit volatilitet som ligger mellem 10-15%, hvilket er lavt taget 
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historikken i betragtning. Vi kan ved brug af et GOAL-certifikat i stagnerende tider, derfor ikke 

forvente, at vi får en tårnhøj præmie på vores kupon. Det er rettere en måde, hvorpå vi kan opnå et 

periodevis acceptabelt afkast, inden vi igen er tilbage på niveau. En kupon på 2-5% synes måske af 

lav, men man skal huske på at alternativet i disse dage er 0% eller minus rente, ved at have sine 

midler til at stå kontant. Dette er der nødvendigvis ikke noget galt i, men afhænger som skrevet 

tidligere af ens temperament og forventning. Hvorledes den implicitte volatilitet, isoleret set kan 

ændre på optionens pris, vil vi som nævnt tidligere se under afsnittet om Black-Scholes.   

Tidsværdien spiller ligesom den implicitte volatilitet en meget vigtig faktor når det kommer til  

optionens pris. 

Graf 1227 

Tidsværdien i optionen er størst ved udstedelse, som er markeret af graf 12. Vi beskrev optioner 

som værende en mulighed tidligere. Jo længere tid vi har mulighed for at exercise optionen, jo større 

sandsynlig alt andet lige, er der for at optionen går ”in-the-money” og dermed giver os en gevinst. 

Et eksempel kunne være en fodboldkamp, som på samme måde, som en option har en tidsværdi, 

heraf 90 minutter. Er man i en fodboldkamp bagud 3-0 med 10 minutter igen, er chancen for at man 

spiller uafgjort (strike-price) eller vinder kampen (in-the-money) ganske lille. På samme måde 

fungerer det, når en option er tæt på udløb og langt fra at gå ”in-the-money”. Chancen er ikke ret 

stor, og det kan sidestilles med at købe en lotto kupon. Løbetiden samt volatiliteten skal vi derfor 

medregne, når vi prisfastsætter optioner.  

                                                           
27 Noter fra lektion 9+10 derivatives faget 2017 
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9.3 Typer af optioner 
 

Der findes et hav af forskellige optioner. For at nævne en del af udvalget, består kurven af asian, 

barrier, binary, chooser, compound og lockback. 28At kunne navigere rundt i alle disse eksotiske 

optioner, kan fylde et projekt for sig. Vi har dog kun brug for at stifte bekendtskab med et par af 

slagsen. Den amerikanske er dog taget med for en god ordens skyld. 

EUROPÆISK  

Den europæiske option er den option, vi blandt andet vil arbejde med i foreliggende projekt. Vi vil 

prisfastsætte og bygge vores GOAL-certifikat op omkring en sådan option. De karakteristiske 

kendetegn ved en europæisk option er, at den kun udnyttes ved udløb. På denne måde adskiller 

den sig fra, eksempelvis den amerikanske option. De kan handles på en reguleret børs, men også på 

ureguleret børser også kaldet en OTC-børs29 

AMERIKANSK 

Den amerikanske option er forskellig fra den europæiske, da den kan udnyttes når som helst i 

løbetiden. Vi har altså mulighed for at exercise30 når vi vil, og er ikke på samme måde afhængig af 

en udløbsdato. Optionen kan gå in-the-money når som helst, og vi kan som ejer af optionen slå til, 

hvis vi finder det profitabelt. Den kan ligesom den europæiske option, handles på reguleret børser 

og ureguleret børser.  

DIGITAL  

Den digitale option er ligesom vores europæiske option, meget vigtig for at forstå GOAL-certifikatet. 

Det kan lyde komplekst med en ”digital-option”, men det kan kortes ned til at være som nævnt først 

i afsnittet, en binary option. Binary betyder på engelsk binær, som kommer sig af der er 2 mulige 

udfald på en sådan option. En ”Alt eller intet” option, som træder i karakter ved enten at give os en 

forrentning på vores kupon eller ved at vi bliver betalt i aktier. Den digitale option vil endvidere 

indgå i vores KICK-IN GOAL certifikat samt analysedel under USS4. 

                                                           
28 Hull – kapitel 22 s. 499 og frem 
29 Se opslagsværk 
30 Se opslagsværk 
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9.4  Konstruktion & formål 

 
Vi ved nu, hvilke grundlæggende byggesten et GOAL-certifikat består af. Vi vil nu specificere selve 

opbygningen. 

GOAL-certifikater kan konstrueres på 2 måder:  

1) Vi køber aktierne, hvorefter vi sælger call-optioner på selv samme aktier. Denne konstruktion kan 

sidestilles med strategien”covered call”31 og kan findes i opslagsværket.  

 

2) Køb af nulkuponobligationer samt salg af put-optioner på det underliggende aktiv. 

Af ovenstående 2 måder, sælges optioner på det underliggende aktiv. Vi kan altså konstruere GOAL-

certifikatet ved enten af sælge calls eller puts. Vi kan beskrive vores solgte optioner som vores 

præmie som investor. Denne præmie får vi, da vi fraskriver os eventuel upside på det underliggende 

aktiv. Vi har endvidere risikoen for at blive betalt i det underliggende aktiv. Alt dette fordi at vi har 

solgt optioner, og dermed givet en modpart muligheden for at exercise deres option. Ved et GOAL-

certifikat, er det udsteder (UBS) som har denne ret.  

9.5 Flere typer  
 

Der findes flere typer af GOAL certifikater, hvoraf vi kommer til at beskæftige os med de mest 

anvendte, heraf det traditionelle GOAL samt KICK-IN GOAL. På baggrund af konstruktionen, ved vi 

at vores præmie og dermed forrentning kommer af de solgte optioner. UBS har som udsteder, 

mulighed for at skræddersy GOAL-certifikatet efter vores ønske. Vi kunne for eksempelvis have en 

mening om et bestemt indeks, aktie eller råvare indeks. Baseret på vores forventning, kan produktet 

strikkes sammen præcis som vi ønsker. 32  

GOAL 
Det traditionelle GOAL-certifikat, er konstrueret ved hjælp af en europæisk call eller put-option, 

samt en investering i et underliggende aktiv eller nulkuponobligation. Af en europæisk option, ved 

vi derfor at optionen kun kan udnyttes ved udløb. Vi tager derfor først stilling til udfaldet ved udløb, 

                                                           
31 Se opslagsværk 
32 https://investments-au.ubs.com/products/DPAs%3Dgoals  

https://investments-au.ubs.com/products/DPAs%3Dgoals
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heraf enten ved en eventuel forrentning af vores investering eller ved betaling af det underliggende 

aktiv. Certifikatet udstedes typisk til kurs 100 og er uafhængig af hvad det underliggende aktivs kurs 

måtte være. Den efterfølgende udvikling i det underliggende aktiv, er dog afhængig af udfaldet. Det 

underliggende aktiv kunne eksempelvis være et indeks som S&P 500 eller enkel aktier. Størrelsen af 

præmien kan sidestilles med, hvor høj prisen er på vores solgte option. Jo større præmie, jo højere 

optionspris og dermed mere usikkerhed omkring vores udfald, da det underliggende aktiv handles 

og vurderes mere volatilt.  

Graf 1333 

Graf 13 viser os et traditionelt GOAL-certifikats pay-off . Ser vi nærmere vil vi bemærke af det 

underliggende aktiv, at vi har fuld upside og downside. Den røde linje symboliserer vores solgte 

option. En sådan konstruktion betyder at, hvor de 2 gule pile er markeret er området vi som investor 

spiller indenfor. Vi ønsker altså at det underliggende aktiv bevæger sig indenfor området, da vi i den 

situation vil få forrentning af vores investerede midler. Betragter vi skæringen mellem det 

underliggende aktiv og den solgte option, markeret med grøn pil, ses det at vi fraskriver os upside. 

På den måde har vi begrænset det maksimale afkast til kuponens størrelse.  

 

Udfald 1: det underliggende aktiv ender ved udløb over strikeprice 

I dette scenarie vil vi få vores investerede beløb plus kuponen ved udløb. Vi har i løbetiden altså fået 

forrentet vores indskudte kapital, da det underliggende aktiv ender over strikeprice.  

 

                                                           
33 https://produkte.erstegroup.com/Retail/en/Know-How/Product_Tutorials/Reverse_convertibles/index.phtml  

https://produkte.erstegroup.com/Retail/en/Know-How/Product_Tutorials/Reverse_convertibles/index.phtml
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Udfald 2: det underliggende aktiv ender ved udløb på strikeprice 

Ender prisen på det underliggende aktiv ved udløb på vores strikeprice, vil vi ligesom i udfald 1 få 

vores kupon plus det indskudte beløb retur.  

Udfald 3: det underliggende aktiv ender ved udløb under strikeprice 

I dette tilfælde er det ikke gået som planlagt. Vi modtager et forudbestemt antal aktier på det 

underliggende aktiv og ingen præmie. Vi kan beskrive certifikatet som værende afviklet. Dette vil vi 

se når der simuleres en række udfald senere i analysen. 

KICK-IN-GOAL 
 

KICK-IN-GOAL certifikatet er på samme måde som det traditionelle GOAL certifikat, bygget op 

omkring et underliggende aktiv og en option. Denne option er dog forskellig fra den europæiske, og 

vi kalder den for en digital-option. Den digitale option, blev også tidligere nævnt som ”binary 

option”. En digital option er en smule dyrere, da der er større chance for at den bliver exerciset, og 

da vi sælger optionen, får vi altså en lidt højere præmie. Det vil med andre ord også betyde at 

optionen er ”i live” under hele certifikatets løbetid. Til forskel for det traditionelle GOAL certifikat, 

ser vi ikke kun på prisen af det underliggende aktiv ved udløb, men under hele løbetiden. Vi kan 

altså risikere at blive betalt i aktier når som helst. Dette skal vi selvfølgelig kompenseres for, og vi 

oplever som nævnt ofte at en sådan konstruktion har en lidt højere kupon. 34Lad os sammen se 

nærmere på graf 14, hvor et sådan pay-off er illustreret.  

                                                           
34 https://investments-au.ubs.com/products/DPAs%3Dgoals 

https://investments-au.ubs.com/products/DPAs%3Dgoals
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Graf 1435 

Udfaldene fra vores traditionelle GOAL-certifikat er de samme her, dog med en lidt anden 

modellering. 

Idet vi stadig har en forventning om, at prisen på det underliggende aktiv ikke ender under vores 

strikeprice ved udløb, er princippet det samme som ved et almindelig GOAL-certifikat. Der er dog 

den hage ved KICK-IN GOAL-certifikater, at rører kursen på hvilket som helst tidspunkt Kick-In 

området, vil det straks se anderledes ud. Det er her vores digitale option spiller ind. Vi vil nu få 

anskueliggjort hvilke mulige betalinger, man som investor kan ende med at få. Kick-In området er 

markeret med en rød pil af graf 14. Der refereres i øvrigt til til graf 14 under hele gennemgangen.  

Udfald 1: aktie B rører ikke på noget tidspunkt det skraverede KICK-IN område, og ender under 

strikeprice 

Dette område er markeret ved hjælp af den røde pil. Vi er i et område, hvor vi stadig får vores 

investering forrentet. Vi får vores investering retur plus kuponen. Havde vi ikke købt et KICK-IN 

GOAL-certifikat, men derimod aktien var vi lige nu vidende om at et tab på vores investering. Lad os 

sammen se på et eksempel: 

 

 

 

                                                           
35 https://eqi.ibb.ubs.com/equityinvestor/en/UBS/BRC_CHF_Any_Any.html  

I dette område 

ligger vores 

præmie/kupon fra 

vores solgte 

optioner. 
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https://eqi.ibb.ubs.com/equityinvestor/en/UBS/BRC_CHF_Any_Any.html
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Priserne har reference til graf 14 – Stock B (aktie B) 

Pris på aktie B ved udstedelse 100 CHF 

Pris for 1 KICK-IN GOAL Certifikat 5.000 CHF 

Kupon 6% 

Strike price 100 CHF 

Kick-in-niveau (området) 75 CHF 

Løbetid 1 år 
Tabel 3 

Vi har ikke rørt KICK-IN området på noget tidspunkt, men alligevel er vi endt under strike price på 

100 CHF. Lad os forestille os, at aktie B om 1 år handles til en kurs på 90 CHF. Dette vil gøre at vi 

ligger under strike price på 100 CHF. Med data fra tabel 3, kan vi i dette scenarie se frem til at 

modtage 6% på vores investeret kapital på 5.000 CHF. Svarende til +300 CHF i forrentning. Havde vi 

derimod investeret på traditionel vis direkte i aktie B, sad vi lige nu med et tab på 10 CHF pr. aktie. 

Svarende til et tab på (5000/100)*10 = -500 CHF. Et KICK-IN GOAL certifikat, ville tydeligvis have 

været en langt bedre forretning end ved at købe aktien, en forskel i alt på 800 CHF.  

 

Udfald 2: aktie B rører ved KICK-IN området, men slutter over strike price 

I dette scenarie vil vi på samme måde som i udfald 1, modtage vores investering retur plus vores 

forrentning på 6%. Forestiller vi os at aktie B lukker på udløbsdagen om 1 år på 110 CHF, vil vi   

modtage 6% på vores investering af 5.000 CHF. Hvilket er samme resultat som i udfald 1, nemlig 

+300 CHF. Havde vi her investeret direkte i aktie B, havde vi en gevinst på (5.000/100)*10 = 500 CHF. 

Vi kan derfor slå fast, at traditionel ”buy-and-hold” strategi havde overperformet her. 

Udfald 3: aktie B rører ved KICK-IN området, og slutter under strike price 

Vi er nu vidne til at aktien mod forventet, har performet dårligt. I udfald 2 rørte vi også ved KICK-IN 

området, men i modsætning til udfald 3, ligger vi nu under strike price. Vi modtager nu et på forhånd 

aftalt antal aktier. Dette antal er bestemt og kaldes for convertio ratio. Antallet er på forhånd givet 

da investeringen 5.000 divideres med prisen på aktie B ved udstedelse. 5.000/100 = 50 aktier.  

Eksempel: aktie B rører KICK-IN området og ender i kurs 80 om 1 år. Vi modtager nu 50 aktier til en 
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værdi af 80 CHF pr. styk. Dette svarer til 80*50 = 4.000 CHF. Vi har nu en investering direkte i aktien 

på 4.000 CHF. Vi kan vælge at beholde aktierne eller realisere tabet på i alt 1.000 CHF.  

 

 

 

Opsummering på GOAL 

• Tilbyder attraktiv forrentning, når markedet kører sidelæns.  

• Ønske om at det underliggende aktiv bevæger sig indenfor et bestemt område.  

• Området kan vi selv bestemme på forhånd.  

• Udsteder har mulighed for at skræddersy produktet til os.  

• Forrentningen afhænger af prisen på optionen samt den implicitte volatilitet. 

• Flere komplekse udfald  

• Vi kan risikere at blive betalt i aktier 

• Alternativ investering til traditionel aktie og obligations investering 

• Kan strikkes sammen på mange forskellige metoder 
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9.6 Put-Call pariteten  
 

GOAL-certifikatet kan som nævnt tidligere konstrueres enten ved at sælge puts eller calls, altså på 

2 måder. Begge metoder har identisk pay-off, hvilket kan bevises ved hjælp af ”put-call pariteten”.  

Put-Call pariteten er et matematisk bevis, og en meget vigtig sammenhæng for europæiske 

optioner. Det kan ligeledes beskrives som værende et forhold mellem put og call optioner. Kender 

vi prisen på en europæisk call option, kan vi ved hjælp af put-call pariteten finde prisen på 

tilsvarende put-option. Sammenhængen gælder ligeledes den anden vej rundt, nemlig ved at kende 

prisen på put-optionen kan vi ved hjælp af put-call pariteten, prisfastsætte prisen på call-optionen. 

For at pariteten holder kræver det at både put og call optionen har identisk strike price samt løbetid. 

Pariteten er baseret på ”loven om én pris”36, vi sikrer ved denne paritet, at der ikke er arbitrage37 

muligheder i markedet, da to identiske pay-offs skal handles til samme pris.  

I tilfælde af at vi observerede uregelmæssigheder i forhold til priserne på de europæiske optioner, 

ville vi kunne gennemføre en arbitrage. At gennemføre en arbitrage, betyder at vi sælger den ene 

option for at købe den anden. Det betyder med andre ord at vi får en risikofri gevinst og ikke et 

muligt pay-off.  Put-call pariteten for europæiske optioner uden udbytte, er matematisk bestemt 

således:  

𝑐 + 𝐾𝑒 −𝑟𝑇 = 𝑝 + 𝑆0  

Hvor38:  

c Prisen på call-option 

K Strikeprice 

r (Rf) Den risikofrie rente 

T Løbetid i år 

p Prisen på put 

𝑆0 Aktuel aktiekurs 

 

                                                           
36 Hull kapital 9 
37 Se opslagsværk 
38 Disse matematiske fortegnelser vil være gennemgående i hele projektet 
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Eksempel 

Tidligere har vi stiftet bekendtskab med S&P 500, lad os benytte os af den viden og i den forbindelse 

se på et eksempel, hvor pariteten spiller en væsentlig rolle. Vi forestiller os, at investor har været i 

et GOAL-certifikat det seneste år. Her har han fået forrentet hans midler. Det er gået som planlagt, 

altså ingen levering af det underliggende aktiv39. Det er nu investors mavefornemmelse, at de 

stagnerende dage er ved at være talte. Investor forventer et fremtidigt marked som er bullish, og 

om 1 år vil situationen være anderledes på aktiemarkedet. Investors mavefornemmelse fortæller 

endvidere, at en eksponering overfor S&P 500, ville være en god idé, og begrunder det med, at det 

en god mulighed at opnå stor risikospredning på.  

• Af graf 6 så vi at S&P 500 handlede til kurs 2.877 EUR 4 april 2019.  

• Investor har udtrykt sin smertegrænse også kaldet gulv til 2.600 EUR 

• 2.600 EUR er vores strikeprice 

• Vi antager at indekset ikke betaler dividende 

• Der er tale om europæiske optioner 

• Løbetiden på optionen er nøjagtig 1 år 

• Det observeres 4. april 2019, at en europæisk call-option med strike 2.600 EUR, på S&P 500 

handles til 288,15 EUR.40 

• Af USS1+2 slog vi fast at renten i april 2019 var 0% eller minus rente. Vi estimerer med 0%. 

Investor vil gerne sikre sig et gulv under investeringen, men vil samtidig have muligheden for upside 

på S&P 500, hvis markedet pludselig stiger voldsomt. Dette gulv er vores strikeprice og investor har 

udtrykt en pris på 2.600 EUR. En sådan strategi kan ligeledes laves på 2 måder. I modsætning til 

GOAL-certifikatet køber vi optioner og sælger dem ikke denne situation.  

 

                                                           
39 Se opslagsværk 
40 
https://finance.yahoo.com/quote/%5ESPX/options?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_refe
rrer_sig=AQAAAJL8WC6dKkCSZyNSnnmhwyQUxdgkafZ3BAeCfvY2cYDimBbJZA9yZ_42yScf0GFKDE-H-
x5Upqdhro4svPX5LHg4YYMK2gxBDFqQQKEN2Tzol-
HAQ8ifkjQPEY0avPUUpl8BfVeOvvDscqGexcA9hrkuw1TM5gRau1yiteko63aJ&date=1584662400  

https://finance.yahoo.com/quote/%5ESPX/options?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJL8WC6dKkCSZyNSnnmhwyQUxdgkafZ3BAeCfvY2cYDimBbJZA9yZ_42yScf0GFKDE-H-x5Upqdhro4svPX5LHg4YYMK2gxBDFqQQKEN2Tzol-HAQ8ifkjQPEY0avPUUpl8BfVeOvvDscqGexcA9hrkuw1TM5gRau1yiteko63aJ&date=1584662400
https://finance.yahoo.com/quote/%5ESPX/options?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJL8WC6dKkCSZyNSnnmhwyQUxdgkafZ3BAeCfvY2cYDimBbJZA9yZ_42yScf0GFKDE-H-x5Upqdhro4svPX5LHg4YYMK2gxBDFqQQKEN2Tzol-HAQ8ifkjQPEY0avPUUpl8BfVeOvvDscqGexcA9hrkuw1TM5gRau1yiteko63aJ&date=1584662400
https://finance.yahoo.com/quote/%5ESPX/options?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJL8WC6dKkCSZyNSnnmhwyQUxdgkafZ3BAeCfvY2cYDimBbJZA9yZ_42yScf0GFKDE-H-x5Upqdhro4svPX5LHg4YYMK2gxBDFqQQKEN2Tzol-HAQ8ifkjQPEY0avPUUpl8BfVeOvvDscqGexcA9hrkuw1TM5gRau1yiteko63aJ&date=1584662400
https://finance.yahoo.com/quote/%5ESPX/options?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJL8WC6dKkCSZyNSnnmhwyQUxdgkafZ3BAeCfvY2cYDimBbJZA9yZ_42yScf0GFKDE-H-x5Upqdhro4svPX5LHg4YYMK2gxBDFqQQKEN2Tzol-HAQ8ifkjQPEY0avPUUpl8BfVeOvvDscqGexcA9hrkuw1TM5gRau1yiteko63aJ&date=1584662400
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Portefølje 1: Investér 2.600 EUR i en nulkuponobligation med 1 års løbetid. Investor er her sikker på 

at få 2.600 EUR om 1 år, ved at købe en nulkuponobligation på 2.600 EUR. Vi har ingen rente at 

diskontere med, da den er 0%. Vi køber en nulkuponobligation, som værende vores gulv på 

investeringen, hvis markedet mod forventning skulle falde tilbage. For at investor har mulighed for 

at opnå upside på S&P 500, købes her en call-option med strike 2.600 EUR. Worst case taber investor 

hele præmien på 288,15 EUR, som var det vi betalte for call-optionen.  

Portefølje 2: Køb en aktie af S&P 500 til nuværende niveau 2.877 EUR og køb derefter en put-option 

på strikeprice 2.600 EUR. På denne måde vil investor, altid sikre sig at kunne sælge sin aktie til 2.600 

EUR, i tilfælde af kursen om 1 år ligger under strikeprice. Vi har på denne måde ubegrænset gevinst 

på vores aktie, og vores gulv er her vores købte put-option.  

Vi er ved begge strategier bullish, men sikrer os selv samt vores investering, ved hjælp af købte 

optioner. 

Opsummering - scenarie 

Investor er i tvivl om, hvorvidt han skal vælge portefølje 1 eller 2. Vi vil illustrere for ham, hvordan 

de 2 pay-offs ser ud. Lad os derfor, i fællesskab, danne os et overblik over hvad vi ved ude fra 

investors situation og ønske.  

S0 2.877  Indeksets pris i dag 

K 2.600  Strike price 

c 288,15  Prisen på call-option* 

r 0%  Risikofri rente 

T 1  Optionens løbetid 

p ?  Vi kender ikke prisen 
Tabel 2   *Bemærk at prisen på den europæiske call-optionen er fra 4. april 2019. 

Af ovenstående tabel 2, ses det at vi ikke kender prisen på put-optionen. Vi har fortalt investor at vi 

vil illustrere begge scenarier for ham, derfor bruger vi put-call pariteten.  
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Billede 1 41 

Ved hjælp af put-call pariteten, og vedlagt dynamiske excel-ark, kan vi bestemme prisen på put-

optionen som 11,15 EUR. Det ses desuden af billede 1, at uanset hvilken portefølje investor vælger, 

vil han have identisk pay-off. I portefølje 1 køber investor en nulkuponobligation, med tilhørende 

call-option på det underliggende aktiv, heraf S&P 500. Er aktiekursen ved udløb over vores 

strikeprice vil investors call-option gå ”in the money” og han kan udnytte call optionen. I portefølje 

2 har investor købt en aktie på S&P 500 og den vej igennem have fuld upside42 på eventuelle 

stigninger. Fordelen ved portefølje 2, er at investor ikke er afhængig af at skulle vente til udløb, da 

han allerede ejer aktier på S&P 500, hvis indekset skulle stige kraftigt.  

Arbitrage  

I et marked som er i ligevægt, findes der ikke arbitrage. Det vil blive udlignet af markedskræfterne. 

Det kan dog ske, at man observerer uregelmæssigheder. Af nedenstående billede kan vi se, hvordan 

investor skulle agere hvis der opstod sådanne skævheder i markedet.   

                                                           
41 Billede 1 – Dynamisk excel-ark vedlagt som bilag. 
42 Se opslagsværk 
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Billede 2 

Billede 2, viser os ved hjælp af det dynamiske udarbejdede excel-ark, hvorledes det muligt at 

gennemføre en arbitrageforretning. Der er indtastet en fiktiv pris på put-optionen. I dette tilfælde 

10 EUR. Observerede man denne pris skulle man hurtigst mulig købe portefølje 2, da den er billigst 

og sælge portefølje 1. Gør man dette ville man kunne opnå en risikofri gevinst på 1,15 EUR, med det 

samme. Dette skulle man blive ved med indtil markedskræfterne havde udlignet skævheden. 
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9.7 Black-Scholes modellen 
 

Når vi skal prissætte vores europæiske optioner, kan dette ske på flere måder. Black Scholes 

modellen er en af dem.  Vi bruger Black Scholes modellen, da den er forholdsvis simpel og lige til at 

gå til, samt ikke kræver de helt store udregninger. Formålet med Black Scholes modellen er at få 

prissat vores optioner. Grundet Black Scholes modellens forholdsmæssige simpelhed, bliver den 

anvendt flittigt i finansverdenen, når der skal prissættes optioner.43 Modellen er udarbejdet over 

flere år, men blev først rigtig præsenteret og offentliggjort i artikler op gennem 1970’erne. De tre 

pionere som ligger til grund for modellen hedder Robert C. Merton, Myron S. Scholes og Fischer 

Black. De tre foregangsmænd blev først i 1997 anerkendt for deres store arbejde, i form af at 

modtage Nobelprisen i Økonomi. Desværre var Fischer Black gået bort blot 2 år forinden i 1995, 

hvorfor det desværre kun var Robert C. Merton og Myron Scholes, som modtog prisen.  

Black-Scholes modellen på europæiske optioner uden udbytte, kan matematisk skrives således:  

Call = 𝑆0𝑁(𝑑1 ) − 𝐾𝑒 −𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 

Put = 𝐾𝑒 −𝑟𝑇𝑁(−𝑑2 ) − 𝑆0𝑁(−𝑑1 ) 

hvor 

 

  

Ved første øjekast kan modellen godt se meget indviklet ud. Med lidt øvelse vil man finde ud af, at 

modellen er ganske nem og enkel at arbejde med, når først den er programmeret korrekt i Excel. 

Modellen findes i flere varianter, hvor der eksempelvis kan tages højde for dividende. Til brug for 

vores GOAL-certifikater senere i analysen, benytter vi ligeledes Black Scholes modellen, når vi 

prisfastsætter vores optioner.  

                                                           
43 Bechmann, K. m.fl. – ”Nobelprisen i Økonomi 1997” 
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Forudsætninger 
Black-Scholes modellen er et vigtigt værktøj for mange analytikere, studerende og andre brugere, i 

forbindelse med prisfastsættelse af optioner. Disse brugere, skal dog have nogle forudsætninger 

med i deres overvejelser. Forudsætningerne vil i dette afsnit blive diskuteret. Hvorvidt de er 

realistiske og brugbare.  Nedenfor fremgår en del af Black Scholes modellens forudsætninger:  

1. Den risikofrie rente rf er konstant gennem optionens løbetid 

2. Markederne er friktionsløse  

3. Kontinuert handel  

4. Markederne er i ligevægt – fravær for arbitrage  

5. Der udbetales ingen dividender i optionens løbetid  

6. Optionerne er europæiske  

7. Der er ingen begrænsninger i at kunne sælge eller gå short  

8. Perfekt delelighed  

9. Afkastene følger en lognormalfordeling  

 

1. Den risikofrie rente er konstant 

Den risikofrie rente rf antages som værende konstant i hele optionens løbetid i Black Scholes 

modellen, samt ens på alle løbetider. Vi har tidligere set, hvorledes denne findes ved hjælp af renten 

på Nationalbankens indskudsbeviser som er -0,65% april 2019. Vi estimerer dog med 0% i dette 

projekt. Denne forudsætning er endvidere heller ikke realistisk, da vi må forvente udsving i renterne 

gennem optionens løbetid. Markedsrenten kan skifte fra dag til dag og ændrer sig hele tiden. Der er 

naturligvis større risiko for ændringer, jo længere tid vores option løber. 44 

 

 

 

                                                           
44 Bechmann, K. - ”Nobelprisen i økonomi 1997.” 

& Jensen, B. Finans/Invest, nr. 8, s. 28-31, udgivelsesår 1997 
& Jørgensen, P. L. 
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2. Markederne er friktionsløse  

Denne forudsætning er meget afhængig af, hvor og hvornår man handler. Forudsætningen er 

desuden afhængig af hvilket marked og land man handler på. Markederne vil aldrig være 

fuldstændig friktionsløse, da der altid vil være en lille spread45 i bid/ask, handelsomkostninger samt 

forskellige skatteforhold tilhørende det pågældende land spiller ind her. Disse parametre spiller ind 

og skaber en smule skævheder i markedet. Vi så under put-call pariteten, hvordan en sådan 

skævhed kunne udnyttes og skabe en risikofri gevinst. 

3. Kontinuert handel  

Da markederne har begrænset åbningstider, er det pr. definition ikke muligt opfylde denne 

forudsætning. Skulle vi kunne handle kontinuert på tværs af markederne, skulle der være åbent for 

handel døgnet rundt. 

4. Fravær af arbitrage  

Forudsætningen af ingen arbitrage må betragtes som den vigtigste af alle. Fravær af arbitrage er 

byggestenen omkring Black Scholes. Der må ikke være arbitrage på markederne. Så længe markedet 

er i ligevægt, efficiente, vil Black Scholes modellen være opfyldt. Som beskrevet før vil en eventuel 

skævhed, blive rettet med det samme af markedskræfterne. Investorer vil udnytte situationen og 

hullet lukkes lynhurtigt.  

5. Der udbetales ingen dividender i optionens løbetid 

Dette projekts baggrund er bestemt at omhandle specifikt om opbygning samt funktionen, af GOAL-

certifikatet, hvorfor dividender ikke er relevante. Tilpasses Black Scholes modellen således at 

dividender medregnes, er det en forudsætning af de kommer kontinuert, hvilket ikke er gældende 

for aktier. Vi kan ikke være sikrer på størrelsen af dividenden samt tidspunktet. Ser vi derimod på 

vores omtalte S&P 500 indeks, vil vi se en større grad af kontinuert udbytterater, men det kan stadig 

ikke slås fast, da selskabernes udbyttepolitik ligeledes kan ændre sig.    

 

 

                                                           
45 Se opslagsværk 
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6. Optionerne er europæiske  

Vi ser ofte at optionerne er af amerikansk type, som betyder at den kan udnyttes i hele optionens 

løbetid. Under afsnitter ”Typer af optioner” bliver dette gennemgået. Det viser sig dog, at hvis der 

ikke er dividende, vil en rationel investor ikke udnytte den mulighed før udløb.46  

7. Begrænsning ved at gå short  

Denne forudsætning er til dels opfyldt, hvis man handler på et reguleret marked. Begrænsningerne 

går på at der er modpartsrisiko. Vores GOAL-certifikat er udstedt af UBS (Union Bank Of 

Switzerland), og vi estimerer derfor ikke med modpartsrisiko, da UBS er ”to big to fail”. Skal man 

som investor lave et short sell, skal man stille en margin til rådighed. Denne margin er modpartens 

sikkerhed for at få betaling. Har man ”tabt” tilstrækkeligt på sit finansielle instrument, får man 

marginscalls af udsteder, hvis ikke man indbetaler lukker udsteder investors position.  

8. Perfekt delelighed  

I praksis er dette er ikke muligt, da der ikke handles 0,1 eller 0,7 styk option. Dette ses der dog bort 

fra, da optionshandlerne på markederne er af væsentligt større karakter. Vi ser i dette projekt blandt 

andet data fra CBOE, som er verdens største udbyder af optioner.  

9. Afkastene følger en lognormalfordeling47 

Antagelsen om at vores afkast følger en normalfordeling, har vist sig ikke at være særlig god. 

Fordelingen viser sig at have ”fat tales” – tykke haler. Det vil i praksis betyde at de ekstreme udsving 

forekommer oftere. Antagelsen om at vores underliggende aktiv følger en lognormal ”random walk” 

med konstant volatilitet, er ligeledes heller ikke realistisk, da volatiliteten ændrer sig over tid. Vi vil 

i vores analyse af GOAL-certifikatet benytte os af en stokastisk model, nemlig en geometrisk 

brownks bevægelse.   

 

 

                                                           
46 Hull s. 301+302+303 
47 Hull s. 259 – 278 
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9.8 Implicit volatilitet  

 
Vi har tidligere i dette undersøgelsesspørgsmål blevet bevidste omkring, hvorledes volatiliteten 

spiller ind når optioner skal prissættes. I første del af USS3 samt under afsnittet omkring VIX-

indekset, kom vi ind på den observerede volatilitet i april 2019. Vi kunne aflæse af VIX-indekset at 

det nuværende niveau lå lavt et sted mellem 10-15%. VIX-indekset er nødvendigvis ikke retvisende, 

men tilnærmelsesvis en forventning til det generelle marked de næste 30 dage. Hvis ikke andet er 

oplyst, kan dagens eller øjeblikkets volatilitet bruges. Lad os i stedet se, hvorledes Black Scholes 

modellen kan hjælpe os til at forstå begrebet volatilitet. Ser vi på eksemplet fra afsnittet put-call 

pariteten, har vi følgende data:  

S0 2.877 EUR 

K 2.600 EUR 

c 288,15 EUR 

Rf 0% 

T (år) 1 

Vol ? 

 

Volatiliteten, som ligger til grund for den observerede call-pris kender vi ikke. Vi fandt ved hjælp af 

put-call pariteten blot ud af, hvad vores put skulle koste. På den måde beviste vi at både portefølje 

1 og portefølje 2, havde samme pay-off. Gør vi brug af Excel og programmerer Black Scholes 

modellen ind direkte, vil man ved brug af værktøjet ”målsøgning”48 kunne finde frem til den 

implicitte volatilitet, som ligger til grund for prisen på vores call-option. En sådan programmering i 

Excel skal være dynamisk, ellers vil vi ikke kunne benytte os af Excel. Det vigtigt at man låser cellerne 

korrekt, for derefter at benytte funktionen ”målsøgning”. Af billede 3, vil vi se hvordan en sådan 

”målsøgning” virker. 

                                                           
48 Se opslagsværk 
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Billede 349 

Ovenstående billede 3, giver os en implicit volatilitet på ca. 8%. Vi ved nu at den volatilitet, som 

ligger til grund for vores pris på 288,15 EUR for en call option, med strike 2.600 EUR og en løbetid 

på 1 år, har en implicit volatilitet på ca. 8%. Et sådan resultat fortæller os, at da denne pris blev 

observeret var den implicitte volatilitet ganske lav, taget vores tidligere VIX-indeks i betragtning.  

At bruge funktionen målsøgning, giver os en indikation for hvor meget frygt og udsving markedet 

forventer på S&P 500 det næste 1 år. Denne volatilitet kan ændre sig lyn hurtigt. Prisen på vores 

call-option er fra 4. april 2019, og kigger man på priserne blot dagen efter havde disse ændret sig. 

Vores volatilitet er endvidere et udtryk for markedets forventning til S&P 500 over det næste år, da 

vores option løber i 1 år. Tidligere i projektet, blev der nævnt en volalitet på omkring 10-15%, hvilket 

ikke er på 1 år, men derimod 30 dages forventningen. Vi har med andre ord at gøre med 2 forskellige 

løbetider, ergo 2 forskellige forventninger. Markedets forventning til udsving er altså større lige nu 

og her, end hvis vi ser på forventningerne i et længere perspektiv.  

Tog vi i stedet udgangspunkt i en volatilitet på 15%, havde prisen på vores call-option ændret sig. Af 

billede 4, kan dette ses. 

 

                                                           
49 Lagt som bilag – ”Black S – bestemmelse af vol” 
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Billede 4 

En ændring af volatiliteten til 15%, giver os en pris på vores call-option ved hjælp af Black Scholes 

modellen, på 338,05 EUR. En ændring fra 288,15 EUR til 338,05 EUR, svarende til en stigning i prisen 

på mere end 17%, blot ved at ændre volatiliteten. Bemærk at der ikke er ændret ved hverken strike 

price, aktiekurs, løbetid eller den risikofrie rente. Det er udelukkende baseret på 

markedsforventningen. Det er denne vi handler på når vi køber og sælger optioner. På samme måde 

er vores kupon på GOAL-certifikatet bestemt ud fra markedets forventning til fremtidige udsving. Er 

der stor usikkerhed i markedet, vil vi alt andet lige få en højere kupon. Vi skal huske på at vi ved 

konstruktionen af et GOAL certifikat ikke skal ud og købe optioner, men derimod sælge dem. Jo 

mere vi får for vores optioner jo mere kan vi ligge på vores kupon. Med en høj volatilitet, kommer 

også i større grad usikkerhed. Større usikkerhed betyder at chancen for udsving er større. Dette er 

ikke vores ønske, når vi køber et GOAL-certifikat, da chancen for at blive betalt i aktier dermed også 

er større. Chancen for at indekset stiger i en sådan grad, at man i stedet skulle have haft en long 

position i S&P 500, er ligeledes større ved en høj volatilitet. Disse udsving vil vi se nærmere på i 

næste afsnit, hvor vi ved en Monte Carlo simulation, med indbygget Geometrisk Brownks bevægelse 

vil analyse en række udfald.  
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9.9 Delkonklusion 
 

Byggestenene i et GOAL-certifikat, kan vi ved hjælp af USS3 nu definere. Vi ved hvordan certifikatet 

er strikket sammen. Vi har i fællesskab skrællet produktet ad, og analyseret sammenhængen 

mellem de forskellige parametre. Vi har opdelt typer af optioner og kategoriseret disse. Vi så på 2 

eksempler – et traditionelt GOAL-certifikat og et KICK-IN GOAL-certfikat. Her blev vi bevidste 

omkring certifikatets egenskaber, og hvorledes vi som investor kan få forrentet vores midler. Et 

GOAL-certifikat leveres med en oprindelig fast kupon i slutningen af løbetiden, hvis ikke prisen på 

det underliggende aktiv ligger under strikeprice. Kuponen vi får er langt højere end, hvad det øvrige 

marked kan give os i stagnerende tider.   

Vi så, hvordan put-call pariteten kunne hjælpe os med at prisfastsætte optioner på kryds og tværs. 

Vi kan konkludere at man ved lidt kreativitet, kan strukturere et identisk pay-off på 2 forskellige 

måder, nemlig ved hjælp af loven om én pris. Vi så, hvordan en arbitrageforretning kan gennemføres 

i tilfælde af skævheder i markedet. Vi fandt endvidere ud af, under afsnittet om Black Scholes, at 

modellen har 9 grundlæggende forudsætninger. Disse fik vi diskuteret og kommenteret på. 

Forudsætningerne kan vi konkludere ikke altid er helt så realistiske, som vi måske kunne ønske os.  

Vi så på en observeret call-pris i markedet og et real life eksempel, og kunne ved hjælp af Black 

Scholes, estimere øjebliks-volatiliteten som værende 8%. Dette underbyggede vores hypotese om 

et marked, som er en smule i dvale og vi ikke måler meget power i aktiemarkedet i disse dage. Ved 

en programmeret Black Scholes model i Excel, forstås denne som værende dynamisk, da vi ved hjælp 

af målsøgning nu kan estimere en hvilken som helst volatilitet, blot ved at kende nogle få parametre. 

Vi forstår med andre ord nu, hvorledes volatilitet og optionerns pris hænger sammen.    

 

 

 

 

 



Side 47 af 74 
 

10.0 USS4 
 

I hvilken udstrækning kan et GOAL-certifikat skabe merværdi for investor med fokus på det 

seneste år? 
 

Vi har tidligere under gennemgangen af GOAL-certifikater set, hvorledes det kan benyttes i 

stagnerende tider. Vi fandt ligeledes ud af, hvilke udfald og scenarier vi som investorer kan stå i. I 

dette afsnit vil vi analysere brugen af GOAL-certifikater ved hjælp af et real-life KICK-IN eksempel. 

Dette eksempelvis vil tage udgangspunkt i perioden 4. april 2018 til 4. april 2019, præcis i samme 

periode som vi tidligere har studiet. Vi vil i afsnittet blandt andet se hvorledes en Monte Carlo 

simulation med indbygget Geometrisk Brownks Bevægelse opfører sig på vores GOAL-certifikat. 

Desuden vil vi sammen forsøge at simulere et crash ind i vores model, som lignende tilfælde tilbage 

ved juletid 2018. På den måde, får vi en bedre forståelse af certifikatets risici, samt en realistisk 

holdning til fremtiden. Vores resultater og simuleringer, vil undervejs i analysen blive kommenteret 

på.  

Udgangspunktet er et udstedt certifikat fra UBS. Certifikatet er vedlagt af bilag ”Certifikat UBS”, og 

kan der ses i detaljer. De nødvendige parametre, for at kunne analysere brugen af certifikatet, er 

plukket ud og vil danne rammen for USS4.  

Af billede 4 på næste side, ses et udpluk af vores indeksbaseret KICK-IN GOAL-certifikat, som nævnt 

er udstedt af UBS. Vi forestiller os, at vi er køber af certifikatet, og i den forbindelse ønsker at kunne 

analysere brugen. På den måde får vi belyst, hvordan certifikatet kan skabe merværdi for os som 

investorer i en stagnerende markedssituation.  Optionen som er en del af certifikatets byggesten, 

er en digital af slagsen. Vi gennemgik digitale optioner under afsnittet ”Typer af optioner”, samt da 

vi så på brugen og de udfald et ”KICK-IN GOAL-certifikat” kan give os. Der henvises derfor til tidligere 

afsnit.  
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Billede 4 

Af pilene oplyses nogle af de vigtigste informationer, vi skal have med os senere i analysen, når vi 

skal simulere udfald. Det underliggende aktiv er EURO STOXX 50, hvilket er et indeks over nogle af 

de største europæiske virksomheder. Indekset er udstedt af Deutsche Börse Group, og havde en 

samlet markedsværdi i 2016 på 1.962 trillioner euro50, dette må betragtes som værende 

                                                           
50 https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_Stoxx_50 

Juleaften 

Afstand til KICK-IN 

level. Vi skal bruge 

et crash på mere 

end 35% for at få 

betaling i aktier. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_Stoxx_50
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astronomisk stort og vores ønske om eventuel risikospredning er derfor tildeles opfyldt. Inden vi 

blot kaster os ud i disse føromtalte simuleringer, har vi brug for at vide, hvad samt hvorfor vi gør 

det. Det næste afsnit vil omhandle en smule af den vigtigste teori bag den kommende dybdegående 

analyse. 

10.1 Monte Carlo, Brownske bevægelser & den underliggende proces51 
 

Monte Carlo simulationer bruger vi i den finansielle verden, til at kunne modellere udviklingen, samt 

sandsynligheden for en række scenarier. I vores situation, ønsker vi at kunne modellere udviklingen 

på Euro Stoxx 50, som er vores underliggende aktiv. Dette vil vi se senere blive præsenteret ved 

hjælp af en række scenarier. Monte Carlo simuleringer er i sig selv en teknik, som kommer fra 

gambling industrien (Monaco)52, og bliver brugt til at simulere en prognose af en masse udfald. 

Modellen og udfaldene afhænger af ens variabler. På den måde kan den konstrueres på en masse 

måder. I vores tilfælde vil vi se på Brownske Bevægelser, da det passer godt til at skulle prise mulige 

aktiekurser heraf Euro Stoxx 50. Dette er nødvendigt, da vi ved at vores underliggende aktiekurs 

spiller en særlig vigtig brik i vores GOAL-certifikat. Hvordan vi kan modellere udviklingen i det 

underliggende aktiv, med hjælp af Brownske bevægelser, vil vi sammen se nærmere på i kommende 

afsnit.  

Begrebet Brownske bevægelser kommer fra den skotske botaniker Robert Brown (1827), som 

studerede pollen og støvpartiklers uforklarlige bevægelsesmønstre i på vandets overfalde.53 

Med en standard en-dimensional Brownsk bevægelse, forstås en stokastisk proces der modellerer 

en kontinuert bevægelse. Vi har altså at gøre med en model, hvis værdi påvirkes af tilfældigheder. 

Modellens muligheder er hver for sig associeret med en vis sandsynlighed.    

• W0 = 0  

• Wt1 - Wt0 , Wt2 - Wt1, ……  …….. , Wtk - Wtk-1 , uafhængige af alle 

                                                           
51 Kapitel 21 +14 i Options, Futures, and Other Derivatives, 9th  Edition, Global Edition, Copyright © John  C. Hull 2018 
 
52 https://www.investopedia.com/terms/m/montecarlosimulation.asp 
53 https://da.wikipedia.org/wiki/Brownske_bev%C3%A6gelser  

https://www.investopedia.com/terms/m/montecarlosimulation.asp
https://da.wikipedia.org/wiki/Brownske_bev%C3%A6gelser
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Ovenstående betyder blot at modellen starter med en værdi på 0, og bevæger sig som tiden går. 

Modellen er endvidere uafhængig og normalfordelt54. Modellen har en middelværdi og en varians 

svarende til længden af tidssteppet. 

10.2 Geometrisk Browns Bevægelse med drift 
 

Vi har af de foregående undersøgelsesspørgsmål (USS), estimeret med en 0 rente. Dette vil også 

gøre sig gældende ved simuleringen af vores KICK-IN GOAL certifikat. Da renten i disse tider er 0 

eller mindre, finder vi det i stedet interessant at kunne illustrere, hvordan et sådan led kan indgå på 

anden vis. Ved at tilføje et driftled får vi skabt interessante data. Et sådan driftled kan bruges til en 

konstant kontinuert udbytterate. Dette kan vi forestille os at Euro Stoxx 50 eller S&P 500 giver os 

over perioden vi ser på. Ved at kunne håndtere et sådan led, er vi samtidig i stand til at arbejde med 

enkelaktier. 

Ved en drift forstås en Wiernerproces55. Dette er også tidligere nævnt som en ”random walk”. Det 

er en udvidelse af den Brownske bevægelse, hvor vi tilføjer et driftsled. Den generaliserede 

Wiernerproces kan skrives således:  

S (t) = μt + W(t)56 

Hvor:  

μt er vores driftsled W(t) er en Wiernerproces. Den stokastiske proces kan derfor skrives som:  

S(t) ~ N ( μt, 2t). Af formelsamling og eksamen 2018 er givet ved:  

dS(t) =  μ(t)dt + (t)dW(t) 

Driften kan bruges til at medregne eksempelvis den risikofrie rente eller kontinuert dividende. Vi 

estimerer dog i dette projekt med føromtalte 0%. Vi kunne i stedet forestille os at S&P 500 havde 

en fast udbytterate på 2,5% hvert eneste år. Af nedenstående graf 15, ses en simuleret udvikling af 

netop S&P 500.  

                                                           
54 Se opslagsværk 
55 Se opslagsværk 
56 Fra Hull 
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Graf 1557 

Ved en opstilling af den Brownske bevægelse med tilhørende driftsled i Excel, ses det tydeligt at den 

røde graf ligger over den blå. Afvigelsen fra den røde og blå graf, er blot en drift på 2,5% svarende 

til vores udbytterate. Den grønne linje er i øvrigt en rentes rente reference. Man kunne ved første 

øjekast vælge at tro den grønne linje var en ret linje, men skalerer man den op og sætter driftleddet 

til mere end blot 2,5%, eksempelvis 30%, ville man kunne se den faktisk er eksponentiel, grundet 

rentes rente effekten. Det er værd at bemærke at den blå graf, er et resultat af en standard Brownsk 

bevægelse. Den standard Brownske bevægelse, bevæger sig rundt om sig selv og sin startværdi. Den 

røde graf bevæger sig rundt om sig selv plus vores driftsled på 2,5%. Derfor ligger den røde graf over 

den blå, da vi har tilføjet et driftled. En sådan simulering og modellering vil vi få udspecificeret i 

næste afsnit. 

 

 

 

 

                                                           
57 Udarbejdet i Excel 
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10.3 Praktisk brug af den Geometrisk Brownske Bevælgelse 

 

Af den Brownske bevægelse ved vi nu, at vi kan simulere en udvikling i et indeks. Denne viden tager 

vi med os når vi ser, hvordan vi kan simulere kursudviklingen på EURO STOXX 50 og vores udstedte 

certifikat. Formelen vi implementerer i Excel ser således ud:  

58  

Processen er udover at være en Geometrisk Brownsk Bevægelse, også en special funktion af Ito’s 

Lemma59 proces. Vi har af afgrænsningen, valgt ikke at gå i dybden med Ito’s Lemma, da det ikke 

findes relevant for at kunne håndtere og tolke på vores simuleringsresultater.  

Processen beskriver ændringen i en aktiekurs til tidspunkt X, og processen i formelen kan forklares 

således:  

Aktiekursen om 1 tidsstep = aktiekursen i dag + et driftled * aktiekursen i dag * et tidsstep + 

volatiliteten * aktiekursen i dag * NORM.SINV (RAND)60 * kvadroden af tidssteppet. 

Driften har vi mulighed, for at ligge ind i modellen, men vil ikke blive benyttet grundet 

renteniveauet. Endvidere bemærkes det at vi bruger funktionen ”RAND”, som er en tilfældig 

trækning af et tal mellem 0-1. Dette er en specialfunktion i Excel. Ved at bruge funktionen, kan vi 

ikke få et negativt tal. På den måde kan vi benytte os af modellen, når vi om lidt skal se hvordan det 

underliggende aktiv, heraf EURO STOXX 50 reagerer når vi laver et par simuleringer.   

10.4 Simulering af Euro Stoxx 50 
 

Kigger vi på graf 16, kan vi se udviklingen over Euro Stoxx 50 det seneste år.  

D. 4. april 2019, var det muligt som investor at handle indekset til en kurs på 3.441,93 EUR. For 

præcis 1 år siden, rettere 4. april 2018 kunne Euro Stoxx 50 handles til en kurs på 3.513,06 EUR. I alt 

et beskedent fald på (3441,93/3513,06)-1 = - 2,09 %. Tager vi et kig på vores tidligere præsentere 

                                                           
58 Fra Power Point og faget Derivatives 2018 
59 Se opslagsværk 
60 trækningen af en normaliseret normalfordeling, som skaleres til tidssteppet ved hjælp af kvadratroden 
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KICK-IN GOAL-certifikat, vil vi kunne se at det betaler en præmie på i alt 3,35% p.a. Vi ved altså 

allerede nu, at var man i denne periode ejer af certifikatet havde man kunne generere et acceptabelt 

afkast på 3,35%61. Holder vi dette op imod det seneste års udvikling, havde vi ved at eje aktier på 

Euro Stoxx 50, haft et negativt år set i samme periode. Lad os sammen dykke lidt længere ned og 

endnu engang betragte graf 16.  

Graf 1662 

Endvidere kan vi ud fra graf 16 observere, at sammenligner vi på tværs og med vores S&P 500 indeks, 

vil vi kunne se at indekset i samme periode, blev ramt af et crash omkring juletid 2018. Dette crash 

kan vi ligeså ud fra graf 16, konstatere har rettet sig igen, således at vi på nogenlunde niveau, som 

for et år siden. Det seneste år er interessant for os at analysere, da der både er tale om en stagnering 

samt et mindre crash. Disse scenarier, vil vi nu forsøge at betragte ved hjælp af en række 

simuleringer.   

 

 

                                                           
61 Vores kupon på vores certifikat 
62 
https://www.google.com/search?q=eurostoxx+50&oq=eurostoxx+50&aqs=chrome..69i57j0l5.3007j0j7&sourceid=chr
ome&ie=UTF-8  

Juleaften 

https://www.google.com/search?q=eurostoxx+50&oq=eurostoxx+50&aqs=chrome..69i57j0l5.3007j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=eurostoxx+50&oq=eurostoxx+50&aqs=chrome..69i57j0l5.3007j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Lad os nu i fællesskab benytte os af af den Geometriske Brownske Bevægelse model. Ved hjælp af 

vedlagt Excel bilag ”GBB – EUROSTOXX – 50”, har vi mulighed for at simulere en række scenarier. I 

første scenarie har vi estimeret med følgende data fra tabel  7.  

 

 

 

 

 

Tabel 7 

Taster vi disse data ind i Excel arket, som fremgår af bilagene, ses nedenstående resultat. 

 

  

Billede 563 

Af billede 5 ser vi her et bud på en mulig udvikling over EURO STOXX 50  de næste 24 måneder. 

Bemærk at vi hverken har et crash eller en drift, men alene estimerer med en volatilitet på 15%. Vi 

                                                           
63 Simulering i vedlagt Excel-ark GBB EUROSTOXX 50 

 (Driften) Risikofrie rente 0% 

 (volatiliteten) 15% 

t (tidssteppet) 1 måned 

Strike price 3.130,33 

Aktuel kurs 4. april 3.441,93 EUR 
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estimerer med en volatilitet ind på 15%, da det er højeste niveau vi har målt 2019 – 4. april 2019. 

Resultaterne vi får i venstre side af ”St” er et resultat af den Geometriske Brownske Bevægelse. Vi 

har mulighed for at skrue på de forskellige parametre, for at demonstrere en anden udvikling. 

Resultaterne vi får fra simuleringen og dermed Excel-arket, er et resultat af vores parametre. 

Bemærk at simuleringen ikke giver os noget crash eller større udsving. Dette skyldes den lave 

volatilitet samt vi ingen drift har. Det er endvidere muligt ved hjælp af Excel at beregne en 

gennemsnitskurs i perioden på 3.752 EUR. Tager vi udgangspunkt i kursen 4. april 2019 og 

gennemsnitskursen er dette en gennemsnitlig stigning over de næste 24 måneder på 

(3752/3441,93)-1 = ca. 9%. At vi ingen crash eller anden udenoms støj har, er et produkt af vores 

forsigtige parametre. Vi måler i måneder og har kun 24 aktiekurser. Bemærk at volatiliteten ligger 

konstant på 15%, og danner på grundlag for denne simulering.  

10.5 Simulering nr. 2  

 

Lad os på ny forsøge os med en simulering ved hjælp af Excel arket ”GBB – EUROSTOXX -50”. Denne 

gang har vi modelleret modellen således:  

 (Driften) Risikofrie rente 1% 

 (volatiliteten) 25% 

t (tidssteppet)  1 dag 

Strike price 3.130,33 

Aktuel kurs 4. april 3.441,93 EUR 

Tabel 8 

Af tabel 8, ses det at vi nu skruer gevaldigt på vores parametre. Vi estimerer nu med en risikofrirente 

på 1%, hvor vi før esitmerede med 0. Vi har atlså nu et ”aktivt” driftled. Vi skruer ligeledes op før 

uroen på markederne, ved at indtaste 25% på volatilitetsparametret. En periode med 25% 

volatilitet, kunne det betyde at verdenen og Danmarks væksthjul kører rundt. Det er med andre ord 

dynamik i markedet. Sidst ønsker vi at se kursviklingen dag for dag, og ikke måned for måned, som 

i sidste forrige simulering. Simuleringen af tidssteppet er sat til 1 dag, mens forrige simulering var 

med 1 månedstidsstep. Vi ser med andre ord på aktiekursen hver eneste handelsdag. Bemærk at 
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driften er sat til 1%, hvorfor vi må forvente at observere en snæver opadgående trend. Desuden har 

vi skruet på volatiliteten, således at vi nu måler 25%. Strike price og kurs er holdt på samme niveau.  

    

Billede 964 

Som det ses af billede 9 og simulering nr. 2, er vi ved omkring handelsdag 200, under niveau fra 

vores første handelsdag. Det er her at driften spiller ind, da vi kan se at vi efterfølgende har en drift 

som trækker i vores indeks i opadgående retning. Vi er efter 365 handelsdage over niveau og vi 

nærmer os en kurs på 5.000 EUR. I en sådan situation, med drift og forholdsvis høj volatilitet, ville 

vores GOAL-certifikat alt andet lige give os en højere kupon, da vi ved at optionen ville kunne sælges 

for mere. Vi giver som nævnt tidligere, også afkald på upside og ville i dette scenarie have mistet 

værdi ved at være i GOAL-certifikatet, da det bedre ville kunne have svaret sig at købe Euro Stoxx 

50. Husk på at denne simulering, kun et historie. Simuleringen ændrer sig fra gang til gang.  

Lad os en gang mere se, hvad der sker med vores model, hvis ser på nuværende markedssituation:  

 (Driften) Risikofrie rente 0% 

 (volatiliteten) 10% 

t (tidssteppet)  1 dag 

Strike price 3.130,33 

Aktuel kurs 4. april 3.441,93 EUR 

Tabel 10 

                                                           
64 Simulering i vedlagt Excel-ark GBB EUROSTOXX 50 
 

Et mindre dyk, grafen 

ser ud til at køre i 

opadgående retning.  
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Af sidste sides tabel 10, er de parametre vi i opgaven har estimeret med indtil videre noteret. 

Volatiliteten har vi ved hjælp af VIX-indekset, tidligere i projektet set være på et niveau mellem 10-

15%. Endvidere kunne vi ved hjælp af Black Scholes modellen, bestemme den implicitte volatilitet 

som værende ca. 8% tidligere. Det er i den forbindelse valgt at se på udviklingen over Euro Stoxx 50, 

med en volatilitet på 10%. På den måde får vi det mest realistiske billede af det nuværende niveau.  

 

 Billede 10 

 

Billede 10 viser os en simuleret udvikling over Euro Stoxx 50 de næste 365 handelsdage. Det bør 

bemærkes, at vi ikke i lige så høj grad, som de forrige 2 simuleringer, ligger under niveau fra første 

handelsdag. Til gengæld flytter kursen sig ikke nævneværdig set over hele perioden. Vi har en lav 

volatilitet og ingen drift, præcis som vi sammen fandt ud af tidligere var billedet på markedet april 

2019. Forudsætter vi at markedet vil fortsætte i samme niveau som nu, vil vi ud fra denne model, 

se et marked, som bevæger sig i et roligt tempo. Ingen imponerende stigninger med tildens til 

stagnering, får vores tanker ledet hen på seneste års udvikling set på Euro Stoxx 50. Vi skal dog ej 

forglemme at vi intet crash eller andre dyk, som vi så det tilbage i sidste kvartal af 2018. Et sådan 

crash vil vi sammen implementere i vores model i næste afsnit.  
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10.6 Opsummering  

Det vigtigt at slå fast, at disse simuleringer er et produkt af, at vi har konstante parametre. Forstået 

på den måde at vores variabler heraf volatilitet, drift samt tidsstep ikke ændrer sig over perioden vi 

simulerer i. Det eneste som ændrer sig er vores ”RAND” funktion, som giver os et tilfældigt tal 

mellem 0-1. Det er på samme måde som under afsnittet om Black Scholes forudsætninger, en 

forudsætning i den Geometriske Brownske Bevælgelse, at disse parametre er konstante over hele 

perioden. Konstante parametre kan vi slå fast ikke er realistiske, da vi under afsnittet ”VIX”, så at 

volatiliteten kan ændre sig markant over tid. En større ændring i netop volatiliteten, så vi udvikle sig 

hen over juletid, da geopolitiske spændinger spillede ind på markedet. I stedet får vi en model, vi 

kan modellere og tolke som vi vil. Der er ingen tvivl om at det er vanskeligt at gisne om fremtiden, 

selv de dygtigste analytikere på markedet vurderer faresignaler og situationer forkert. I stedet har 

vi mulighed at kunne opstille en model, der bygger på vores forventninger til fremtiden. Nogle gange 

vil vi ramme plet og andre gange vil vores simuleringer give os nogle urealistiske udfald. Det er i lige 

så høj grad vigtigt, for formidleren at kunne præsentere strukturerede produkter for køberen, ud 

fra køberens ønsker. På den måde kan formidler og vi opstille en række simuleringer samt udfald, 

med henblik på at danne os selv en mening. På den måde får investor et indblik sammen med os i, 

hvad der er realistisk i nuværende markedssituation. Tror vi på at renten skal stige, kan vi estimere 

med den ønskede drift. Tror vi samtidig på øget volatilitet, så kan benytte os af simulering nr. 2. Her 

så vi eksempelvis, hvordan volatilitets parameteret spillede ind i den Geometriske Brownske 

Bevælgelse.  

Vi får altså en trend som vi kan analysere på, dog uden crash. Disse crash vil vi nu se nærmere på.  
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10.7 Black Swan 

 

Black Swan er et fænomen, som kommer fra det gamle ordsprog om at der ikke fandtes sorte svaner. 

Da der dengang efterfølgende blev observeret sorte svaner i naturen, blev dette begreb senere til 

en metafor. Vi bruger begrebet i dag, når vi taler om eksempelvis årtusindeoversvømmelse, sjældne 

naturfænomener og andre overraskelsesmomenter.65  

Det følgende afsnit vil gøre os klogere på, hvad eventuelle fremtidige crash på Euro Stoxx 50 ville 

have af indflydelse på vores KICK-IN GOAL-certfikats pay-off. I dette crash ligger vores 

overraskelsesmoment på aktiekursen og dermed det underliggende aktiv. Vi forestiller os nu at vi 

tror på, at der i den kommende tid vil ske et crash af større eller mindre grad. Vi vil i den forbindelse, 

benytte os af en Monte Carlo metode, heraf Geometrisk Brownsk Bevægelse. Den absolutte forskel 

fra forrige afsnit  er, at vi i modellen, har indbygget såkaldte ”jumps”66 eller crash på aktiekursen 

undervejs. Sandsynligheden for disse jumps, kan vi selv modellere, hvilket vil vi se senere blive 

præsenteret. Excel-arket som bruges vil ligeledes blive lagt som bilag og hedder ”Monte Carlo – 

Crash”. 

I scenarie 1 vil vi se nærmere på et mindre crash, som det vi omkring juletid 2018 var vidne til.  

Scenarie 2 & 3 vil give os en fornemmelse af, hvad der sker når vi ændrer på vores variabler, og 

hvorledes vi kan bruge disse resultater til at forstå vores fremtidige udvikling for vores KICK-IN 

GOAL-certifikat.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Egen tilvirkning med hjælp fra vejleder 
66 Egen tilvirkning med hjælp fra vejleder 
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10.8 Juletid 2018 
 

Vi har gennem projektet, løbende vendt tilbage til tidspunktet omkring juleaften 2018. 

Tidligere blev vi bevidste om, at Euro Stoxx 50 i perioden 4. april 2018 til 4. april 2019, havde givet 

os en negativt afkast på ca. -2%. Det ellers positive udgangspunkt for året, blev standset brat da 

markedet faldt i sidste kvartal af 2018. Et BREXIT stod til at blive udskudt nok igen samt en 

handelskrig, som tog hele verdenen med sig og smittede af på aktiemarkedet som var det en slem 

vinterinfluenza. Af nedenstående graf 17, kan vi studere faldet omkring jul lidt nærmere. 

Graf 1767 

 

Euro Stoxx 50 kunne 27. december 2018, købes for 2.937,36 EUR. Et fald i prisen fra 26. april 2019 

på i alt 16%.68 Et sådan fald er ikke voldsommere end, hvad vi tidligere har har set af vores 

simuleringer med den rene Geometriske Brownske Bevælgelse. Vi har af foregående analyse, 

forsøgt os med 10,15 og 25% volatilitet i vores Brownske bevægelse. Men hvad der sker, når vi 

tilføjer et crash vil vi nu se nærmere på. 

 

                                                           
67 
https://www.google.com/search?q=euro+stoxx+50&oq=euro+stoxx+50&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.2170j0j7&sour
ceid=chrome&ie=UTF-8 , 26. April 2019 
68 2937/3500-1 = 16% 

https://www.google.com/search?q=euro+stoxx+50&oq=euro+stoxx+50&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.2170j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=euro+stoxx+50&oq=euro+stoxx+50&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.2170j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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10.9 Muligheden for crash 
 

Vi kender det fra vejret herhjemme i Danmark. Vi sætter os i haven eller er ude at gå en tur. Pludselig 

siler regnen ned. Det kom som en overraskelse, at vi kun var iklædt t-shirt og shorts. Vi kommer 

hjem drivvåde og lover os selv, at næste gang bliver det med en regnjakke under armen. På samme 

måde kan et crash på aktiemarkedet komme, som et lyn fra en klar himmel. Vi har tidligere set, 

hvordan vi kan sikre os mod sådanne overraskelser ved at handle optioner. Men hvad er egentlig 

chancerne og hvordan definerer vi et crash? Nogle vil måske mene at -4% på en dag er et mindre 

crash, mens andre ikke tager det så ilde op. Lad os se nærmere på de større historiske crash. Vi har 

alle hørt om det berømte store crash fra Wall Street i 192969, hvor man siger at markedet blødte fra 

24. oktober 1929 – 29 oktober 1929 . Familier og store virksomheder gik konkurs. Det tog de globale 

aktiemarkeder i snit 20 år at komme tilbage på samme niveau.70 

19. oktober 1987, dykkede vores S&P 500 indeks med mere end 20% og kaldes for ”black monday”. 

Man havde inden 1987 haft store stigninger de foregående 5 år, som vi også har set det i disse tider 

på mange store indeks rundt omkring i verdenen. Større crash forekommer fra tid til anden, men er 

som regel afledt af nogle politiske spændinger, som vi så af første graf 1 i projektet over de seneste 

10 år. Crash kan endvidere også forekomme ved terror, det så vi ved terrorangrebet 11. september 

2001. Her steg VIX-indekset voldsomt og ligeledes frygten på markederne. Situationen er naturligvis 

en anden end for snart 90 år efter børskrakket i 1929, men mulighederne ved vi er til stede. Dette 

emne og spørgsmålet omkring et eventuelt crash vil i øvrigt, også blive nævnt i perspektiveringen. 

Ser vi isoleret set på nyere tids udvikling af Euro Stoxx 50, ser vi et indeks som over de seneste 20 år 

som har svinget en del.  

                                                           
69 
https://www.google.com/search?q=black+thursday&oq=black+thu&aqs=chrome.1.69i57j0l5.2461j0j7&sourceid=chro
me&ie=UTF-8 
70 https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Monday_(1987) 

https://www.google.com/search?q=black+thursday&oq=black+thu&aqs=chrome.1.69i57j0l5.2461j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=black+thursday&oq=black+thu&aqs=chrome.1.69i57j0l5.2461j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Monday_(1987)
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Graf 1871 

På graf 18, vil vi konstatere, at udviklingen ikke ser alarmerende ud og i perioder har ligget langt 

højere end vi observerer april 2019. Euro Stoxx 50 lå over niveau fra i dag, hvis vi ser på før 

finanskrisen rasede. Af grafen ser vi desuden nogle mindre dyk vi kalder for crash undervejs. Ved et 

crash forstås egentlig et dagligt pludselige dyk, på omkring 10%.  

Tager vi udgangspunkt i vores udstedte certifikat fra UBS, har vi her et KICK-IN level på 2.034,71 

EUR. Dette niveau har Euro Stoxx 50 kun tangeret fire gange tidligere på de seneste tyve år. To gange 

er kursen gået en smule under niveauet, for senere at etablere et pænt niveau igen. Med andre ord 

betyder det at forestillede vi os, at vi havde købt et GOAL-certifikat i denne periode, var der 

undervejs 4 gange vi muligvis var blevet betalt i aktier og ikke fået investering retur. Vi kan samtidig 

se, er at markedet efterfølgende har rettet sig igen. Estimerer vi med ca. 200 handelsdage om året 

er der i perioden vi ser på 20*200 = 4.000 handelsdage. 4 ud af 4.000 handelsdage kan vi forsøge os 

at estimere med i vores model i første omgang. Svarende til 0,1% chance for et crash. 72 

 

 

 

 

                                                           
71 
https://www.google.com/search?q=historic+euro+stoxx+50&safe=strict&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiGpJix3fD
hAhUSyqQKHZF2CdoQ_AUICSgA&biw=1536&bih=722&dpr=1.25 
72 Egen tilvirkning – samt vurdering 

https://www.google.com/search?q=historic+euro+stoxx+50&safe=strict&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiGpJix3fDhAhUSyqQKHZF2CdoQ_AUICSgA&biw=1536&bih=722&dpr=1.25
https://www.google.com/search?q=historic+euro+stoxx+50&safe=strict&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiGpJix3fDhAhUSyqQKHZF2CdoQ_AUICSgA&biw=1536&bih=722&dpr=1.25
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10.9.1 Simuleringer med crash 
 

0,1% sandsynlighed er det samme som, at 1 ud af 1000 gange vil vores simulering give os en crash. 

Dette er samtidig årsagen til vi vælger at lave 1000 simuleringer. Vi estimerer med 15% volatilitet, 

som vi ved fra tidligere, er højt sat i nuværende marked.  

Graf 19 

Af vedlagt Excel-ark, kan det forsøges at simulere på egen hånd ved hjælp af disse parametre. Det 

vil vise sig at der er langt mellem modellen giver os et crash.  

 

Graf 20 
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For at synliggøre et crash er graf 20 taget med i vores analyse. Vi ramte lidt efter handelsdag 300 et 

crash, som er sat til -30%, for at illustrere worst case scenario. Det bør bemærkes at vi er lige på 

kanten til at berøre vores KICK-IN-level, som betyder vi bliver betalt i aktier.  

10.9.1 Endelig simulering & Pay-off 

 
Samler vi op på vores GOAL-certifikat, og de data vi har med os fra vores simuleringer, er det muligt 

at lave et samlet Excel ark, af bilag ”Euro Stoxx kick-in GOAL”, hvor vi kan simulere på vores konkrete 

KICK-IN GOAL-certifikat med Euro Stoxx 50 som underliggende aktiv. Excel-arket vil give os en samlet 

konklusion samt pay-off. Excel-arket er udarbejdet af vejleder af projektet, og forfatter har tillært 

sig brugen. Vi har indtil videre, set vigtigheden i forhold til volatiliteten for vores simulering. I den 

forbindelse vil vi endegyldigt forsøge os med et bud på, hvordan fremtidens VIX kommer til at ligge. 

Vi ser over en 2 årig periode, da det udstedte GOAL-certifikat fra UBS udløber i 2021. Af 

nedenstående graf 21, fremgår det gennemsnitlige VIX-tal, set over det seneste år markeret af den 

blå linje. Vi ligger på et niveau omkring ca. 15,8%.73    

 

Graf 2174 

Vi vælger vores volatilitets tal på baggrund af det seneste års gennemsnit. Perioden inkluderer en 

markant stigning i VIX og er i april 2019 under 15,8%. Dermed har vi indlagt en fiktiv buffer i 

modellen. Volatiliteten vil vi ligge ind i vores samlede Excel-ark og estimere med 15,8%, set over de 

næste 2 år. På den måde tror vi på, at situationen ikke er meget anderledes fra nu end om 2 år. Vi 

                                                           
73 Egen tilvirkning  
74 http://www.cboe.com/vix 

15,8% i snit 

http://www.cboe.com/vix
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estimerer som tidligere med 200 handelsdage pr. år. Vi så tidligere at den voldsomme stigning i VIX 

tallet omkring juletid førte til at vores indeks, Euro Stoxx 50 faldt med ca. 16%. Vi har med andre 

ord taget højde for større geopolitiske spændinger og et eventuelt hard BREXIT i de kommende 2 

år, kan skabe aktieturbulens. Taster vi 15,8% ind i vores samlede model og Excel ark ”Euro Stoxx 

kick-in GOAL”, samt vores øvrige data omkring strike price, løbetid og KIKC-IN level. Får vi følgende 

simulering og resultater:    

 

Graf 2275  

 

Som det ses af graf 22, er der simuleret 400 gange. Kun 1 gang ud af 400 simuleringer ramte vi vores 

KICK-IN level. Vi havde med andre ord fået 3,35% af vores investering, i hele perioden med meget 

stor sandsynlighed. Chancerne for at få betaling i aktier, må betragtes som værende ganske lille. Der 

gøres i øvrigt opmærksom på, at Excel arket ikke indeholder crash som vi så det tidligere. Det gøres 

endvidere opmærksom på at simuleringen ændrer sig fra gang til gang, da Excel-arket er dynamisk.  

 

 

 

 

 

                                                           
75 400 simuleringer – svarende til 2 år, ved hjælp af Eurostoxx 50 KICK-IN GOAL 
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10.9.2 Delkonklusion  
 

Vi har nu set af USS4, hvordan vi med hjælp fra Brownske Bevægelser, Excel og modellering kan få 

omsat markedsforventninger til tal og scenarier. Vi blev klogere på, hvad der skete når vi ændrede 

på de forskellige parametre i modellen. Vi så på, hvordan vi kunne bruge tidligere analyse, til at 

arbejde videre med under USS4. Vi brugte data omkring VIX, rente og Black Scholes modellen, til at 

modellere vores Brownske Bevægelse. For at se udvidet beregninger henvises til Excel-bilagene. Vi 

så af grafen over Euro Stoxx 50 det seneste år, at man som ejer af indekset ikke havde fået forrentet 

sine midler. I stedet så vi, at vores real-life udstedte certifikat fra UBS havde givet os en forrentning 

på 3,35% p.a. Vi kan altså konkludere, at baseret på det seneste år har GOAL-certifikater kunne 

generere mere vækst end traditionel ”buy and hold strategi” havde gjort. Vi fik implementeret 

begrebet Black Swan i vores Geometriske Brownske Bevægelse, så vi forstod indholdet af et muligt 

crash. Til sidst kunne vi berolige os selv en smule, da vi så op til flere simuleringer, hvor vi endte med 

få et positivt pay-off til trods for crash og svingende volatilitet. Måske endte aktiekursen over vores 

forventning, men vi fik stadig vores forrentning på 3,35%.  
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11.0 Konklusion  
 

Af USS1 konkluderede vi en del udenoms støj på de finansielle markeder. Vi blev sammen klogere 

på, hvad der rører sig i øjeblikket, heraf en usikkerhed specielt omkring om markedet kan bære mere 

vækst samt tempo, efter 10 års bull-marked. Vi fandt ved hjælp af dataindsamling og information 

ud af, at inflationen, renten og volatiliten skabte en unik situation, vi som investorer bør overveje 

vores næste træk i. Af samme USS, kunne vi konkludere at efter markedet historisk set har oplevet 

en invertering af rentekurven, er der kommet en recession lige om hjørnet.  

Dette ledte os på vej hen mod strukturerede produkter, som vi fandt ud af var en alternativ og 

kreativ måde at opnå andre utraditionelle pay-off på. Forstået på den måde at vi kunne 

sammensætte en simpel strategi, ved hjælp af optioner. Vi kunne eksempelvis spille mod markedet 

ved at sælge optioner. Vi så faldet omkring juletid, og hvordan vi kunne beskytte os mod et sådan 

fald. Dette fald var ikke faretruende for en eventuel investering i vores konkrete GOAL-eksempel, 

da vi ikke ramte KICK-IN level, hvorfor vi stadig ville være ”med” på vores investering. Af USS3 slog 

vi fast, hvad GOAL-certifikater er for en størrelse, og hvornår det en god idé at gøre brug af disse. Vi 

kunne konkludere at certifikatet er opbygget af en række byggesten, og det var muligt at skille dem 

ad. Ved at skrælle produktet, forstod vi sammenhængen ved hjælp af blandt andet put-call pariteten 

og Black Scholes modellen. Idéen slog vi fast ligger i stagnerende perioder, da vi i denne situation 

fik vores investering forrentet, mod et marked som ikke kunne give os nævneværdige afkast. 

 

USS4, hjalp os med at begribe, hvorledes vi kunne mulighedsgøre og dermed opnå merværdi ved 

hjælp af GOAL-certifikater. Vi kunne under USS4, konkludere at GOAL-certifikater betaler sig i 

stagnerende tider, og at man ved at have det gennemgåede certifikat i perioden vi så på, havde fået 

sin investering forrentet med positivt fortegn. Nok igen kunne vi konkludere at markedet historisk, 

til tider tager nogle større udsving såkaldte crash. I den sammenhæng, kunne vi her konkludere at 

GOAL-certifikater kun er en periodevis investering, indtil det er tid til at sadle om. En sådan strategi 

så vi under afsnittet put-call pariteten, hvor investor efter en periode igen ser et kommende bull-

marked. Vi ved altså at strategierne er forskellige, og afhænger af ens temperament samt 

mavefornemmelse. Vi kan desuden slå fast at simuleringer er en ting, og virkeligheden er en anden. 

Af gode grunde ved vi ikke om markedet fortsætter i opadgående kurve, eller om vi vil få et crash. 
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GOAL-certifikater er kun ét bud ud af mange, for at opnå forrentning af ens midler i stagnerende 

tider. Vores endelige konklusion er, at vi ikke kan sige noget om fremtiden, men kun tage 

udgangspunkt i nuværende marked og eventuel gøre brug af historien. Vi er berørt af nuværende 

markedssituation, hvor investorer skriger på et acceptabelt afkast. Ved brug af GOAL-certifikater, er 

det værst tænkelige scenarie er at vi bliver betalt i aktier, hvilket ville betyde at markedet er crashet. 

Et sådan crash, kunne vi konkludere lå fra nuværende niveau, med et fald størrelsesorden på mere 

end 30%. Vi kan ydermere konkludere, at ved at benytte os af GOAL-certifikater fraskriver vi os 

retten til upside på det underliggende aktiv. I stedet modtager vi en præmie. Denne præmie er vores 

forrentning. Finder man som investor sandsynlighed for, at markedet ikke crasher og i stedet 

stagnerer fremadrettet, vil en investering i GOAL-certifikater være et glimrende alternativ.  

Et alternativ fra traditionel aktie og obligationsinvestering. 
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12.0 Perspektivering 

 
Emnet omkring GOAL-certifikater, eller ”reverse convertibels” som de også kaldes, er oprindeligt 

inspireret fra en time i faget derivatives, hvor vejleder Søren Ulrik Plesner gennemgik disse 

certifikater og egenskaber. Emnet var helt nyt for mig til at starte med, og jeg har gennem opgaven 

tillært mig meget viden omkring strukturerede produkter, jeg ikke vidste før jeg gik i gang med 

projektet. Jeg kendte altså ikke til GOAL-certifikater og dets egentlige funktioner. Emnet greb om 

sig, og mit valg gik derfor på udelukkende at omhandle GOAL-certifikater. For mig var den vigtigste 

del af projektet, at undersøge investors muligheder i det nuværende marked. Jeg kunne have 

skrevet overordnet omkring strukturerede produkter, men valgte grundet den nuværende 

markedssituation at afgrænse mig til se på afkast i et stagnerende marked.  

Det er naturligvis klart, at jeg ikke kan forudse om en stagnering er på vej eller om vi står midt i den. 

Det er derfor forsøgt at hive nogle af de vigtigste markedssignaler ud, såsom den implicitte 

volatilitet. Ser vi eksempelvis på graf 18, som viser udviklingen over Euro Stoxx 50 de seneste 20 år, 

vil man her være fristet til at tro, at vi har været en stagnerende markedssituation i 20 år. Det 

afhænger altså af perioden man kigger på. Indeks er en ting og enkel aktier en anden. Jeg valgte at 

tage udgangspunkt i to globale og store indeks, for at minimere subjektive aktievurderinger. For mig 

har projektet været særdeles lærerigt, da jeg har fået styrket mine kompetencer indenfor 

strukturerede produkter, Excel brug, teoretiske modeller og faget derivatives. 

En af de store udfordringer har været at finde chancen for et crash. Jeg valgte at gøre det for min 

og investors skyld, så simpelt som muligt, med det for øje at kunne illustrere konteksten. Det er 

hermed optil læseren, eller investor vi rådgiver, om at vælge et fremtidigt crash på 10% eller mere 

er sandsynligt. Modellen og Excel-arket er lavet så det blot kan plottes ind. 

Om man så skal vælge GOAL-certifikater, som en alternativ investering i et stagnerende marked, vil 

jeg lade være op til læseren. Jeg evner at formidle sammenhængen, samt at analysere brugen. Hvad 

fremtidens kursudviklinger bringer os investorer, ved ingen og man bør vælge sin strategi ud fra ens 

mavefornemmelse. Vi kan endeligt slå fast, at kunsten som investor er at kunne generere afkast i 

alle mulige og umulige markedssituationer. 
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13.0 Opslagsværk 
 

”At The Money” (ATM) => S = K 

Buy and hold strategi – Køb aktier og lad det stå passivt til. Vi er af den overbevisning at vi har 

tiden med os markedet kun kan gå en vej – op. 

Covered Call - Vi er af den overbevisning at kursen vil forblive på nuværende niveau, og måske 

falde en smule. Fra salget af call-optionerne opnår vi en præmie. Denne præmie kan betragtes 

som en ekstra indtægt eller en buffer. Omvendt har køberen af call-optionen, muligheden for at 

købe vores aktier til strike price, hvis det skulle vise sig at aktierne brager i vejret.  

Dividende – Udbytte fra aktier 

Exercise – betyder at udnytte ens optionsret / mulighed  

Fuld upside – ubegrænset gevinst, vi ejer aktivet. 

”In The Money” (ITM) => S > K 

Ito proces – En udvidelse af den generelle wiener proces er Ito’s proces, som er en generaliseret 

wiener proces hvor paramenterne a og b er funktioner af de underliggende variabler x og tiden t.  

Målsøgning – GOAL SEEK – et værktøj, som er integreret i excel, og kan hjælpe os med 

eksempelvis at estimere volatiliteten. Det kræver at modellen er dynamatisk og man har låst 

cellerne korrekt for at få målsøgningen til at virke korrekt.   

Normalfordelt – er en af de vigtigste sandsynlighedsfordelinger og benævnes også 

Gaussfordelingen. Den er kontinuert og kan principielt omfatte alle reelle tal. Den er symmetrisk 

og kan entydigt bestemmes ved observationssættets middelværdi og varians.76 

Spread – bid and ask, bud og udbud. 

”Out of The Money” (OTM) => S < K 

                                                           
76 
https://www.google.com/search?q=normalfordelt&oq=normalfordelt&aqs=chrome..69i57j0l5.2475j0j7&sourceid=chr
ome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=normalfordelt&oq=normalfordelt&aqs=chrome..69i57j0l5.2475j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=normalfordelt&oq=normalfordelt&aqs=chrome..69i57j0l5.2475j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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OTC BØRS – Over the counter – ureguleret marked = modpartrisiko.  

Underliggende aktiv - Definition af Underliggende aktiv. Er i derivater det værdipapir, som skal 

leveres, når en derivatkontrakt såsom en put- eller call option udnyttes. 

USS = undersøgelsesspøgsmål   

Wiernerproces – et andet ord for den Brownske Bevægelse (en kontinuert stokastisk proces). Det 

første forsøg på at give en matematisk definition af processen blev gjort af franskmandenBachelier, 

som i slutningen af det 19. århundrede prøvede at give en statistisk beskrivelse af detilfældige 

kursudsving på aktiebørsen i Paris. Den første præcise matematiske definition blev givetaf Norbert 

Wiener i 1923, og processen kaldes derfor også ofte for Wienerprocessen. Siden da harden 

Brownske bevægelse spillet en stor rolle inden for ren matematik, anvendt matematik og fysik,hvor 

den især benyttes i Einsteins relativitetsteori. I matematisk finansieringsteori spiller denBrownske 

bevægelse en altdominerende rolle, idet den er den underliggende proces for næsten alle 

matematiske finansieringsmodeller.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 
https://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/779/martin_hofman_laursen_og_joachim_bramsen.pdf?seque
nce=1 

https://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/779/martin_hofman_laursen_og_joachim_bramsen.pdf?sequence=1
https://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/779/martin_hofman_laursen_og_joachim_bramsen.pdf?sequence=1
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15.0 Bilag 
 

Alle relevante bilag er vedlagt af USB nøgle efter vejledning fra CBS.  

Dette gælder ligeledes udarbejdede regneark fra Excel 

 


