
        

 

 

 

 

 

  

Vejleder: Søren Ulrik Plesner 

Dato: 15. maj 2017 

 

Antal anslag: 231.306 

101,67 normalsider 

 

 

Kandidatafhandling på uddannelsen cand.merc. 

i finansiering og regnskab (cand.merc. FIR)  

KVA 
En analyse af kapitalomkostningers indvirkning på prisfastsættelsen af renteswaps  

 

KVA 
An analysis of the impact of capital costs on the pricing of interest rate swaps 

af 

Becker, Sebastian Devantier 
Øllegaard, Mathias 



Becker, Sebastian Devantier 

Øllegaard, Mathias  1 af 120 

 

 

 

 

Until the most recent global financial crisis, which began in the summer of 2007, the market for interest 

rate swaps and other Over-the-Counter (OTC) derivatives had experienced tremendous growth. 

Financial innovation and deregulation of the financial sector globally enabled financial institutions to 

enter into trade agreements, which did not impose significant capital requirements upon the parties 

involved despite the risks they entailed. Derivatives in general, but especially CDO’s and CDS-contracts, 

which were used extensively in the period leading up to the crisis, were subject to significantly larger 

counterparty credit risks than what had been previously assumed in the market. As the crisis materialised, 

and the counterparty credit risks that played a major role therein became apparent, regulatory reform was 

implemented with higher capital requirements to ensure application of prudent capital policies across the 

banking industry. 

 The purpose of this thesis is to analyse the effect that the increased capital requirements 

for banks will have on their internal procedures as well as on their pricing of OTC derivatives, specifically 

concerning the capital pertaining to counterparty credit risk. In order to do so, the development in 

regulatory requirements for OTC derivatives is outlined, and the effect that these requirements have had 

on banks and credit institutions globally is highlighted. Furthermore, having introduced the concept of 

valuation adjustment, as well as a framework for computing credit exposure towards the counterparty on 

a given trade, a KVA (Capital Value Adjustment) charge is quantified based on a 10-year interest rate 

swap with a non-financial counterparty. Following the KVA calculation, a scenario analysis is performed 

to establish the effect of imposing changes on the calculation’s underlying base-case assumptions, 

illustrating the sensitivity of the results.  

 It is concluded that KVA in the example at hand constitutes a significant amount of the 

trade’s notional value, and due to the magnitude of the charge, a brief discussion of how credit institutions 

can handle KVA internally through a separate xVA desk is introduced. Finally, the implications of KVA 

and the overall regulatory requirements for the industry are discussed in order to speculate regarding the 

future of derivative trading given the current and expected future regulatory market conditions.  
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I forbindelse med udarbejdelsen af denne handling, skal der lyde en særlig tak til Jess Hansen, der under 

arbejdet med afhandlingen arbejdede på xVA-desken i Danske Bank. Samtidig skal lyde et tak til Henrik 

Nygaard Jensen fra xVA-desken, samt specialevejleder Søren Ulrik Plesner.  
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Forklaring af forkortelser: 

ASRF = Asymptotic Single Risk Factor model 

Bp = Basispunkter 

CCP = Central Counterparty Clearing House 

CDO = Collaterallised Debt Obligation 

CDS = Credit Default Swap 

CollVA = Collateral Value Adjustment 

CPD = Conditional Probability of Default 

CSA = Credit Support Annex 

CVA = Credit Valuation Adjustment 

Derivat = OTC-derivat 

DVA = Debt Valuation Adjustment 

EL = Expected Losses 

FRTB = Fundamental Review of the Trading Book 

FVA = Funding Valuation Adjustment 

KVA = Capital Valuation Vdjustment. 

MA-dokument = Master Agreement-dokument 

MVA = Margin Valuation Adjustment 

OTC = Over-the-Counter 

OTC-markedet = Over-the-Counter-markedet 

RAROC = Risk Adjusted Return on Capital 

RWA = Risikovægtede aktiver 

UL = Unexpected Losses 
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OTC-derivater og i særdeleshed renteswaps har været brugt af banker og kreditinstitutter siden 

begyndelsen af 1980’erne, da de første swapaftaler blev indgået. Markedet har oplevet stor vækst igennem 

årene, blandt andet fordi omkostningerne knyttet til indgåelse af swapaftaler ikke var store. Dette 

medførte, at swapaftaler for banker ofte var billigere at holde end traditionelle lån, da swaps inden 

markedet blev underlagt kraftigere regulering i de senere år, ikke blev tillagt nogen risiko, modsat hvad 

lån gjorde i markedets gældende regulering. Lån blev i Basel-komitéens anbefalinger, der ligger til grund 

for de krav, som stilles til bankers risikostyring på de finansielle markeder, tillagt fuld risikovægt, og da 

banker skulle holde 8% af lånets beregnede risikovægtede aktiver som kapital, var swaps en billigere og 

derfor mere attraktiv indtægtskilde for bankerne.  

Grundet de lave omkostninger forbundet med swaphandler, udviklede markedet sig 

kraftigt og voksede med vækstrater, der ikke noget andet sted i økonomien var set højere, og udviklingen 

fortsatte mere eller mindre uhindret frem til den seneste finanskrise, som indtraf i 2007. Under 

finanskrisen blev den egentlige modpartrisiko, som knytter sig til derivathandler blotlagt, og denne var 

indtil da ikke blevet opdaget af alle deltagere på markedet. I takt med, at banker og finansielle institutioner 

særligt i USA, men også andre steder i verden gik konkurs, kom en kraftig reaktion fra G20-landene og 

Basel-komitéen, som fremlagde forslag til, hvordan denne risiko i fremtiden skulle håndteres af 

kreditinstitutter verden over. Særligt Over-the-Counter (OTC)-derivater er blevet underlagt skrappere 

regulering igennem Dodd-Frank-loven i USA og senest Basel III-reguleringen, der blev implementeret i 

2010. Reguleringen har blandt andet medført, at banker og kreditinstitutter for at håndtere risikoen skal 

holde en langt større mængde kapital reserveret til de tab, som kan opstå i forbindelse med den 

modpartsrisiko, der knytter sig til derivathandler. 

Derudover er der også blevet stillet krav til, at institutioner som er involveret i 

derivathandler skal anvende en anden tilgang til den måde, de værdiansætter deres derivatbeholdninger 

på. Denne ændrede tilgang medførte i første omgang, at der skulle foretages en værdiregulering af enhver 

derivatbeholdning på baggrund af modpartsrisikoen knyttet til handlen, kaldet Credit Value Adjustment 

(CVA). I den seneste tid er der kommet flere værdireguleringer til, som blandt andet knytter sig til de 

omkostninger, som må afholdes i forbindelse med at fremskaffe kapital i forbindelse med en handel 

(Funding Valuation Adjustment – FVA), og senest de omkostninger som må afholdes i forbindelse med 

at tilsidesætte kapital til de uforventede tab, som knytter sig til en handel (Capital Valuation Adjustment – 

KVA). I takt med, at disse krav har ændret sig igennem tiden, og for at undersøge hvilken konsekvens 
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den seneste udvikling har for kreditinstitutter i Danmark, finder vi det interessant at undersøgende 

følgende problem: 

 

Hvilken betydning har KVA for prissætningen og den forretningsmæssige håndtering af 

renteswaps?  

 

Som det vil blive uddybet i afsnit 1.2, nødvendiggør problemformuleringen introduktion og forklaring af 

en række forhold og begreber, der ligger til grund for emnet. Til at understøtte, nuancere og strukturere 

besvarelsen af problemformuleringen, vil vi derfor ydermere undersøge de følgende spørgsmål, som vil 

blive behandlet kontinuerligt igennem afhandlingen: 

 

 Hvorfor er KVA-tillægget blevet relevant? 

 Hvilke forhold ligger til grund for udregningen af KVA? 

 Hvad er KVA i forhold til andre værdijusteringsbegreber? 

 Hvordan prisfastsættes KVA på en renteswap? 

 Hvilken betydning har KVA for bankens forretningsgange? 
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For bedst at kunne analysere og besvare den udarbejdede problemformulering, vil denne afhandling 

inddrage dels anerkendt akademisk litteratur, og dels retningslinjer, standarder og regulering udviklet i 

praksis. Dette er tilfældet, eftersom det i belysningen af problemformuleringen er relevant både at forstå 

den teoretiske baggrund for de begreber, der bliver undersøgt, samt de regulatoriske og praktiske forhold, 

der medfører at begreberne har relevans for den finansielle sektor i dag. Den introducerede teori bliver 

kun i de tilfælde, hvor det har direkte relevans for analysen blive gennemgået i detaljer, hvor de områder, 

der primært har relevans for den senere diskussion af afhandlingens konklusioner kun vil blive 

gennemgået i hovedtræk. 

 Den anvendte tilgang til belysning af problemformuleringen er deduktiv, eftersom analysen 

er struktureret således, at den nødvendige teori og baggrundsviden først introduceres for dernæst at 

kunne anvende denne til at drage konklusioner om problemformuleringen på baggrund af et konkret 

eksempel. I analysen tages udgangspunkt i en model og en tilgang, der er tilsvarende den, som Danske 

Bank anvender i deres udregning af KVA-tillæg på deres egne handler. For bedst at kunne illustrere de 

grundlæggende mekanismer i udregningen af et KVA-tillæg, og illustrere effekten heraf på en swaphandel, 

er der taget udgangspunkt i en simpel, 10-årig swapaftale, hvilket samtidig tillader at give læseren et større 

indblik i et relativt komplekst emne. Der udføres endvidere en følsomhedsanalyse på de fundne resultater 

med det formål at illustrere effekten af en ændring i de antagelser og variable, der ligger til grund for 

analysen. 

 Med afsæt i problemformuleringen, er afhandlingen delt op i seks sektioner, der indledes 

med en introduktion i denne sektion, hvor der vil blive forklaret og uddybet dels motivationen for at 

skrive om det valgte emne, og dels de afgrænsninger, der er foretaget i behandlingen af 

problemformuleringen og de dertil hørende underspørgsmål. Sektion 2 indledes med en introduktion af 

årsagerne til finanskrisen og de underliggende produkter, der forårsagede de risici, der ultimativt var 

medvirkende til, at krisen indtraf i 2007. Beskrivelsen heraf er relativt udførlig således, at læseren får en 

god baggrundsforståelse for krisens bagvedliggende mekanismer, og motivationen for de regulatoriske 

ændringer, som krisen medførte, og senere vil fokus blive rettet mod KVA-begrebet og dets betydning 

for industrien. Udviklingen i reguleringen vedrørende kapitalkrav og OTC-derivathandler bliver dernæst 

gennemgået, efterfulgt af en definition af OTC-markedet og de handelsmuligheder, der findes derpå. 

Sidst i sektionen introduceres og forklares eksponeringsbegrebet samt, hvordan modpartsrisiko i praksis 

modelleres og endeligt kan anvendes til beregning af de xVA-tillæg, der er fremkommet til at tage højde 

for de øgede omkostninger, banker står overfor. 
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 Sektion 3 introducerer teorien bag beregningen af CVA og KVA, og gennemgår 

beregningseksempler for begge værdijusteringer for at kunne illustrere størrelsesordenen af dem i forhold 

til hinanden, og forklare de centrale sondringer imellem de to begreber. På KVA-beregningerne udføres 

endvidere en følsomhedsanalyse på de fundne resultater for at illustrere effekten af en ændring i disses 

forudsætninger. Dette fører til Sektion 4, der indeholder en diskussion af, hvordan større danske banker 

forretningsmæssigt har mulighed for at håndtere opkrævning og den efterfølgende håndtering af xVA-

tillæggene i forbindelse med deres foretagne derivathandler. Afslutningsvis konkluderes der i Sektion 5 

på problemformuleringen og de resultater, der er blevet fundet frem til i analysen, hvorefter sektion 6 

bringer en bredere diskussion af de regulatoriske krav, der forventes at komme i fremtiden samt, hvordan 

kapital og likviditet som konceptuelle begreber kan have indflydelse på banker og deres fremtidige 

anvendelse af derivater.  

 

Figur 1: Opgavestruktur – Kilde: Egen tilvirkning 
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På baggrund af den seneste finanskrise har den finansielle sektor oplevet en større regulering med hensyn 

til bankers kapitalkrav, hvilket er sket igennem Basel-reguleringen, og senest implementeringen af Basel 

III. Denne regulering har været til at mærke på handlen med OTC-derivater, hvor der nu skal tages højde 

for de øgede kapitalomkostninger ved indgåelse af et OTC-derivat. Ideen til at skrive om KVA kommer 

af, at en af forfatterne til denne afhandling arbejder i FICC – Sales i Danske Bank, hvorigennem vi er tæt 

på den indflydelse, reguleringen vedrørende kapitalkrav har fået på den finansielle sektor, og handlen med 

OTC-derivater. 

Når kreditinstitutter skal indgå en OTC-derivathandel med en kunde, skal der tages højde 

for de såkaldte xVA-værdijusteringer, hvorfor det har været relevant at opnå en viden omkring, hvad der 

helt præcist ligger bag disse. Værdijusteringer som CVA og FVA er begge blevet beskrevet i tidligere 

kandidatafhandlinger, og det er derfor ikke vurderet interessant at lave et nyt speciale inden for disse 

emner. KVA er derimod ikke beskrevet eller yderligere analyseret, hvorfor det har været interessant at 

undersøge, hvad der helt præcist ligger bag denne prisjustering, hvorfor denne foretages, samt hvordan 

den foretages. Et andet interessant og udfordrende punkt ved behandlingen af dette emne er, at det er 

helt nyt for os som Cand.merc. FIR-studerende at undersøge, hvordan regulatoriske forhold påvirker den 

finansielle sektor. Da det ikke er et område, vi har berørt i undervisningen, har der derfor været et større 

arbejde i at opnå viden omkring dette, men det er dog en viden, der er yderst brugbar at have til fremtidigt 

arbejde, hvor den finansielle sektor fortsat vil være under pres i forhold til at følge med i denne regulering.  

Med tilknytningen til Sales i Danske Bank har det været muligt at diskutere afhandlingens 

indhold med flere kollegaer fra banken, hvor særligt samtaler med personer fra xVA-desken i Danske 

Bank har været yderst brugbare. Disse samtaler har gjort det muligt at lave en afhandling og foretage 

sparring med enkeltpersoner om et nyt og komplekst område, hvorpå der kun er et begrænset antal 

eksperter, der har indgående viden. 

 

I analysen, hvor der foretages beregning af KVA-tillægget, er der udelukkende beregninger for en enkelt 

renteswap, hvorfor der ikke foretages beregning på porteføljeniveau, og derfor er analysen simplificeret 

i forhold til, hvordan beregningerne foretages i praksis af kreditinstitutter. I praksis vil der skulle inddrages 

en lang række flere faktorer i udregningen af tillægget, herunder korrelationer imellem kreditinstituttets 

øvrige positioner. Derudover, hvis der ikke kun blev analyseret på kontraktniveau, men analysen havde 



Becker, Sebastian Devantier 

Øllegaard, Mathias  12 af 120 

 

 

inkluderet flere kontrakter, ville det kunne synliggøre effekten af eksempelvis netting på tværs af handler, 

der ofte vil kunne mindske det kapitalkrav, der stilles som følge af de indgåede kontrakter. Det har dog 

været relevant at beskrive netting, da det er en afgørende faktor at kende til, hvis man arbejder med OTC-

derivater. 

Ud over dette, foretages KVA-beregningen kun på baggrund af modpartskreditrisiko (også 

benævnt CCR), og inkluderer således ikke markedsrisiko og CVA-kapitalkrav, som er de to andre 

medbestemmende faktorer i fastsættelsen af KVA-tillægget. Kapitalkravet for CVA skal i den gældende 

regulering kun beregnes, hvis der er tale om en finansiel modpart, og da vi tager udgangspunkt i en ikke 

finansiel virksomhed, bliver dette ikke behandlet. En KVA-beregning for en finansiel modpart kunne 

dog være en interessant udvidelse af afhandlingen, men dette har været en nødvendig afgrænsning for at 

holde et snævert fokus. I forhold til kapitalkravet på markedsrisiko er der ligeledes afgrænset fra en 

beregning af dette, da det vi ikke mener det ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, er rimeligt at lade 

kunden bære omkostningen for, at banken påtager sig markedsrisiko. 

KVA-beregningen for CCR kan foretages igennem flere forskellige metoder. Der er i denne 

afhandling benyttet The Advanced Internal Ratings-Based Approach (IRB), der er en kompleks, men 

præcis metode til beregning af KVA-tillægget. Der er derfor foretaget fuldstændig afgræsning fra 

anvendelse af eksempelvis The Standardized Approach, bortset fra i afsnittet omhandlende CVA-

kapitalkrav, hvor Standardized Approach anvendes til at forklare begrebet, da det bør give en bedre 

forståelse heraf for læseren. Som beskrevet foretages der ikke beregninger af CVA-kapitalkrav, og det får 

dermed ikke indflydelse på de beregnede KVA-tillæg. 

Ved beregning af KVA-tillægget, hvor der i denne afhandling tages udgangspunkt i en ikke-

finansiel virksomhed som modpart, skal der beregnes en aktivkorrelation, som varierer afhængig af 

modpartstypen. Der tages i de foretagne beregninger udgangspunkt i en modpart, der er en virksomhed 

med et årligt salg større end 50 mio. EUR, da det oftest er større virksomheder, der anvender renteswaps 

og andre OTC-derivater. 

Der er samtidig foretaget en afgræsning fra selv at foretage Monte Carlo-simuleringen af 

eksponeringskurverne, hvor disse i stedet er udleveret fra Danske Banks xVA-desk. Fordelen ved at have 

fået eksponeringskurver simuleret af Danske Bank er primært, at pålideligheden og nøjagtigheden af 

datagrundlaget for analysen med høj sandsynlighed er større, end hvad der ville have været muligt at 

opnå, hvis simuleringen var blevet foretaget af os selv. Disse eksponeringskurver er diskonteret med 
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EONIA1-renter, og derfor har vi ikke nogen eksplicit rentekurve, som viser, hvad der ligger til grund for 

dels den faste swap-rente, eller præcis hvordan eksponeringerne er blevet diskonteret. I simuleringerne 

er der yderligere afgrænset for at foretage en simulering på andre risikofaktorer end renter, da det er en 

Plain Vanilla Renteswap, der bliver analyseret, og renter dermed er det eneste gældende risikoelement. 

Risikofaktorer som eksempelvis råvarer, equities, FX og inflation er andre faktorer, som ofte bliver 

benyttet, men de vil kun være relevante i produkter som eksempelvis råvarefutures, aktier, cross-currency 

swaps eller lignende. Der er endvidere foretaget en tidsmæssig afgrænsning i og med, at vi kun behandler 

en tiårig renteswap, og at simuleringerne er foretaget på relativt få tidspunkter over handlens løbetid. 

Ofte vil observationerne være væsentligt mere granulære, når banken selv betragter sine eksponeringer 

over for modparterne, hvilket tillader en højere grad af detaljering i beregningerne.  

I afhandlingen beskrives xVA-bergeberne kun overordnet, bortset fra KVA og til dels 

CVA, da samtlige af begreberne principielt er omfattende nok til at blive behandlet i en afhandling for 

sig. Derfor er det ikke vurderet muligt at gå i dybden med alle, da der er forsøgt at holde et relativt snævert 

fokus på særligt KVA-begrebet i afhandlingen for at kunne komme tilstrækkeligt dybt i behandlingen af 

det valgte emne. Afslutningsvis skal det bemærkes, at når der i afhandlingen bliver refereret til 

virksomheder, der påvirkes af den regulering og de kapitalkrav, der er opgavens hovedfokus og udgør 

grundlaget for analysen, vil navnene ”kreditinstitutter”, ”banker” og ”finansielle institutioner” blive 

anvendt som synonymer. Dette gør sig gældende, eftersom Basel-reglerne påvirker alle kreditinstitutter i 

Danmark, hvad enten det er sparekasser, banker eller realkreditinstitutter, og derfor skelnes der ikke 

imellem begreberne. Fokus for analysen er rettet mod større banker, såsom Danske Bank og tilsvarende 

banker, da der er blevet anvendt data herfra til analysen og en tilgang svarende til den, som større banker 

med de fornødne regulatoriske godkendelser ville anvende. 

 

  

                                                 

1 European OverNight Index Average, der er tilsvarende EURIBOR 
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Den seneste finanskrise, der indtraf i 2007, havde vidtrækkende konsekvenser for virksomheder og 

privatpersoner verden over, og hændelserne som førte til krisen samt konsekvenserne heraf påvirker 

stadig banker i dag. Krisen kulminerede med konkursen af Lehman Brothers, da den amerikanske 

nationalbank besluttede ikke at redde banken, som den tidligere på året havde gjort med 

investeringsbanken Bear Stearns. Dette sendte en chokbølge gennem de finansielle markeder, og var 

samtidigt et signal om, at den måde, der var blevet drevet bankvirksomhed på i de seneste år, ikke var 

holdbar. Formålet med dette afsnit er at give et overblik over de underliggende makroøkonomiske og 

finansielle forhold, der førte til finanskrisen, og hvilken påvirkning den havde på de finansielle markeder.  

 

Siden oliekrisen i 1980’erne havde den globale økonomi oplevet et vedvarende opsving med høj 

økonomisk vækst med lille usikkerhed, samt relativt lav og stabil inflation. Den økonomiske vækst 

afspejlede sig i stigende priser på såvel finansielle som materielle aktiver, men særligt boligpriserne steg 

betydeligt verden over. Disse prisstigninger blev foranlediget af, at forbrugere generelt oplevede stigende 

indkomster og faldende ledighed, hvilket forstærkede efterspørgslen efter boliger og øvrige aktiver, samt 

at nye låneformer og finansieringsmuligheder blev introduceret til markedet. Denne finansielle innovation 

fandt sted i et marked, der var karakteriseret ved et relativt lavt renteniveau, lave risikopræmier og høj 

forbrugertillid til banker, og blev muliggjort af en udbredt deregulering af den finansielle sektor2.  

Grundet de stigende boligpriser kunne de forbrugere, der havde friværdi i deres bolig, 

anvende denne til at stille sikkerhed for lån til nyerhvervelser, hvilket medførte et generelt stigende 

privatforbrug i økonomien. Samtidigt førte dette til en væsentlig stigning i gennemsnitlige husstandes 

gældsniveau, som gjorde disse mere følsomme over for ændringer i omkostninger forbundet med 

refinansiering af lån samt det generelle renteniveau. De ovennævnte forhold gjorde sig gældende over det 

meste af verden, men særligt i USA var der ubalancer og mekanismer på de finansielle markeder, som var 

medvirkende til at krisen indtraf, og at dennes omfang blev så vidtrækkende som tilfældet var. I det 

følgende afsnit vil de førnævnte finansielle forhold blive gennemgået med særligt fokus på den 

amerikanske økonomi og de aspekter, der lå til grund for udviklingen frem til 2007.  

                                                 

2 Rangvid, J. et al. (2013), s. 72 
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På det amerikanske boligmarked var der to primære former for boliglån: prime og subprime-lån, der 

havde hver deres karakteristika. Prime-boliglånene blev udstedt til låntagere, som var kreditværdige i 

forhold til krav, der blandt andet omfattede, at låntageren havde en god kredithistorik uden misligholdt 

gæld, at ydelsen på lånet ikke måtte overstige 55 % af låntagerens disponible indkomst samt, at lånet ikke 

måtte overstige 85 % af ejendomsværdien3. Subprime-lånene blev derimod udstedt til låntagere, som ikke 

opfyldte disse krav, men på trods af låntagernes ringere kreditværdighed var renten på lånene væsentligt 

lavere end på billån og kreditkort, eftersom låntagernes bolig blev stillet som sikkerhed.  

Subprime-lånene blev således givet til kunder, som ikke tidligere ville være kvalificeret til 

lån af den størrelse, og mængden af udestående lån af denne type fordobledes fra 2001 til 2003. Samtidigt 

stod de 25 største Subprime-udbydere for udstedelsen af 93% af samtlige udestående lån af typen i 2003 

mod 47% i 1996, således at lånene var koncentreret hos en relativt begrænset mængde udstedere, som 

således påtog sig den umiddelbare risiko forbundet hermed. Udviklingen i boligfinansieringen på det 

amerikanske marked skulle ses i lyset af, at det ansås som en menneskeret at eje sin egen bolig, og 

forbundet med udviklingen i boligpriserne, accepterede bankerne at låne penge til langt de fleste, som 

ønskede at anskaffe sig en bolig. Indtil 2003 havde prime-lånene udgjort langt størstedelen af nyudstedte 

lån på det amerikanske marked, men subprime-lånene udgjorde ved udgangen af 2006 23% af nyudstedte 

lån og 15% af udestående lån.  

 

Udviklingen på boligmarkedet og den generelle investeringsappetit, der herskede i USA åbnede også op 

for nye investeringsmuligheder. Strukturerede kreditobligationer (Collaterallised Debt Obligations, 

herefter CDO’er) er et eksempel herpå, og disse blev i begyndelsen af 2000-tallet i stigende grad anvendt 

som investeringsobjekt4. Disse obligationer var sammensat af en række forskellige underliggende 

obligationer, der var baseret på lån som havde fået stillet sikkerhed i forskellige aktivtyper, som typisk var 

boliger5. CDO’erne var opdelt i forskellige trancher, som alt efter deres sikkerhed og sandsynlighed for 

at lide tab på det underliggende aktiv, blev vurderet af de store ratingbureauer, bl.a. Moody’s og Standard 

                                                 

3 Rangvid, J. et al. (2013), s. 75 

4 Angelides, P. et al. (2011), s. 127 

5 Asset-backed securities (ABS) 
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& Poor. CDO’er havde historisk haft høje risikojusterede afkast, da de ofte var baseret på prime-lån, der 

var finansieret med obligationer, der bar den højest mulige kreditvurdering, AAA. I takt med, at der blev 

udstedt flere subprime-lån, blev disse obligationer også inkluderet i CDO’erne, men disse bar selvsagt en 

højere risiko end CDO’er baseret på prime-lån, eftersom låntagerne var mindre kreditværdige.  

Nye strukturerede kreditobligationer blev derfor lavet, som indeholdt forskellige trancher, 

hvor kun en relativt lille del bestod af subprime-obligationer, og de fleste CDO’er blev stadig vurderet 

AAA af ratingbureauerne. I de nye CDO’er var flere ringere stillede trancher, som var sikret med 

subprime-gæld, og disse trancher i obligationerne ville blive udsat for tab først, og de AAA-vurderede 

trancher ville først ved meget store tab i de nedenstående trancher risikere tab. Grunden til, at en CDO 

som indeholdt obligationer, der havde en væsentligt større risiko end de højest vurderede, stadig kunne 

vurderes som AAA var, at der teoretisk kunne opnås diversifikationsfordele ved at pulje en række mere 

risikofyldte aktiver med de oprindelige6. Dette skyldtes, at CDO’erne var baseret på modeller, der 

benyttede historiske data om konkurser og tab på obligationer, og at der tidligere havde været relativt lille 

korrelation mellem de tab, der havde fundet sted i markedet, således at det samlede forventede tab også 

var lavt på den samlede obligation. De modeller, der lå til grund for kreditvurderingen af de samlede 

obligationer var estimeret på baggrund af relativt korte observationsperioder med lav usikkerhed, hvilket 

medførte en undervurdering af den egentlige risiko knyttet til produkterne. Endvidere antog modellerne, 

at afkastene på de underliggende aktiver var normalfordelt, og tog ikke højde for den egentlige korrelation 

imellem de underliggende obligationer, da de alle var baseret på den samme aktivklasse, og derfor havde 

en højere korrelation end estimeret7.  

I forlængelse af den udvikling som skete på markedet for CDO’er, oplevede et andet 

produkt også høj vækst i årene, der førte op til krisen. Credit default swap-kontrakter (herefter CDS-

kontrakter) er en bilateral aftale to parter imellem om at handle den kreditrisiko, der knytter sig til et aktiv, 

og kan sammenlignes med en forsikring mod ugunstige kredithændelser for køberen af kontrakten. Hvis 

en kredithændelse indtræffer, skal sælgeren af kontrakten give kompensation til køberen mod, at køberen 

betaler en fast præmie for denne sikkerhed. CDS-kontrakterne handles ”over-the-counter” mellem to 

parter, og er grundet dette hæftet med en betydelig kreditrisiko for de, som indgår i aftalen.   

CDS-kontrakterne blev i årene op til krisen tegnet på de CDO’er, som visse aktører på de 

finansielle markeder spekulerede imod. Kombineret med en tillid fra bankernes side til, at det amerikanske 

                                                 

6 Angelides, P. et al. (2011), s. 128 

7 Rangvid, J. et al. (2013), s. 76 
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boligmarked var robust, skabte denne spekulation en indtægtskilde for bankerne, men samtidigt en 

betydelig eksponering over for, hvis udviklingen på boligmarkedet vendte, og låntagerne ikke længere 

kunne servicere deres lån. Derfor begyndte langt størstedelen af de aktive banker at tegne forsikringer på 

deres udstedte CDS-kontrakter hos AIG, det største amerikanske forsikringsselskab, for at afdække den 

risiko, der knyttede sig hertil. 

 

De finansielle produkter, som fandtes på markedet, herunder CDO’er og CDS’er, var ikke underlagt den 

samme regulering som traditionelle obligationer og renteswaps, og figurerede derfor ikke på bankernes 

balancer. Dertil kommer, at mange af de hedgefonde og øvrige virksomheder, der handlede med disse 

produkter, ikke var klassificeret som banker, da de ikke drev traditionel bankvirksomhed med ind- og 

udlån og andre lignende aktiviteter. Dette bevirkede, at i takt med at disse produkter fik en stadig større 

betydning på det finansielle marked, så var en større andel af markedet ikke underlagt regulering, som 

havde til formål at overvåge udviklingen i de underliggende risici. Disse virksomheder og produkter 

udgjorde et skyggemarked, som i 2007 svarede til den samlede værdi af traditionelle bankers passiver8. 

Da der ikke var krav om, at strukturerede kreditobligationer og lignende passiver optrådte på traditionelle 

eller skyggebankers balancer, fremstod disse med en væsentligt mindre gearet kapitalstruktur end hvad 

tilfældet i virkeligheden var.  

Den risiko, bankerne påtog sig ved at udstede og investere i CDO’er og CDS-kontrakter 

blev synliggjort, da boligmarkedet, som nogle hedgefonde spekulerede imod, ikke kunne opretholde den 

høje vækst, der havde karakteriseret årene indtil 2007. I takt med at subprime-låntagere efterhånden ikke 

kunne servicere deres lån, faldt værdien af udestående CDO’er, og selv de relativt sikkert stillede trancher 

i obligationerne begyndte at lide tab. Investeringsbanken Bear Stearns oplevede, som en af de største 

udstedere af CDO’er, at deres finansielle grundlag var i fare, og måtte reddes fra konkurs af den 

amerikanske centralbank, da Bear Stearns ansås som værende en for central aktør på dette marked. Ikke 

længe efter redningen af Bear Stearns kulminerede den negative udvikling med konkursen af Lehman 

Brothers i 2008, der trods forsøg på at afdække sin eksponering over for de strukturerede 

kreditobligationer ikke kunne undgå at lide tab efterhånden som disse tabte værdi. AIG, der var den 

største sælger af forsikringer relateret til kreditrisiko, blev ligeledes i 2008 reddet af den amerikanske 

regering, da den erhvervede 80% af aktierne i forsikringsselskabet og samtidig bevilgede et lån på $85 

                                                 

8 Rangvid et al. (2013), s. 77 
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milliarder. Dette blev gjort, eftersom AIG blev anset som værende ”too big to fail”, og at almindelige 

forsikringskunder ikke skulle lide under, at selskabet ikke havde forestillet sig konsekvenserne ved ikke 

at have afdækket sine risici i markedet.  

 

Basel-komitéen har siden grundlæggelsen i 1974 bidraget til at sikre passende overvågning og regulering 

af banksektoren, og at bankers og øvrige finansielle institutioners aktiviteter foregår på hensigtsmæssig 

og forsvarlig vis. Komitéen består af nationalbanker og tilsynsmyndigheder fra en række europæiske lande 

undtagen Danmark, samt den europæiske centralbank9. Den udvikler løbende retningslinjer for, hvordan 

banker skal sikre sig, at de kan modstå økonomiske krisetider og andre negative økonomiske hændelser, 

og disse har været genstand for væsentlige stramninger efter den seneste finanskrise. Basel-komitéen har 

i realiteten ingen juridisk bemyndigelse over for hverken nationer eller den finansielle sektor, men på 

trods af dette, implementeres komitéens anbefalinger verden over, når de bliver offentliggjort. Indtil 2014 

havde komitéen udgivet i alt 16.230 siders anbefalinger fordelt på 453 dokumenter, som i dag i praksis 

udgør det regulatoriske grundlag for bankers risikostyring.10 Der er indtil i dag blevet gennemført tre 

akkorder, som udstikker retningslinjer til, hvordan risikostyring i praksis skal foretages I det følgende vil 

udviklingen i de krav som stilles til banker blive gennemgået med fokus på de krav, der stilles til bankers 

kapitalberedskab.  

 

Den første Basel-akkord, Basel I, blev udfærdiget i 1988 og implementeret i 1992. Den introducerede en 

definition af risikovægtede aktiver (herefter RWA), og stillede krav til banker om, at de skulle tilsidesætte 

8% af disses værdi som kapitalberedskab. RWA-værdi på bankernes banking book beregnes på baggrund 

af den enkelte posts hovedstol og en risikovægt, der fastsættes af Basel-komitéen på basis af modpartens 

kreditværdighed. RWA-værdi på trading book beregnes på baggrund af forskellen mellem værdien af de 

tilgående betalinger på baggrund af de i kontrakterne fastsatte betingelser og markedsværdien af 

kontrakterne. Sondringen mellem banking og trading book vil blive nærmere beskrevet i afsnit 2.4.3 

                                                 

9 Basel-komitéen og regeringens indsats for at sikre dansk realkredit 

10 Penikas, H. (2015), s. 11 
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Formålet med denne akkord var at introducere et grundlæggende kapitalkrav til banker for at sætte fokus 

på og tage højde for den risiko, de påtog sig i deres daglige drift. 

 

Figur 2 - Kilde: Egen tilvirkning  

I erkendelse af, at Basel I-begrebsrammen ikke var i stand til at tage højde for samtlige af de risici, 

finansielle institutioner stod overfor, blev Basel II-akkorden indført i 2004. Denne var en sofistikering af 

kapitalallokeringsberegningen i Basel I, og var fordelt på tre søjler. Den første søjle introducerede et 

minimumskapitalkrav, der tager højde for henholdsvis kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko, 

og har til formål at kvantificere disse risikotyper og den kapital, som skal tilsidesættes for at tage højde 

herfor.  

Kreditrisiko under søjle I kan kvantificeres på tre forskellige måder i Basel II. Den første 

metode er standardmetoden, der er en videreudvikling af tilgangen i Basel I, hvor der tages udgangspunkt 

i en risikovægt baseret på modpartstypen for at udregne den kapital, der skal tilsidesættes. Den anden 

metode er ratingbaseret, der udregner den nødvendige kapital på baggrund af Probability of Default (PD), 

Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) og udløbstidspunkt for aftalen ud fra 

modpartens kreditrating. Denne metode giver banker frihed til at anvende interne modeller til estimering 

af PD, men Basel-værdier for LGD, EAD og MA skal anvendes. Den tredje metode er en avanceret 

ratingbaseret metode, hvor banker frit kan anvende egne interne modeller til estimering af LGD, EAD 

og MA. Dog skal bankerne have godkendelse for at anvende interne modeller i stedet for Basels 

anbefalede værdier, da de interne modeller typisk vil komme frem til et mindre konservativt estimat af 

den kapital, der skal tilsidesættes. Hovedtanken er, at jo mindre sofistikeret tilgangen til udregning af 

Regulatoriske kapitalkrav, jf. 
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kreditrisiko er, jo større bliver det udregnede kapitalkrav. Basels anbefalede udregninger vil således føre 

til et mere konservativt estimat af risikoen, og derved højere indregnet kapital. 

Markedsrisiko under søjle I kan udregnes på enten en standardmetode, eller en intern 

modelberegning. Standardmetoden er basalt set et tabelopslag på baggrund af den enkelte handel og 

underliggende risikofaktor i Basel-terminologi. Den interne metode baseres på en ti-dages Value at Risk-

beregning på 99% konfidensniveau, som skal godkendes af lokale myndigheder inden, banker anvender 

denne.  

Operationel risiko, der er den sidste risikotype under søjle I, er risiko af kvalitativ karakter, 

herunder tab som banker måtte lide som følge af fejlagtige interne kontroller, enkeltpersoner, systemer 

eller eksterne hændelser (bedrageri, systemnedbrud, osv.). Også denne risiko skal der sættes kapital af til, 

og den mængde som bør afsættes kan regnes ud fra såvel standardmetoder anbefalet af Basel eller bankens 

egne interne modeller.  

Den anden søjle i Basel II, kaldet Supervisory Review Process, har til formål at sikre, at 

banker – ud over de krav, som stilles under søjle I – har tilstrækkelig kapital til at understøtte samtlige af 

deres overordnede forretningsrisici, men også at de implementerer værktøjer til løbende at overvåge disse 

risici. Der er således tale om en mere holistisk tilgang til risikohåndteringen, som ud over 

minimumskravene har til formål at tage højde bankernes nuværende og fremtidige forventede situation. 

Søjlen indeholder en række mere kvalitative retningslinjer til vurdering af finansielle institutioners 

processer og øvrige risikofaktorer, og har til formål at identificere et eventuelt yderligere kapitalkrav ud 

over det som stilles under Søjle I. Blandt andet er der krav om, at bankernes modeller undergår 

kontinuerlig og udførlig stresstest for at sikre, at de opfanger risici og udviklingen heri så nøjagtigt som 

muligt11. I praksis tager kreditinstitutter under søjle II stilling til deres overordnede kapitalbehov i forhold 

til deres risikoprofil, som derefter gennemgås og eventuelt tilpasses af den passende tilsynsmyndighed, 

hvis yderligere risici identificeres12.  

Den tredje og sidste søjle i Basel II, kaldet Market Discipline, indeholder retningslinjer for, 

hvordan information relateret til risiko skal formidles fra finansielle institutioner til omverden, således at 

disses interessenter kan foretage en vurdering heraf. Denne søjle blev implementeret med det formål at 

                                                 

11 Basel (2005), s. 92 

12 Bank Capital and Liquidity 
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komplementere de to øvrige søjler ved at give omverden indsigt i, hvordan den enkelte banks situation 

er karakteriseret i henhold til risikoeksponering, risikostyring og deraf følgende kapitalberedskab.  

Siden implementeringen af Basel II havde komitéen gennemført en række tilpasninger af den seneste 

akkord, men efter finanskrisen indtraf i 2007 og 2008 implementerede komitéen en tilpasning, der var så 

væsentlig, at den blev udgivet som en separat akkord under navnet Basel II.5 i 200913. Akkorden berørte 

primært den markedsrisikoberegning, der var blevet indført under Basel II, eftersom finanskrisen havde 

tydeliggjort en række mangler i det hidtidige regelsæt, som Basel-komitéen havde implementeret, og dette 

førte til en stramning af de kapitalkrav, der stilledes til særligt bankernes trading book-aktiviteter. To 

modifikationer til kapitalberegningen blev ydermere indført: Stress VaR, samt et såkaldt Incremental Risk 

Charge (IRC). 

Stress VaR skal beregnes på baggrund af en etårig stressperiode, der relaterer sig til 

betydelige tab for banken, og i øvrigt er relevant og signifikant for bankens aktiviteter, som skal tillægges 

den almindelige VaR-beregning, der foretages under Basel II.  

IRC er et tillæg, der søger at håndtere det faktum, at den ti-dages VaR-beregning på 99% 

konfidensniveau, der foretages i Basel II, ikke i tilstrækkeligt omfang kunne identificere de tab, banker 

led under finanskrisen i 2007/2008. Tillægget blev indført og skulle beregnes som det forventede tab på 

et 99.9% konfidensniveau på en etårig horisont, hvilket i højere grad skulle gøre banker i stand til at 

håndtere de tab, som kunne forventes at indtræffe i krisesituationer.  

I 2013 blev Basel III-akkorden vedtaget, og den europæiske implementering heraf, CRD IV, fandt sted i 

2014 og fortsætter frem mod 2019, og den dækker fem forskellige forhold, der vil blive gennemgået i det 

følgende. Der var allerede i Basel II implementeret en VaR-udregning for at bestemme den kapital, der 

skulle tilsidesættes som følge af markedsrisiko. I Basel III blev der, som noget af det væsentligste, indført 

endnu et markedsrisikotillæg til bankernes trading book, der skulle tage højde for modpartens kreditrisiko. 

Derudover blev der også besluttet nye horisonter under hvilke bankernes risikovurderinger skulle 

foretages for at afspejle den aktuelle risiko, de stod overfor. 

Nye kapitalkrav blev ligeledes indført i Basel III, eftersom det noteredes at en række banker 

fortsat betalte udbytte i årene 2008-2009, selv om en global finanskrise var indtruffet. Dette førte til et 

                                                 

13 Ruiz, I. (2015), s. 146 
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krav om, at bankerne skulle reservere 2,5% af sin kapital som kapitalbuffer, samt en kontracyklisk 

kapitalbuffer på 0% til 2,5%, der skulle justeres afhængig af økonomiens konjunkturer. Hvis banker ikke 

lever op til de to ovenstående kapitalkrav, vil det ikke være tilladt for dem at udbetale udbytte eller 

foretage anden formuefordeling. 

To krav vedrørende likviditet blev også indført, der skulle forhindre den situation som sås 

i 2008, hvor bankerne havde vanskeligt ved at fremskaffe likviditet på pengemarkederne. Kravene bestod 

i, at bankerne skulle sørge for at have to tilstrækkelige kontantbeholdninger benævnt Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) til at håndtere krisetider af relativt kort varighed, og Net Stable Funding Ratio (NSFR), der 

skulle gøre banker mere uafhængige af kortsigtet finansiering i relativt stabile perioder. Ydermere blev 

der i Basel III fastsat en gearingskvotient (Leverage Ratio), som banker skulle have som minimumsniveau, 

der har til formål at sørge for at banker vedligeholder en hensigtsmæssig kapitalstruktur uden unødigt 

stor risiko som følge af urimeligt højt gældsniveau. 

Derudover steg mængden af kernekapital og hybrid kernekapital, der vil blive gennemgået 

yderlige i afsnit 2.3 fra 4% under Basel II til 6%. Basel III medførte betydelige stigninger i bankers 

omkostninger, kapitalbindinger, og generelt en kraftig skærpelse af den regulering, som bankerne hidtil 

havde været underlagt indtil finanskrisen i 2008, som allerede var blevet intensiveret. Afslutningsvis blev 

der også indført et separat CVA-kapitalkrav, der har til formål at tage højde for den modpartsrisiko, der 

knytter sig til en derivathandel, hvilket vil blive yderligere gennemgået i afsnit 3.5. 

Når Basel-komitéens anbefalinger er færdiggjort, bliver de typisk implementeret i EU i form af 

forordninger og direktiver, og bliver herigennem gældende lovgivning i Danmark. Da landet ikke er 

repræsenteret i komitéen, har Danmark ringe indflydelse på udviklingen i reglerne, men deltager i 

drøftelser om, hvordan reglerne skal implementeres i EU, da det er pålagt at implementere dem, når de 

er vedtaget. Basel III er navnet på den seneste akkord, som blev gennemgået i afsnittet ovenfor, og er i 

EU blevet til henholdsvis et kapitalkravsdirektiv og en –forordning under navnene CRD IV og CRR IV. 

Kravene i de tidligere Basel-anbefalinger og de seneste i Basel III er således gældende lov i Danmark, og 

i CRD IV stilles yderligere krav til visse danske penge- og kreditinstitutter, der anses for systemisk vigtige. 

Dette vil blive gennemgået yderligere i afsnit 2.3.4.  

Ud over Basel-komitéens anbefalinger, som er blevet implementeret i EU, findes også andre forhold som 

påvirker de finansielle markeder og det råderum, aktørerne herpå kan handle i. EMIR-forordningen 
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(European Market Infrastructure Regulation), som blev implementeret i begyndelsen af 2014, er et 

eksempel herpå. EMIR er EU’s forordning om OTC-derivater14, der har fokus på centrale 

clearingmodparter (CCP’er), og hvordan disse kan anvendes til at nedbringe risikoen i forbindelse med 

derivathandler.  

I EMIR-forordningen er der krav om, at alle derivathandler – herunder renteswaps – skal 

indrapporteres til et transaktionsregister, og vigtigst af alt, at alle OTC-derivathandler foretaget af 

finansielle virksomheder samt ikke-finansielle virksomheder, der har tilpas stort handelsomfang med 

derivater, skal gennem central clearing15. Der er dog mulighed for at omgå kravet om central clearing 

(clearing af OTC-derivater bliver nærmere beskrevet i afsnit 2.4.1.1), eftersom visse derivattyper såsom 

optioner, swaptioner og cross-currency swaps ikke kan cleares igennem CCP’er som det ser ud i dag16. 

Derudover kan kravene om central clearing omgås, såfremt handlerne enten er koncerninterne, eller at 

de lever op til en række krav om risikostyring og –reducering. Konkret er der tale om fire krav, der er 

som følger17: 

1. At ikke-clearede derivathandler skal understøttes af sikkerhedsstillelse i form af såvel 

initialmargin og variationsmargin, som vil blive gennemgået nærmere i afsnit 2.8. 

2. At finansieringskilderne til sikkerhedsstillelsen er tilpas diversificerede, og ikke er genstand for 

wrong-way risk, som vil blive gennemgået nærmere i afsnit 2.6.6. 

3. At der er etableret procedurer i forbindelse med handlen, der sikrer tilstrækkelig dokumentation, 

rettidig betaling af margin og overholdelse af juridiske krav til handlen, og afslutningsvis 

4. At der er foretaget kompetente vurderinger af, hvorvidt koncerninterne handler er korrekt 

defineret. 

Generelt kan det siges, at EMIR-forordningen med de ovennævnte krav til derivathandler supplerer de 

kapitalkrav som stilles i Basel-reguleringen med et decideret likviditetskrav. Dette har en afgørende 

betydning for den måde, banker og kreditinstitutter må tilrettelægge deres forretning på, hvis handler ikke 

overføres til central clearing, eftersom der til enhver tid må sikres tilstrækkelig likviditet til at finansiere 

de marginbetalinger, der kræves i forbindelse med handlen ud over de kapitalkrav som allerede stilles. I 

Basel-reguleringen stilles væsentligt højere kapitalkrav til handler, der ikke cleares centralt, også selv om 

                                                 

14 Jacobsen, G. K. (2016), s. 75 

15 OTC derivatives and clearing obligation 

16 ISDA (2014) 

17 OTC derivatives and clearing obligation 
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der stilles sikkerhed med marginbetalinger18. Dette bør alt andet lige skabe incitament for kreditinstitutter 

til at overføre deres handler til central clearing, da der i så fald kun stilles krav om marginbetalinger, og 

et kraftigt reduceret kapitalkrav, hvilket vil blive diskuteret nærmere i afsnit 6.3. 

Der har i industrien været en del kritik af denne regulering, der primært tager udgangspunkt 

i, at størrelsen af særligt intialmarginen er meget høj19, og står i skarp kontrast til den sikkerhedsstillelse, 

der hidtil var blevet krævet på OTC-markedet. En del af kritikken består i, at reguleringen tvinger banker 

til at finde nye måder at finansiere sig på, hvilket typisk vil blive trukket fra deres midler til rådighed for 

andre forretningsområder, hvilket i yderste konsekvens kan forårsage, at de trækker sig helt ud af OTC-

derivatmarkedet. En anden del af kritikken tager afsæt i selve beregningen af initialmarginen, der i 

krisetider på markedet risikerer at tredobles, samt at der i krisetider vil være betydelig likviditetsrisiko, 

hvilket øger risikoen for, at banker ikke kan stille de nødvendige marginbetalinger. Den overordnede 

forventning i industrien til central clearing af derivater er, at omkring 70% af den samlede nominelle 

værdi af derivathandler vil være overført til central clearing, mens resten vil være underlagt bilaterale 

marginaftaler og dertil hørende øgede kapitalkrav20.  

Banker og kreditinstitutter har siden finanskrisen været igennem en større regulering, hvilket er blevet 

beskrevet i de foregående afsnit. En større del af denne regulering består i, hvor meget kapital der skal 

tilsidesættes for at kunne modstå fremtidige såvel forventede som uforventede tab, og denne kapital skal 

afspejle den risiko, der ligger i bankens balance. Den nødvendige kapital bliver i den gældende regulering 

som foreslået af Basel-komitéen beregnet som21: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑣æ𝑔𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 (𝑅𝑊𝐴) 

Figur 3 illustrerer, hvordan kapitalkravene i den nærmeste fremtid vil være stigende, hvilket sker igennem 

en gradvis indfasning af en række forskellige kapitalbuffere. Udover de kapitalbuffere, der er illustreret 

på denne graf, findes der endvidere yderligere kapitalbuffere i form af individuelle solvenskrav, en 

systemisk risikobuffer, en særskilt kapitalbuffer for globalt systemisk vigtige kreditinstitutter, og en 

kapitalbuffer for lokalt systemisk vigtige finansielle institutter. Disse enkeltstående solvenskrav og 

kapitalbuffere varierer i indhold, og vil blive forklaret og uddybet i de følgende afsnit. Afslutningsvis er 

                                                 

18 Basel (2013), s. 1 

19 Værdien af den totale initialmargin på markedet forventes at være 1,7-10,2 billioner USD, jf. Gregory, J. (2015), s. 133 

20 Gregory, J. (2015), s. 239 

21 Ruiz, I. (2015), s. 143 
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der krav til, at banker og kreditinstitutter tilsidesætter forskellige typer af kapital til håndtering af den 

risiko, deres aktiviteter bærer, hvilket også bliver forklaret i de efterfølgende afsnit.  

 

   Figur 3 – Kilde: Egen tilvirkning 

Den regulatoriske kapital, som kreditinstitutter skal tilsidesætte, bliver principielt beregnet ud fra både 

finansielle og ikke-finansielle risici, men i analysen vil kun finansielle risici blive inkluderet i beregningerne. 

Den finansielle risiko udgøres af markeds- og kreditrisiko og den ikke-finansielle risici udgøres af 

operationel risiko, hvilket er illustreret i Figur 4. Disse risici vil blive nærmere forklaret i afsnit 2.6. 

Figur 4 – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Beregningerne for de regulatoriske kapitalkrav på baggrund af kreditrisiko, også omtalt Counterparty 

Credit Risk (CCR), er hvad der vil blive fokuseret på i denne afhandling, da det er disse beregninger, der 
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er afgørende for bankernes kapitalkrav ved indgåelse af et OTC-derivat med en corporate- eller 

retailkunde.22 

Solvensprocenten er et udtryk for den procentvise kapital, et kreditinstitut har tilsidesat, udregnet i 

forhold til deres risikovægtede aktiver (RWA), og det følger naturligt, at jo større denne procent er, jo 

bedre sikret er instituttet mod tab. Solvensprocenten udregnes som følgende: 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑠𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =  
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑊𝐴
 

Solvensprocenten skal til enhver tid sættes i relation til det solvenskrav, der stilles til kreditinstituttet, 

hvilket giver en indikation af hvilken udstrækning, der leves op til gældende krav, samt hvor 

hensigtsmæssig instituttets kapitalstruktur er i forhold til den risiko, det står overfor.  

 

Der er tre forskellige kapitaltyper, der indgår i den kapital, banker og kreditinstitutter skal tilsidesætte, 

som består af: kernekapital, hybrid kernekapital samt supplerende kapital. Kernekapitalen er den af højest 

kvalitet, da den principielt kan absorbere tab ubetinget, og i en ubegrænset periode. Kernekapitalen 

udgøres hovedsageligt af aktiekapital, og herudover omfatter kernekapitalen overført overskud samt 

andre kapitalformer, der er efterstillet af bankens kreditorer, således at de er uden fastsat 

tilbagebetalingsdato.23 Den anden kapitaltype er hybrid kernekapital, som er med til at sikre en større 

basiskapital, og den består af evigtløbende lån til banken, og der må for långiver ikke være incitament til 

at kræve lånet indfriet. Grundet dette vil banken altid have denne kapital til rådighed, og kan derfor 

medregne det i basiskapitalen.24  

Den sidste kapitalform der bliver medregnet er den supplerende kapital, som primært 

består af ansvarlig lånekapital, der ikke kan medregnes i kernekapitalen. Den kapital bankerne skal ligges 

inde med er afgørende for hvilken forrentning der kræves på denne kapital, hvilket er beskrevet nærmere 

i afsnit 3.3.3.1. Ud over kernekapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital, som nu er blevet 

beskrevet, skal der ligeledes tages højde for fradrag, der skal trækkes fra den beregnede basiskapital. 

                                                 

22 Ruiz, I. (2015), s.149 

23 Erhvervs- og Vækstministeriet (2011), side 3-4 

24 FAKTA: Egenkapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital 
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Fradraget kan eksempelvis tage form af direkte eller indirekte kapitalandele i datter- eller associerede 

virksomheder, der har virke inden for et tilsvarende område, og kan eksempelvis være et kreditinstitut, 

investeringsforvaltningsselskab, fondsmæglerselskab eller et finansieringsinstitut. 25 

 

Basiskapitalen er udtryk for det minimumskapitalkrav, der stilles til banker og kreditinstitutter, og dette 

minimumskrav dikterer en solvens på 8%. Basiskapitalen indeholder alle de i afsnit 2.3.2. forskellige 

gennemgåede kapitaltyper, og formålet med basiskapitalen er at etablere en sikkerhedsmargin til de 

forventede og uforventede tab, kreditinstituttet kan opleve. Denne kapital bliver beregnet som følger: 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝑓𝑟𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔26 

Basiskapitalen, der skal dække 8% af RWA, bliver i 2017 udgjort af 4,5% kernekapital, 1,5% hybrid 

kernekapital samt 2% af supplerende kapital. Der er dog igennem CRD IV blevet implementeret flere 

nye kapitalbuffere, som medfører, at banker og kreditinstitutter generelt skal ligge inde med mere kapital, 

ud over minimumskravet i basiskapitalen.  

 

I 2016 begyndte den gradvise implementering af direktivet CRD IV, som er blevet beskrevet i afsnit 

2.2.1., og indfasningen forventes afsluttet i 2019. Direktivet medfører stadig stigende kapitalkrav til 

banker og kreditinstitutter generelt, og disse krav kommer i form af en række kapitalbuffere, der skal 

supplere basiskapitalen som anført i foregående afsnit. Bufferne har til formål yderligere at sikre et 

hensigtsmæssigt kapitalniveau for banker, afhængig af deres type og økonomiens generelle tilstand, og i 

de følgende afsnit vil de kapitalkrav, der stilles ud over basiskapitalen, blive gennemgået i hovedtræk.  

 

Banker skal selv opgøre deres individuelle solvensbehov, ud fra bankernes risikoprofil, jf. lov om finansiel 

virksomhed § 124, stk. 2. I vurderingen af risikoprofilen vil der typisk blive inddraget finansielle 

risikoforhold som kredit-, markeds- og likviditetsrisici, samt kvalitative risikoforhold, som eksempelvis 

                                                 

25 Baldvinsson, C., Bender, T., Busck-Nielsen, K., et al. (2011), s. 253-254 

26 Baldvinsson, C., Bender, T., Busck-Nielsen, K., et al. (2011), s. 249-251. 
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omdømmerisici. Såfremt Finanstilsynet ikke finder det beregnede individuelle solvenskrav 

tilfredsstillende, kan de forhøje det til et niveau, der passer til bankens risici i deres optik, jf. lov om 

finansiel virksomhed § 124, stk. 3.  

 

Kapitalbevaringsbufferen skal i 2017 udgøre 1,25% af RWA jf. lov om finansiel virksomhed § 23, stk. 1, 

hvorimod når CRD IV i 2019 er fuldt ud implementeret, skal den udgøre 2,5% af RWA jf. lov om 

finansiel virksomhed §125 a, stk.3.27 Denne buffer skal udgøres af kernekapital, og formålet er at bevare 

bankens kapitalniveau.  

 

Den kontracykliske buffer bygger oven på kapitalbevaringsbufferen, og kan variere fra 0-2,5% af RWA, 

afhængigt af konjunkturen, som typisk bliver målt efter kreditvæksten. Dette vil sige, når kreditvæksten 

er stor, kan banker fortsat have en passende kreditgivning, ved at denne buffer bliver minimeret. Det er 

den nationale myndighed, Finanstilsynet, der afgør hvor stor en del af RWA, den skal udgøre. 28 Hvis 

bankerne ikke overholde denne buffer, skal dividendebetalinger samt bonusser begrænses eller helt 

stoppes, og de samme begrænsninger gælder ved manglende overholdelse af kapitalbevaringsbufferen. 

 

Den systemiske risikobuffer bliver sat af Finanstilsynet, og skal dække 0-3% af RWA. Hvis den skal sættes 

til 3-5% af RWA skal det indberettes til EU-Kommissionen, og hvis satsen er over 5%, skal det godkendes 

af Kommissionen. Denne buffer skal dække systematiske risici for at undgå og som minimum mindske 

langsigtede ikke-cykliske eller makrorelaterede risici. Den systemiske risikobuffer skal udelukkende bestå 

af kernekapital.29  

 

                                                 

27 Bekendtgørelse om lov om finansiel virksomhed 

28 Erhvervs- og vækstministeriet (2011), s. 12-13 

29 Forordningen om kapitalkrav (CRR) – vigtigste punkter 
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En gang årligt udpeger Finanstilsynet globalt systemisk vigtige finansielle institutter i Danmark, jf. lov om 

finansiel virksomhed § 31030, men p.t. er ingen danske banker eller kreditinstitutter en del af denne 

kategori.31 Bufferen kan udgøre 1-3,5% af RWA og skal bestå af kernekapital, der har til formål at sikre 

de globalt systemisk vigtige banker mod uforventede tab.  

 

Det er Finanstilsynet, der hvert år d. 30/6 udpeger de systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI-

institutter), jf. lov om finansiel virksomhed § 308.32 På nuværende tidspunkt er følgende danske banker 

et SIFI-institut: Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank 

A/S, Sydbank A/S og DLR Kredit A/S.33 Denne buffer er for at sikre nationalt vigtige banker, samt 

banker der er vigtige i EU. Bufferen vil i 2019, når den er fuld indfaset maksimalt kunne udgøre 3% af 

RWA34, og skal bestå af kernekapital. Det er Erhvervs- og Vækstministeriet, der fastsætter dette krav for 

danske banker.35 Hvis en bank både er Global systemisk vigtigt, samt nationalt systemisk vigtig, er det 

alene den højeste af disse to satser, der skal anvendes.36  

 

I 2016, hvor indfasningen af CRD IV startede, var der minimumskapitalkrav på 8%, hvilket der stadig er, 

men der er tillagt flere nye kapitalbuffere, som skal sikre mod uforventede tab. Disse nye kapitalbuffere 

har derfor den effekt, at bankerne nu og i fremtiden skal ligge inde med langt mere kapital, end hvad man 

tidligere har været vant til. Den kapital bankerne skal ligge inde med består primært af kernekapital, som 

er den kapital af højeste kvalitet, og kan absorbere tab ubetinget, og i en ubegrænset periode. 

 

                                                 

30 Bekendtgørelse om lov om finansiel virksomhed 

31 Financial Stability Board (2016), s. 3 

32 Bekendtgørelse om lov om finansiel virksomhed 

33 Årlig udpegning af SIFI-institutter 

34 Meddelelse om fastsættelse af SIFI-bufferkrav for 2016 

35 Finanstilsynet (2015), s. 2 

36 Bekendtgørelse om lov om finansiel virksomhed 
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Indtil videre har der i gennemgangen af gældende kapitalkrav været fokus på den regulatoriske kapital, 

der skal tilsidesættes af banker og kreditinstitutter, og i det følgende vil den anden overordnede 

kapitalform, økonomisk kapital, blive gennemgået. Modsat regulatorisk kapital, kan banker benytte en 

økonomisk kapitalmodel, som er en intern model i banken, der beregner den kapital, der skal holdes for 

at nå et ønsket kreditniveau. Hvis den økonomiske kapitalmodel tilsiger, at banken skal tilsidesætte en 

større mængde kapital, end hvad den regulatoriske kapital kræver, fordi man går efter et ønsket 

kreditniveau, vælger man at ligge inde med denne kapital. Dette ses dog sjældent, da banker i disse tider 

bliver reguleret i sådan en grad, at der er højt stressniveau, for at sikre den regulatoriske kapital. Problemet 

ved at ligge inde med den regulatoriske kapital fremfor den økonomiske kapital findes i, at de 

regulatoriske krav er meget generelle og ikke specifikke til den enkelte bank, og dermed ikke afspejler den 

sande økonomiske risiko, som banken står overfor.37 

 

Over-the-Counter-markedet (herefter OTC-markedet) er et marked, hvorpå to parter indgår en aftale om 

køb eller salg af et derivat, der typisk er renteswaps, optioner eller lignende. De største aktører på OTC-

markedet er finansielle institutioner, porteføljemanagere og større virksomheder, og de kontrakter som 

handles på dette marked kan enten handles igennem et Central Counterparty Clearing House (herefter 

CCP), eller bilateralt.  

 

Når der foretages central clearing af OTC-derivathandler foregår det igennem et CCP, hvilket langt hen 

ad vejen kan sammenlignes med en børs. Når der handles OTC-kontrakter igennem CCP, skal man 

indbetale margin ved indgåelse, samt løbende indbetale marginal afhængig af, hvordan værdien af 

kontrakten ændrer sig undervejs, hvilket betegnes henholdsvis initial- og variationsmargin. Når der 

handles igennem et clearinghus, elimineres langt størstedelen af den kreditrisiko, man ellers ville have 

over for modparten, eftersom CCP’et i aftalen indtager position som sælger for enhver køber og køber 

for enhver sælger, således at alle transaktioner efter indgåelsen går herigennem. CCP’et er på grund af 

                                                 

37 Ruiz, I. (2015), s. 264-265. 
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den indbetalte marginal i stand til at absorbere eventuelle tab i tilfælde af, at en af parterne ikke kan 

overholde sine forpligtelser.38 

 

Bilaterale kontrakter er kontrakter mellem to parter, hvor begge påtager sig en forpligtelse, hvorfor man 

bliver krediteksponeret overfor modparten. De to parter som har indgået denne kontrakt, har typisk aftalt 

en såkaldt Master Agreement, og denne indeholder ofte et Credit Support Annex (CSA), der dikterer 

hvorvidt der løbende skal betales margin eller ej. Der bliver oftest betalt margin hver dag, alt efter hvordan 

værdien af kontrakten stiger eller falder i løbet af dagen. Et eksempel på dette kan være at værdien af 

kontrakten stiger for Part A, og dermed bliver værdien af kontrakten tilsvarende negativ for modparten, 

hvilket medfører, at Part A er mere eksponeret overfor modparten i tilfælde af konkurs. Grundet denne 

værdiændring skal modparten indbetale margin til Part A, efter de aftalte forhold i deres Master 

Agreement. Denne form for marginudveksling er med til at reducere kreditrisikoen overfor modparten39, 

og vil blive nærmere forklaret og uddybet i afsnit 2.8. 

 

Figur 5: Bilaterale handler ift. central clearing – Kilde: Hull, J. C. (2015), s. 35 

Dette billede illustrerer forskellen ved at handle bilateralt, hvor man har kreditrisiko hos forskellige 

modparter, fremfor handel igennem et CCP. Der er som følge af den i afsnit 2.2 nævnte regulering en 

tendens til, at et stigende antal handler kræves foretaget igennem et CCP, hvilket er medvirkende til at 

eliminere en del af kreditrisikoen forbundet med handlerne.  

 

                                                 

38 Hull, J. C. (2015), s. 33. 

39 Hull, J. C. (2015), s. 33-34. 
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Som beskrevet i afgrænsningen, vil der i denne afhandling blive fokuseret på en såkaldt Plain Vanilla 

Swap, som er den simpleste form for renteswap. Generelt om swaps bør det bemærkes, at de fortsat er 

en meget populær derivatform, der anvendes til at afdække renterisici på eksisterende låneaftaler, og de 

udgør omkring 58,5% af alle handlede OTC-derivater.40  

Ved indgåelse af en renteswap bliver der udvekslet rentebetalinger, hvor den ene part 

betaler fast beløb på basis af en fra forud aftalt rente, i bytte for en variabel benchmark-rente, f.eks. 

EURIBOR, og de periodiske rentebetalinger bliver beregnet på basis af en forudbestemt hovedstol, valuta 

og løbetid. Når en renteswap indgås, gøres det typisk for at foretage risikoafdækning af renterisiko, gøres 

det ofte fordi virksomheder ikke med sikkerhed kender til deres fremtidige rentebetalinger, da på 

låneaftaler ofte betaler en variabel rente. Derfor indgås en renteswapkontrakt, som gør at de modtager 

variabel rente svarende til, hvad der skal betales på det indgåede lån, og disse variable betalinger udligner 

derfor hinanden. Da der modtages variabel rente, skal der på renteswappen betales fast rente, hvorfor de 

nu kender til deres fremtidige betalinger på deres lån, og renteusikkerheder dermed er hedget væk, da 

ændringer i niveauet for den variable rente vil blive neutraliseret i de ind- og udgående variable 

betalinger.41 

Figur 6 illustrerer betalinger på en renteswap imellem Intel og Microsoft, hvor Intel betaler variabel 

LIBOR-rente til Microsoft, og modtager fast rente på 5% fra Microsoft. 

 

Figur 6: Renteswapeksempel – Kilde: Hull, J. C. (2015), s. 153 

De finansielle instrumenter, som hører til bankens trading book er dem, som bliver aktivt handlet, eller 

hvor der ikke er til hensigt at holde instrumenterne til udløb. Øvrige instrumenter bør som udgangspunkt 

lægges under banking book, eftersom de ikke er del af handelsbeholdningen. Der kan i visse tilfælde være 

en del usikkerhed knyttet til, hvorvidt bestemte finansielle instrumenter hører under banking book eller 

                                                 

40 Hull, J. C. (2015), s. 152. 

41 Plain Vanilla Swap 
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trading book, da de kan høre til i begge kategorier, og derfor vil de centrale sondringer imellem de to 

poster blive gennemgået i de følgende afsnit.  

Under banking book er der tale om aktiver, som ikke bliver aktivt handlet, og intentionen med disse er 

ofte, at de skal holdes til udløb. Størstedelen af de kunder, som findes i banking book, vil hermed være 

almindelige bankkunder, som låner penge til hus, bil, investeringer mm. Dette bliver hermed til et aktiv 

for banken. For at banken kan låne penge ud, skal denne finansieres, hvilket kan ske igennem indskud, 

som dermed er et passiv for banken. Ved et indskud, sætter kunden penge ind på sin konto, og modtager 

indskudsrenten for dette, og i det nuværende renteniveau med negative renter vil der skulle betales for at 

have penge stående i banken. Generelt kan man sige om de fleste banking book-poster, at de flytter rundt 

på en vis mængde likviditet, når banken modtager sin finansiering, og denne giver mulighed for at foretage 

udlån eller udstede derivater til kunder, som modtager likviditet eller får afdækket risici igennem de 

indgåede aftaler.  

Værdien af bankens aktiver kan naturligvis både stige og falde, hvilket eksempelvis kan 

forekomme, når banken laver et udlån i USD, og hvis valutakursen sidenhen falder, vil banken komme 

til at modtage et beløb mindre end forventet i DKK. Værdien af disse aktiver skal derfor nedskrives, 

hvilket omkostningsføres over resultatopgørelsen, som ultimativt påvirker egenkapitalen, hvor anden 

finansiering som eksempelvis indskud og obligationsudstedelser er upåvirket. 42 Det samme vil gøre sig 

gældende ved eksempelvis det eksempel, der vil blive gennemgået i afsnit 3, hvor der bliver taget 

udgangspunkt i en renteswap, som forventes at holdes til udløb, og dermed indgår i banking book. 

Modelleringen af eksponeringskurver på handlen, der bliver gennemgået i afsnit 2.5. forsøger ved 

indgåelse at tage højde for dels den kreditrisiko, der knytter sig til handlens modpart, og dels den risiko 

der knytter sig til værdiændringen i renteswappen på samme måde som anført ovenfor.  

 

Trading book udgøres af de finansielle instrumenter, som bliver aktivt handlet, og ofte vil en stor del af 

denne værdi udgøres af derivater. Derivater benyttes af kunder, som vil foretage afdækning af deres risiko, 

og dette kan eksempelvis være en dansk virksomhed, der sælger sine produkter i USA, og derfor modtager 

USD for disse salg. Hvis virksomheden ønsker denne indtjening i DKK, kan man indgå aftale om at 

                                                 

42 Ruiz, I. (2015), s. 3-5. 
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betale de modtagne USD til banken og modtage DKK fra banken til en aftalt valutakurs, hvorved den 

har afdækket sin valutarisiko, og kan koncentrere sig om kerneforretningen. 

De store banker har en stor mængde udestående derivatkontrakter, og værdien af disse kan 

ændres signifikant fra dag til dag, alt afhængig af udviklingen i de underliggende faktorer. For banker og 

kreditinstitutter er det muligt at finde kunder, som ønsker det modsatte af hinanden, hvorfor man kan 

lave to modsatrettede handler, hvorved den forbliver markedsneutral, således at en ændring i de 

værdibestemmende variable for derivaterne ikke vil påvirke banken. Dette er dog ikke altid muligt, 

hvorfor banker også handler med hinanden på interbankmarkedet, for på denne måde at stå tilbage med 

den ønskede risikoposition. Dette er den primære årsag til, at det kaldes Trading Book, da man aktivt 

handler disse finansielle instrumenter for at opnå en ønsket markedsposition. Banker er imidlertid 

sjældent markedsneutrale, da det kan være svært at sammensætte en portefølje af finansielle produkter, 

som medfører en perfekt risikoafdækning. Samtidig har man ofte en ønsket position i markedet, hvis man 

f.eks. forventer en rentestigning, hvorfor man positionerer sig, så man opnår en gevinst ved en 

rentestigning, og man derfor ikke er perfekt hedget.  

Det er ikke kun derivater, som bliver aktivt handlet. Man ser f.eks. også obligationer blive 

aktivt handlet, hvorfor disse skal være en del af trading book, men der er også ligeledes en stor del 

obligationer, som bliver holdt til udløb. Det er derfor vigtigt at denne kategorisering bliver korrekt, da 

der er forskel på risikostyringen alt efter om produktet bliver aktivt handlet, eller intentionen er, at det 

skal holdes til udløb, og dermed skal i banking book.43 

 

For at kunne estimere den risiko, der knytter sig til handel med en given modpart, er det nødvendigt at 

foretage simulering af de scenarier, som med rimelighed kan forventes at indtræffe i fremtiden. Når denne 

simulering foretages, modelleres eksponeringskurver på baggrund af den foretagne handel, der i 

nærværende tilfælde er en renteswap. Disse eksponeringskurver anvendes til sandsynliggørelse af det 

potentielle tab, man som udsteder vil lide på handlen i tilfælde af modpartens konkurs. I estimeringen af 

eksponeringskurverne, er der flere tilgange som kan anvendes, og de kan tage udgangspunkt i to 
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antagelser: enten om risikoneutrale fordelinger af en risikofaktor, og faktiske fordelinger af en 

risikofaktor.44 

Som udgangspunkt anvendes de risikoneutrale fordelinger til prisfastsættelsesformål, hvor 

de faktiske fordelinger anvendes til risikohåndtering og estimering af økonomisk kapitalbehov. 

Økonomisk kapital adskiller sig fra regulatorisk kapital ved, at den er udtryk for den mængde kapital, der 

behøves for at holde en bank solvent givet dens risiko. Den regulatoriske kapital, der er det af de to 

begreber, som har størst fokus i denne afhandling, er derimod udtryk for den kapital som kræves tilsidesat 

af Basel-komitéen, der ikke på samme måde tager udgangspunkt i bankens konkrete aktiviteter. I de 

simuleringer som anvendes i denne afhandling, er der på baggrund af ovenstående antaget en risikoneutral 

fordeling af modpartens risiko. Dette er tilfældet, da et af hovedformålene med afhandlingen er at 

kvantificere den værdiregulering som bør foretages på en almindelig renteswapaftale på baggrund af de 

kapitalkrav, der stilles i forlængelse heraf. 

 

I forbindelse med eksponeringskurverne er det væsentligt at forstå, hvad de er udtryk for, hvilket vil blive 

gennemgået i det følgende. Når en OTC-renteswapaftale indgås, opstår en modpartsrisiko som forklaret 

i afsnit 2.6.5. Hvis kontraktmodparten viser sig at gå konkurs, vil banken skulle lukke kontrakten, og det 

antages, at banken derefter indgår en lignende kontrakt med en anden modpart efterfølgende for at 

opretholde sin position i markedet. Tabet ved konkursen bliver derfor den omkostning, banken må 

afholde ved at indgå kontrakten igen, der kaldes replacement cost. Hvis værdien af kontrakten er negativ 

for banken, vil den lukke kontrakten ved at betale modparten kontraktens markedsværdi og derefter indgå 

en lignende kontrakt til samme værdi, hvorfor der ikke er noget nettotab. Hvis værdien af kontrakten 

omvendt er positiv, vil banken lukke kontrakten men ikke modtage nogen værdi fra modparten, da denne 

er gået konkurs. Derefter vil banken skulle indgå en ny, lignende kontrakt med en anden modpart og 

betale markedsværdien, hvorfor banken vil have et tab svarende til kontraktens markedsværdi eller 

replacement cost.45  

                                                 

44 Basel (2005) – 3, s. 10 

45 Pykhtin, M., Zhu, S. (2007), s. 16 
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Ovenstående forhold er udtryk for den eksponering, en bank har i forbindelse med en 

renteswapaftale, og da eksponeringen i en swapaftale findes for begge parter, kan følgende defineres i 

simuleringen: 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑡 =  𝐸𝑃𝐸𝑡 = 𝑀𝑎𝑥(𝑉𝑡, 0) 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑡 = 𝐸𝑁𝐸𝑡 = 𝑀𝑖𝑛(𝑉𝑡, 0) 

Disse værdier er på et givet tidspunkt i simuleringen udtryk for den forventede eksponering over for 

modparten. 𝐸𝑃𝐸𝑡 er udtryk for den gennemsnitlige eksponering på tidspunkt 𝑡 over for modparten i alle 

de tilfælde, hvor modparten skylder banken penge. Omvendt er 𝐸𝑁𝐸𝑡 udtryk for den gennemsnitlige 

eksponering, modparten har over for banken i alle de tilfælde, hvor banken skylder modparten penge. 

Den samlede eksponering på swapaftalen er således:  

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑡 = 𝐸𝐸𝑡 = 𝐸𝑃𝐸𝑡 + 𝐸𝑁𝐸𝑡 

De konkrete eksponeringskurver for den renteswapaftale, vi i denne afhandling beskæftiger os med, ser 

ud som følger:  

 

Figur 7: Eksponeringskurver – Kilde: Egen tilvirkning 

Ved start- og sluttidspunktet er værdien af eksponeringerne lig nul, da der ikke er nogen af parterne, som 

skylder hinanden beløb på disse tidspunkter, og da aftalen indgås til en markedsværdi på nul samt er 

værdiløs ved udløb. Når der foretages beregninger af kapitalkrav, værdireguleringer og andre lignende 

risikorelaterede forhold anvendes kun EPE og værdier beregnet på baggrund heraf som 
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beregningsgrundlag. Dette er tilfældet, da det til risikostyringsformål kun er interessant at tage 

udgangspunkt i den eksponering, man har over for sin modpart i swapaftalen, hvorfor EE og ENE ikke 

tages i betragtning. For klarhedens skyld pointeres det, at det som Basel-komitéen kalder Expected 

Exposure, egentlig er Expected Positive Exposure som illustreret ovenfor, og således ikke EE. Derfor 

vil enhver reference til EE i beregninger af xVA senere i afhandlingen referere til EPE-kurven ovenfor. 

Det skal yderligere bemærkes, at eksponeringskurverne ovenfor er estimeret ved hjælp af Monte Carlo-

simulering, som vil blive gennemgået yderligere i det følgende afsnit. 

 

I Basel-reguleringen stilles der ikke umiddelbart noget krav om, at én bestemt metode til simulering af 

modpartseksponering anvendes, og der er således flere forskellige tilgange, der kan bruges til dette formål. 

Tilgangene varierer i kompleksitet og nøjagtighed, men afhængig af den enkelte banks kompleksitet og 

de krav, der stilles til dens kapitalisering, kan der være motiver for at vælge en mere eller mindre avanceret 

model. Blandt de mindre avancerede modeller findes Basel-komitéens standardiserede model, SA-CCR, 

der erstattede den tidligere Current Exposure Method og standardmetode. Denne metode er fordelagtig 

at anvende for banker, der ikke har mulighed for at foretage avancerede udregninger og simuleringer, 

eftersom den er nem at implementere og giver et lettilgængeligt estimat for, hvad bankens eksponering 

er på den pågældende aftale. Metoden vil imidlertid ofte overvurdere eksponeringen i forhold til mere 

avancerede modeller, som vil blive gennemgået i det følgende. 

 

Den oftest anvende metode til estimering af krediteksponering ved en OTC-derivathandel er Monte 

Carlo-simulering. Denne form for simulering er en kompliceret og tidskrævende teknik til at generere 

tilfældige tal ud fra en række forskellige forudsætninger om bestemte risikofaktorer. I simuleringen er der 

mulighed for inddrage en lang række risikofaktorer, som muliggør at lave en mere nøjagtig estimering af 

risikoen og værdiregulering på en handel ud fra disse. I Basel-regi anbefales det for alle simuleringer, hvad 

enten det er Monte Carlo eller ej, at de som minimum indeholder information om tidshorisonten for 

handlen samt dens underliggende risiko, målt på standardafvigelse.46 

                                                 

46 Gregory, J. (2015), s. 243 
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Monte Carlo-simuleringen foretages i relation til xVA på op til fem forskellige typer 

risikofaktorer, der typisk inkluderer: renter, valutakurser, inflation, råvarer, aktiekurser og kreditnøgletal. 

Afhængig af kompleksiteten af handlen og de underliggende risici, der knytter sig hertil, kan det relevant 

at inddrage flere eller færre risikofaktorer. Til brug for estimering af eksponeringskurverne til denne 

afhandling er der imidlertid kun anvendt renter som risikofaktor med antagelser om fremtidig volatilitet 

og forventet udviklingstendens. Dette er gjort, eftersom vi ikke arbejder med en portefølje af handler 

baseret på forskellige underliggende aktiver, men kun én renteswap i én valuta.  

Til grund for de foretagne simuleringer ligger en fremskrivning af rentestrukturen ved brug 

af Vasicek-modellen47, der tilsiger, at udviklingen i renteniveauet kan beskrives på følgende form48: 

𝑑𝑟 = 𝑎(𝑏 − 𝑟) ∗ 𝑑𝑡 + 𝜎 ∗ 𝑑𝑧 

hvor: a, b og 𝜎 alle er positive konstanter. Konstanten b er udtryk for det forventede ligevægtsrenteniveau, 

a er udtryk for hastigheden med hvilken, renten bevæger sig mod dette niveau, og udtrykket: 𝜎 ∗ 𝑑𝑧 er 

en stokastisk, normalfordelt variabel med standardafvigelse 𝜎. Modellen tager i udgangspunkt i en række 

af de samme antagelser som eksempelvis Black-Scholes-modellen, der anvendes til den risikoneutrale 

prissætning af derivater, der vil blive gennemgået i afsnit 2.9. Fordelen ved modellen er, at den antager et 

ligevægtsniveau for den langsigtede rente, som bruges i simuleringen af eksponeringerne for at opnå en 

så realistisk repræsentation heraf som muligt. 

 

Efter at have foretaget simulering af eksponeringsprofilerne for den enkelte handel, skal disse omsættes 

til et risikomål. I Basel-reguleringen er der som bekendt mulighed for at anvende forskellige modeltyper 

til estimering af den risiko, man som bank står overfor. Overordnet skelnes imellem tre typer: Current 

Exposure Models (CEM), Internal Models Method (IMM) og Standard Models (SM), hvor CEM og SM 

siden 2014 er blevet sammenlagt i en ny standardmetode kaldet SA-CCR.49 I afhandlingen og de heri 

foretagne beregninger vil de regler og muligheder, der knytter sig til IMM blive anvendt, eftersom Danske 

Bank har de fornødne regulatoriske godkendelser til at anvende denne tilgang.  

                                                 

47 Der refereres til Vasicek, O (1977) for yderligere beskrivelse 

48 Hull, J. C. (2015), s. 708 

49 Basel (2014), s. 1. 
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Modpartsrisiko måles i praksis ved hjælp af en række forskellige parametre, der alle giver 

en indikation af, hvordan den enkelte bank er udsat over for sine modparter i tilfælde af disses konkurs. 

Disse parametre omfatter blandt andet: Potential Future Exposure (PFE), Expected Positive Exposure 

(EPE) og Expected Exposure (EE). PFE er den maksimale forventede eksponering over for modparten 

på et fremtidigt tidspunkt ved et bestemt statistisk signifikansniveau. Dette mål anvendes ofte af banker, 

som måler deres eksponering mod kunder, som har et kreditmaksimum, der ikke må overskrides. EE er 

en sandsynlighedsvægtet gennemsnitlig eksponering over for en modpart på en fremtidig dato, hvor EPE 

er et tidsvægtet gennemsnit af enkelte værdier for EE på en bestemt tidshorisont.50  

 

Figur 8: Sammenhæng mellem eksponeringstyper – Kilde: Basel (2005) – 3, s. 9 

 

EPE anses generelt som værende det mest passende mål at anvende til at kvantificere modpartsrisikoen 

på en OTC-handel, men Basel tillader i IMM også at anvende andre mål. Disse mål er imidlertid sjældent 

til umiddelbar økonomisk fordel for de banker, som implementerer dem, eftersom de ofte vil medføre 

en højere indregnet kapitalomkostning som følge af større beregnet værdi af RWA.  

Da en swapaftale som bekendt har såvel positive og negative betalingsstrømme er det 

vigtigt at pointere, at EE ovenfor udelukkende beregnes på den eksponering, der knytter sig til de positive 

(indgående) betalinger i swap-aftalen. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke også er en negativ 

eksponering på aftalen, men denne tages der højde for i en eventuel DVA-beregning på kontrakten. 
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Under interne modeller er EAD-beregningen i udgangspunktet som følger: 𝐸𝐴𝐷 = 𝛼 ∗

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝑃𝐸, hvor Effective EPE udregnes som den forventede fremtidige eksponering under 

forudsætning af, at eksponeringskurven ikke tillades at falde under det hidtil højeste niveau (illustreret i 

kurven Effective EE ovenfor).  

Der opstår en række finansielle risici, når banker indgår aftaler om OTC-derivathandler, hvad enten disse 

vedrør renteswaps, optioner eller andre former for finansielle instrumenter. Da der i denne afhandling vil 

være fokus på påvirkningen af værdien af en renteswap, vil der i det følgende afsnit blive lagt vægt på de 

risici, der har den væsentligste relevans herfor. Ved enhver OTC-derivathandel er der to aftaleparter, som 

indgår en bilateral aftale om udveksling af ydelser ved bestemte terminer, hvorved der opstår en 

modpartsrisiko. Modpartsrisikoen består i sin substans i den risiko, der knytter sig til sandsynligheden 

for, at den ene af aftaleparterne ikke opfylder de forpligtelser, der er indgået aftale om. For at tage højde 

for denne risiko, udregnes en særskilt værdiregulering, og denne vil blive gennemgået i afsnit 3.1.  

De finansielle risici, der opstår ved indgåelse af en renteswap, kan overordnet deles op i 

fire grupper: markedsrisiko, likviditetsrisiko, operationel risiko og kreditrisiko, hvor sidstnævnte vil blive 

yderligere uddybet i afsnit 2.6.4. Disse finansielle risici har betydelig indvirkning på værdien af aftaler, 

aktiver og passiver på de finansielle markeder, og bør derfor håndteres omhyggeligt af de aktører, der 

påtager sig dem. 51 

 

Markedsrisiko opstår som følge af de værdistigninger og –fald, der forekommer på de finansielle 

markeder, og er udtryk for den systematiske, ikke-diversificerbare risiko, der knytter sig til de finansielle 

markeder. Disse risici kan afspejles i udviklingen i en række underliggende forhold, heriblandt aktiekurser, 

valutakurser, renteniveau eller råvarepriser.  Markedsrisiko er – bortset fra kreditrisiko – den form for 

risiko, som indtil 2000-tallet var mest diskuteret og håndteret af finansielle institutioner og aktører. Den 

håndteres typisk ved, at man forsøger at afdække risikoen ved indgåelse af én aftale samtidig tager 

symmetrisk modsatrettet position, der sikrer et risikofrit afkast tilsvarende den gældende risikofri rente 

på markedet. I Basel II blev der som bekendt tilføjet et separat kapitalkrav, der knytter sig til 

markedsrisiko, der kvantificeres ved en Value at Risk-beregning som gennemgået i afsnit 2.2.1.2.  
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Likviditetsrisiko opstår i to forskellige situationer, hvor risikoen enten knytter sig til at man ikke har 

mulighed for at afhænde noget, man ønsker at sælge, eller at man ikke kan fremskaffe kapital til at møde 

de finansielle forpligtelser, man har. Salgslikviditetsrisikoen kan opstå som følge af, at det som søges solgt, 

ikke er i overensstemmelse med markedets efterspørgsel, eller at der ikke er et marked, som er tilpas 

likvidt til at sælge det på. Finansieringslikviditetsrisikoen knytter sig til det, at man ikke er i stand til at 

fremskaffe kapital til at dække de finansielle markeder, ofte grundet ens kreditværdighed. I de tilfælde, 

hvor likviditetsrisikoen manifesterer sig i en egentlig likviditetsmangel, kan en konkurs blive aktuel, 

hvorved forpligtelser må søges dækket ved at sælge de aktiver, som man er i besiddelse af. 

Likviditetsrisikoen kan imidlertid ofte modvirkes helt eller delvist ved, at der i aftalen stilles sikkerhed i 

form af aktiver eller løbende betalinger til en central, som kan bruge disse til at fyldestgøre modparten i 

sine krav.  

 

Operationel risiko opstår igennem systemer, mennesker eller tilfældige hændelser. Det kan ske igennem 

menneskelige fejl, såsom at en ordre tastes forkert, at processer ikke overholdes, at der er sket svindel, 

eller at modeller er fejlagtigt opsat, således at der handles på baggrund af forkerte informationer. Den 

kan imidlertid også opstå på baggrund af juridiske faktorer, der er i Basel II er defineret som en del af 

operationel risiko. Juridiske risici omfatter blandt andet risiko for svindel, fejlagtig eller forfalsket 

dokumentation, eller at kontraktuelle forpligtelser ikke overholdes. Den operationelle risiko er grundet 

ovenstående vanskelig at kvantificere, eftersom risikofaktorerne er af kvalitativ karakter, og at de 

økonomiske konsekvenser ved at operationelle risici manifesterer sig ofte er forskellige. 52 

 

Denne type risiko knytter sig til sandsynligheden for, at låntageren i en låneaftale ikke lever op til sine 

kontraktlige forpligtelser, typisk ved at vedkommende går konkurs. Derfor opsummeres kreditrisikoen 

for långiver typisk ved et estimat af låntagerens konkurssandsynlighed inden for en bestemt tidshorisont 

kombineret med det forventede tab ved modpartens konkurs. Det må antages at långiverens eksponering 

over for modparten er kendt over løbetiden, eftersom den udestående restgæld på lånet til ethvert 
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tidspunkt er kendt ved lånets indgåelse. For derivathandler er ydelsernes størrelse imidlertid ikke kendt 

med sikkerhed ved aftalens indgåelse, og derfor er der nogle centrale sondringer imellem disse to former 

for handler.53  

 

Modpartsrisiko var som nævnt den primære årsag til de tab, banker og andre finansielle institutioner led 

under finanskrisen. En del af grunden til, at disse tab indtraf var, at der for markedets aktører ikke var 

tilstrækkelig gennemsigtighed og tilstrækkeligt overblik over den egentlige risiko, de påtog sig ved handel 

med en given modpart. Især kompleksiteten af de CDO’er, som blev handlet og de CDS-kontrakter, der 

blev tegnet som sikkerhed herpå var bidragydende til, at risikoen ikke var nemt observerbar, og at 

prisfastsættelsen derved ikke var korrekt. Især den kreditrating, som CDO-produkterne bar (ofte AAA 

eller AA), var medvirkende til at prissætningen af disse ikke var retvisende, eftersom den direkte 

kreditrisiko var undervurderet af ratingbureauerne. Som det vil blive forklaret i de følgende afsnit, er 

modpartens kreditrating en vigtig faktor i den CVA-justering, som foretages på et OTC-derivat. 

 

Modpartsrisikoen er som nævnt risikoen for, at den modpart, man indgår en OTC-derivataftale med, ikke 

opfylder de forpligtelser, der er indgået aftale om. Årsagen til, at forpligtelserne ikke opfyldes kan 

eksempelvis være knyttet til kreditrisiko, eksempelvis konkurs eller anden manglende evne til at betale de 

løbende ydelser, der måtte være knyttet til aftalen. Årsagen kan imidlertid også findes i markedsrisici, 

såsom at en ændring i renteniveauet forårsager en ændring i modpartens finansielle stilling som gør, at de 

ikke kan leve op til deres forpligtelser. Af denne årsag omtales modpartsrisiko som en kombination af 

kredit- og markedsrisiko, da der i forbindelse med derivathandler ikke som udgangspunkt er sikkerhed 

om eksponeringen over for modparten, og at denne er dreven af den generelle markedsrisiko. 

Modpartsrisikoen på en derivataftale er herudover ikke ulig den som findes på et traditionelt lån, hvor 

hovedstol, løbetid, ydelser og forfaldstidspunkter er kendt på forhånd. På eksempelvis renteswaps – de 

simpleste derivataftaler – er der dog et ekstra element af usikkerhed, da kun den faste og variable 

benchmark-rentesats (f.eks. LIBOR), er kendt, men renteniveauet og dermed de konkrete ydelser, er ikke 

nødvendigvis kendt på forhånd.54 
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Der er således usikkerhed knyttet til værdien af kontrakten på et fremtidigt tidspunkt, og da derivater for 

mange banker er en trading book-post, skal denne justeres til markedsværdi (en Mark-to-Market (MtM)-

justering) på ethvert givet tidspunkt.55 Markedsværdien bestemmes som i så mange andre tilfælde ved 

tilbagediskontering af de forventede fremtidige pengestrømme, der kan være mere eller mindre simple at 

estimere for den enkelte derivataftale. Den modpartsrisiko, der knytter sig til en OTC-derivathandel er 

imidlertid ikke ensrettet, da aftalerne er bilaterale, og at begge parter leverer ydelser til hinanden på 

fastsatte tidspunkter over kontraktens løbetid. Således har en den førnævnte modpart også en 

eksponering over for den, som vedkommende indgår aftalen med, hvilket denne også bør tage højde for 

i en justering, der er symmetrisk og modsat i forhold til CVA, kaldet DVA (Debit Value Adjustment).  

 

En sidste risikotype, der kan opstå i forbindelse med derivathandler er den såkaldte Wrong-Way Risk, 

der blandt andet var katalysatoren bag forsikringsselskabet AIG’s skæbne under finanskrisen som nævnt 

i afsnit 2.1.2.3, hvor den amerikanske regering besluttede sig for at redde selskabet ved at erhverve 

aktiemajoriteten deri. Grunden til, at redningen kunne blive aktuel var, at AIG havde solgt forsikring på 

kreditderivater, som selskabet ikke havde afdækket sine egne risici på. Dette var et eksempel på WWR, 

idet størrelsen af AIG’s eksponering over for forsikringstagerne var negativt korelleret med 

kreditkvaliteten af det underliggende aktiv, der i dette tilfælde var CDS-kontrakter. Dette medførte, at 

AIG’s eksponering steg, når kreditkvaliteten på de underliggende aktiver til CDS-kontrakterne faldt, 

hvilket medførte at AIG skulle udbetale store forsikringssummer.  

 

Som nævnt tidligere, er netting-begrebet en faktor, som kan hjælpe til at nedbringe primært risici, men 

også den kompleksitet, der er knyttet til en OTC-derivathandel. Netting er i sin substans muligheden for 

at modregne negative og positive betalingsstrømme eller værdier med hinanden i handler med én og 

samme modpart. Der er forskellige former for netting, og behovet for begrebet samt hvad det dækker 

over og hvordan det reguleres, vil blive gennemgået i det følgende.  
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Der er en række argumenter for, at det er tilladt at foretage netting i forbindelse med OTC-derivathandler, 

og disse omfatter blandt andet, at OTC-markedet har været igennem en kraftig udvikling for så vidt angår 

den aktivitet og det antal handler, der findes herpå. De porteføljer, som håndteres på OTC-markedet 

indeholder ofte et stort antal kontrakter, og nogle af disse kan i visse tilfælde afdække nogle af de risici 

som findes på øvrige kontrakter i porteføljen. Da alle kontrakterne har særskilte betingelser, ydelser og 

betalingstidspunkter, ville det ideelle være at udregne en nettomængde til betaling på tværs af kontrakter 

med samme modpart og blot afregne denne på det relevante tidspunkt. Netting tillader netop dette56, og 

simplificerer således både transaktionerne imellem modparterne igennem kontrakternes levetid, men også 

udregninger af eksponering som omtalt i afsnit 2.5, og eksempelvis i forbindelse med konkurs.  

Der er på baggrund af ovenstående tale om to primære former for netting; payment netting 

og close-out netting. Payment netting er tilladelsen til at udregne en nettomængde til afregning på et 

bestemt tidspunkt som beskrevet ovenfor, og close-out netting tillader i en OTC-handel at lukke alle 

kontrakter imellem to parter, hvor den ene er gået konkurs, således at markedsværdien af kontrakterne 

kan modregnes i hinanden57. Disse former for netting er medvirkende til at nedbringe modpartsrisikoen 

i forbindelse med handlen, eftersom der er færre betalinger som skal udveksles, samt at de betalinger som 

endelig udveksles bliver relativt mindre, hvis der kan modregnes parterne imellem. 

 

 

Figur 9: Netting – Kilde: Gregory, J. (2015), s. 80 

Netting og en række andre forhold ved OTC-handler er reguleret igennem ISDA (the International Swaps 

and Derivatives Association), hvor retningslinjer og vejledninger til, hvordan disse håndteres i praksis 

kan findes, hvilket vil blive beskrevet nærmere i det følgende. 
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I forlængelse af den kraftige udvikling på OTC-markedet opstod et behov for standarder, som man kunne 

foretage handler under, og ud fra dette opstod ISDA. ISDA er en organisation, der siden den opstod i 

1985 har arbejdet for at reducere modpartsrisiko, øge gennemsigtigheden og forbedre den operationelle 

infrastruktur på særligt OTC-derivatmarkedet58. Det væsentligste dokument til brug for dette formål er 

ISDA’s Master Agreement, som styrer OTC-derivathandler og udstikker standarder for, hvordan netting, 

close-out, sikkerhedsstillelse igennem collateral, samt konkurshændelser er defineret og kan håndteres i 

aftalen mellem parterne. Master Agreement-dokumentet (herefter MA-dokumentet) vedtages således af 

begge parter i forbindelse med handlens indgåelse som supplement til de handelsspecifikke betingelser, 

og med dette undgås en del juridiske spørgsmål, og en del af modpartsrisikoen på handlen nedbringes. 

De specifikke områder, som MA-dokumentet hjælper til at nedbringe modpartsrisikoen på er 

eksempelvis: at konkurshændelser, der kan ophæve transaktionen og foretage close-out er klart defineret, 

at alle transaktioner mellem de to modparter samles i én forpligtelse parterne imellem, og at de 

kontraktuelle forhold vedrørende sikkerhedsstillelse er fastlagt59. 

Konkurshændelserne i MA-dokumentet omfatter blandt andet, at den ene af parterne ikke 

betaler sine ydelser rettidigt, at aftalen på anden måde misligholdes, eller at en af parterne faktisk går 

konkurs. Disse er de mest hyppigt forekommende konkurshændelser, og fælles for dem og de øvrige som 

er anført i dokumentet er, at OTC-aftalen kan ophæves, hvis de opstår. Når aftalen ophæves som følge 

af de førnævnte hændelser, skal der foretages en endelig close-out netting, som er den endelige afregning 

af markedsværdien af alle udestående kontrakter mellem de to involverede modparter. Et eksempel herpå 

kan være, at den ene part (part A i dette eksempel) i en swapaftale går konkurs, og at markedsværdien af 

dennes del af kontrakten med modparten er 100 €, hvor markedsværdien af modpartens del (part B i 

dette eksempel) af kontrakten er 120 €. Hvis close-out netting ikke var tilladt, ville part B skulle betale 

120 til part A, men ikke modtage de 100 € som part A skyldte, eftersom denne var gået konkurs. Ved 

brug af close-out netting, ville part B kun skulle afregne 20 € til part A, da afregningen tager højde for de 

værdier, der skyldes parterne imellem. Hvis situationen var den omvendte, at part B havde krav på en 

betaling fra part A, ville der skulle gøres krav på beløbet i konkursboet med den usikkerhed, der ville 

være knyttet hertil. 
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De samme principper gør sig gældende i relation til de løbende betalinger, der foretages 

imellem to parter i samme valuta på eksempelvis en renteswapaftale. Hvis der eksempelvis er betalinger, 

som skal forfalde fra begge parter på en bestemt dag, afregnes blot én samlet betaling ud fra samme 

principper som gennemgået ovenfor alt efter, hvem der skal betale det største beløb. På denne måde 

mindskes også risikoen for, at noget går galt i forbindelse med betalingerne, da kun én i stedet for flere 

betalinger skal gennemføres. Hvis der i stedet er tale om en cross-currency swapaftale, vil der skulle 

afregnes beløb i forskellige valutaer; eksempelvis skal part A betale til part B i USD, og part B til part A 

i EUR. I disse tilfælde vil der sjældent blive foretaget payment netting, eftersom der ville skulle ske en 

valutaomregning inden denne ville kunne foretages, hvilket komplicerer afregningen. I stedet vil der være 

mulighed for at anvende en central, der agerer mellemled imellem modparterne, således at betalingerne i 

de respektive valutaer bliver indbetalt til centralen, som derefter videresender dem til rette modtager. 

Centralen sender kun betalingerne videre, såfremt begge parter har indbetalt det rette beløb i rette valuta, 

og på denne måde ville risikoen i forbindelse med afregningen betaling blive nedbragt. Muligheden for 

at foretage netting i forbindelse med eksempelvis en renteswaphandel er medvirkende til at nedbringe 

den eksponering, man forventer at have over for modparten. Herigennem vil handlens værdiregulering 

igennem de relevante xVA-tillæg, som vil blive gennemgået senere i afhandlingen, også blive mindsket, 

eftersom disse i høj grad bliver påvirket af netop den forventede eksponering på modparten.  

 

Hvor netting er muligheden for at modregne værdier af kontrakter konkurs på tværs af handler med 

samme modpart, er collateral – sikkerhedsstillelse i forbindelse med en derivataftale – en anden måde at 

nedbringe modpartsrisikoen i forbindelse med aftalen på. Sikkerheden stilles i form af periodiske 

betalinger, der kaldes margin, som kan tage forskellige former, hvilket vil blive gennemgået i de følgende 

afsnit. Idéen med at stille sikkerhed med marginbetalinger er, at modpartsrisikoen mindskes herigennem 

ved, at den part som modtager betalingen får nedbragt sin eksponering over for modparten i takt med at 

betalingerne forfalder. Ligesom netting er marginbetaling reguleret i ISDA, og den betalte margin må kun 

beholdes af modtageren i tilfælde af, at modparten går konkurs60. På tværs af aftaler imellem to parter vil 

der, ligesom ved netting, typisk blive udregnet en samlet nettoværdi, og den part som i alt har den laveste 

værdi, vil skulle foretage marginbetalinger til modparten. Det at skulle stille sikkerhed i forbindelse med 
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en derivataftale er således behæftet med funding-omkostninger, da der løbende skal indbetales kapital i 

forbindelse med aftalen, hvilket bør inkluderes i overvejelserne inden en aftale indgås.  

 

I ISDA’s MA-dokument som nævnt under afsnit 2.7.2, kan der indgås aftale om et såkaldt Credit Support 

Annex (herefter CSA), som håndterer marginbetalinger for aftalens parter, og hjælper til at nedbringe 

deres modpartsrisiko. Parterne binder sig herigennem kontraktuelt til at stille sikkerhed igennem 

marginbetalinger, og betalingerne skal som udgangspunkt foretages på baggrund af den nettoværdi, 

modparternes samlede kontrakter med hinanden har. Denne form for marginbetalinger kaldes 

variationsmargin, og derudover kan der i CSA-aftalen aftales yderligere kriterier for marginbetaling, 

såsom at der allerede ved aftaleindgåelse skal betales såkaldt initialmargin, der stilles som sikkerhed 

uafhængigt af kontrakternes værdi. I CSA-aftalen bestemmes yderligere de krav, der stilles til 

marginbetalingerne, eksempelvis hvilke værdier (kontanter eller andre aktiver), der kan anvendes som 

margin, hvordan tvister der måtte opstå i forbindelse med aftalen skal løses, samt hvordan man udregner 

den mængde, der skal indbetales som margin på et givet tidspunkt61. 

Som nævnt ovenfor, findes to overordnede typer af margin: variationsmargin og initialmargin, og 

formålet med disse begreber er at afspejle den nuværende og potentielle fremtidige eksponering over for 

modparten på enhver derivathandel. Til de to former for margin stilles endvidere nogle særskilte krav i 

de regulatoriske standarder, som er blevet implementeret på markedet. Vedrørende variationsmarginen 

kræves det, at62:  

 Den skal udveksles på regelmæssig basis, hvilket ofte vil være dagligt 

 Der altid skal erlægges fuld sikkerhed, således at der ikke er nogen øvre grænse for 

sikkerhedsstillelsen, og  

 At minimumsværdien af variationsmarginen dog ikke må overstige €500.000. 

For intialmarginen kræves det, at63:  

 Den indbetales af begge parter i derivathandlen,  
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 At der ikke må foretages nogen netting af denne marginbetaling 

 At den udregnes på baggrund af markedsrisiko igennem en VaR-beregning på et 99% 

konfidensniveau, tilsvarende til markedsrisikoberegningen under Basel-reguleringen, og 

 At en ti-dages VaR-beregning også foretages som supplement til den daglige 

variationsmarginudregning, som følger de kapitalkrav som stilles i Basel-reguleringen 

Der er endvidere et krav til marginbetalingernes kvalitet, der tilsiger at den skal være let omsættelig, 

således at den ikke mister markedsværdi, selv i krisetider, da marginbetalingerne til enhver tid skal 

påregnes en værdiforringelse ud fra markedsvilkår. Dette betyder typisk, at kun de mest likvide værdier 

såsom kontanter, guld, eller tilsvarende meget likvide statsobligationer vil kunne stilles som sikkerhed til 

handlen. 

Typiske kriterier for en CSA-aftale er, at aftalen indgås samtidigt med handlen, og at parterne bliver enige 

om, hvilke elementer som skal inkluderes i aftalen som anført ovenfor. Der udregnes derudover løbende 

en MTM-værdi på tværs af modparternes kontrakter med hinanden, således at de kan blive enige om en 

samlet nettoværdi på modpartsniveau. Den af parterne, der har en samlet negativ MTM-værdi skal 

foretage variationsmarginbetalinger, der løbende føres regnskab over, således at der til enhver tid kan 

bestemmes, om der er stillet tilstrækkelig sikkerhed på handlen. Ud over den samlede værdi af 

kontrakterne imellem to parter, vil der ofte også være knyttet et krav om marginbetalinger til ændringer i 

modpartens kreditværdighed, da en forringelse heraf typisk vil øge risikoen forbundet med aftalen. Det 

at knytte krav om marginbetalinger til kreditværdighed kan imidlertid være medvirkende til at forværre 

den nødlidende parts finansielle situation, eftersom marginbetalinger, der skal foretages efter et fald i 

kreditværdighed typisk vil kunne forårsage yderligere finansielle problemer. I forlængelse af aftalen 

bestemmes ofte en grænseværdi, som MTM-værdien skal overskride, førend der kræves marginbetaling, 

primært for at gøre processen mindre administrativt besværlig. Dette betyder dog samtidig, at handlen 

indtil den fastsatte grænse er behæftet med en større modpartsrisiko end hvis grænseværdien ikke var 

fastsat.  

Der er ikke altid et krav om, at der skal være indgået en CSA-aftale i MA-dokumentet 

imellem to parter, men det vil ofte være tilfældet, at der foreligger en CSA-aftale. Hvis der ikke er indgået 

nogen CSA-aftale, vil det typisk være fordi den ene af aftaleparterne ikke kan forpligte sig til at foretage 

marginbetalinger, eksempelvis fordi denne ikke har tilstrækkelig likviditet. En CSA-aftale kan også være 

bilateral, hvilket typisk vil være tilfældet i aftaler indgået mellem finansielle institutioner, og anses som 

værende fordelagtige for begge parter, da den som bekendt er med til at nedbringe modpartsrisikoen på 
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handlen. Slutteligt kan en CSA-aftale også være ensrettet, således at kun den ene aftalepart kan modtage 

marginbetalinger, men det er relativt sjældent tilfældet, at en sådan aftale foreligger på en handel, eftersom 

kun den ene part i handlen bliver tilgodeset i marginbetalingerne. Som det vil blive illustreret i de følgende 

afsnit, afhænger en del af xVA-nøgletallene af blandt andet det forventede tab ved modpartens konkurs 

(LGD), og det er netop dette nøgletal, som marginbetalinger har til formål at mindske, hvorved xVA-

tillægget også vil blive mindre.  

 

OTC-derivater blev før finanskrisen i 2008 prissat igennem Black-Scholes’ teori uden væsentlige 

modifikationer til at tage højde for yderligere risici eller omkostninger. Ved prissætning igennem Black-

Scholes-modellen tages der eksempelvis ikke højde for kreditrisiko, og en række af antagelserne er 

endvidere ikke nødvendigvis forenelige med de realiteter, der gælder på markedet. Antagelserne er som 

følger64: 

 Aktivprisen følger geometriske Brownske bevægelse, 

 Der er ubegrænset adgang til kortsalg, 

 Friktionsløse markeder: Der er hverken transaktionsomkostninger eller skat, 

 Der bliver ikke udbetalt dividende, 

 Arbitrage eksisterer ikke, 

 Handel kan foretages i kontinuert tid, 

 Der kan altid lånes til en konstant risikofri rente. 

Antagelserne er betragteligt simplificerede i forhold til virkeligheden, da der eksempelvis ikke kan lånes 

et uendeligt til en risikofri rente uden yderligere omkostninger, der er skat på gevinster og renter, og der 

findes visse områder, hvorpå der kan udøves (om end regulatorisk) arbitrage. De simplificerede 

antagelser, der ligger bag Black-Scholes-modellen bliver især udfordret i tider hvor økonomien er i krise. 

Eksempelvis blev den amerikanske stat, der er anset som den mest indflydelsesrige og tidligere mest 

robuste økonomi i verden, fik i 2011 nedjusteret sin kreditvurdering fra AAA til AA. Troen omkring at 

verdens meste robuste økonomi også kan erklæres konkurs, har sat yderligere tvivlsspørgsmål til 

validiteten ved Black-Scholes-modellen og dens anvendelse.  

                                                 

64 Hull, J. C. (2015), s. 331 
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Ud over dette oplevede man i 2008, at Londons pengemarked fastfrøs, hvilket indtil da 

blev anset som det mest aktive og likvide pengemarked i verden. Dette tydeliggjorde yderligere svagheder 

ved Black-Scholes’ teori, der arbejder ud fra, at der altid kan lånes til den risikofrie rente, og at der ingen 

markedsfriktioner er, hvilket også gælder den tilgængelige likviditet på markedet. Disse er blot nogle af 

de problemstillinger, der er opstået den senere tid, hvorfor man er nået frem til konklusionen, at der skal 

arbejdes videre på Black-Scholes-modellen, hvorfor man er kommet frem til at skulle tilpasse OTC-

derivater og deres risikoneutrale prissætning. Denne justering sker ved flere forskellige justeringer, som 

går under benævnelsen xVA (x Valuation Adjustments).65  

 

CVA var den første justering, som den finansielle verden blev påvirket af, og CVA blev implementeret i 

forlængelse af Basel II.5 og Basel III, samt regnskabsstandarden IFRS 13. CVA er en mark-to-market-

justering, hvilket vil sige, at det er en ændring af aktivets værdi over tid, og det er her vigtigt at forstå, det 

ikke er en ændring i penge, men det er en ændring i derivatets værdi. Det kan eksempelvis være, at en 

renteswap bliver mindre værd, fordi modparten får lavere kreditrating, hvilket ofte vil skyldes en ændring 

i modpartens estimerede konkurssandsynlighed. Dette vil direkte påvirke resultatopgørelsen i form af en 

yderligere omkostning i perioden, hvorfor der kommer en yderligere volatilitet i kreditinstituttets 

indtjening til trods for, at kontraktens generelle forhold forbliver konstante. Basel-komitéen har fastslået, 

at kreditkvaliteten på modparter stod for 2/3 af kredittabene ved finanskrisen i 2008.66 

For at foretage hedging af denne risiko, vil den optimale løsning være at købe CDS-

kontrakter på modparten, såfremt der findes CDS-kontrakter på netop den modpart, der er indgået 

handel med. Hovedpointen med justeringen er, at der skal beregnes et CVA-tillæg, der justerer 

markedsværdien af derivatet til at tage højde for modpartskreditrisiko på bankens indgåede OTC-

handler.67 CVA vil blive grundigere beskrevet i afsnit 3.1, hvor der ligeledes vil blive gennemgået et 

beregningseksempel. 

 

                                                 

65 Ruiz,, I. (2015), s. 13-14 

66 Ruiz, I. (2015), s. 14 

67 Basel (2015), s. 1 
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DVA bliver ifølge Basel defineret som værdiforskellen af markedsværdien af derivatet og den værdi det 

bliver handlet for banken på, hvorved DVA reflekterer bankens egen kreditrisiko. Ved at foretage en 

DVA-adjustment vil banken ikke blive påvirket af værdiændringer ved ændringer i egen kreditkvalitet.68 

Som det vil blive gennemgået i afsnit 3.1, afhænger CVA af den eksponering, kreditinstituttet har over 

for sin modpart på aftalen, hvor DVA modsætningsvis afhænger af den eksponering, modparten har over 

for kreditinstituttet. 

 

FVA er en valuation adjustment, som justerer et derivats pris for den funding-omkostning, en bank eller 

et kreditinstitut må afholde for at etablere derivataftalen. Når banken har et forbrug af likviditet i 

forbindelse med derivataftalen, skal dette finansieres, men hvis der derimod modtages likviditet, kan 

denne benyttes til at minimere funding-omkostninger eller blive udlånt. Det spread, der skal betales over 

den risikofrie rente for at få den ønskede funding, er de ekstra omkostninger forbundet med den ønskede 

funding, hvilket går imod Black-Scholes-teorien og antagelsen om, at man altid kan låne til den risikofrie 

rente. Der skal derfor indregnes et FVA-tillæg på de OTC-derivater, som kræver ekstra 

fundingomkostninger, således at derivatets værdi kan blive justeret herfor og afspejle den sande 

omkostning, der afholdes. Hvis banken ikke har den nødvendige funding, kan den i sidste ende risikere 

at skulle erklæres konkurs, hvorfor det er korreleret med egen kreditrisiko og dermed DVA.69 

 

Dette tillæg afspejler den omkostning der kommer fra behov for collateral – i form af marginbetalinger 

– i forbindelse med aftalen, og kan derfor sammenlignes med FVA. Et eksempel, hvor CollVA bliver 

aktuelt er, når der er handlet en renteswap med en kunde (Kunde A), og denne handel er hedget med en 

præcist modsatrettet handel med en anden kunde (Kunde B). Banken har en CSA-aftale med Kunde A, 

hvori der er aftalt at udveksle fuld collateral, men der er ikke etableret nogen CSA-aftale med Kunde B, 

hvorfor der ikke modtages collateral. Man kan derfor risikere en situation, hvor man skal hente funding 

                                                 

68 Basel (2011), s. 2 

69 Ruiz, I. (2015), s. 225 
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for at kunne betale collateral, og omkostningen for det spread, der skal betales over den risikofrie rente 

er CollVA, og skal indregnes i prisen på derivaterne.70 

 

Der skal tilsidesættes kapital ved indgåelse af OTC-derivathandler, og i fastsættelsen af KVA tages der 

udgangspunkt i den del af kapitalen, der skal sikre mod uforventede tab. Den senere tid er dette område 

blevet kraftigt reguleret, hvilket har betydet, at banker skal ligge inde med væsentligt mere kapital. Den 

tilsidesatte kapital kan ikke bruges til at foretage investeringer, hvorfor der skal tages højde for denne 

alternativomkostning i forbindelse med indgåelse af OTC-derivathandler. Det er denne valuation 

adjustment, der vil være fokus på i denne afhandling, hvorfor der kommer en yderligere, dybdegående 

beskrivelse heraf i afsnit 3.2. 

 

Der er en stigende tendens til, at der skal betales initial margin ved indgåelse af OTC-derivathandler som 

følge af de krav, der stilles i den gældende regulering, der er blevet omtalt i afsnit 2.2.2. Hvis en handel 

skal cleares igennem et CCP kræver det, at der bliver betalt initialmargin, og da flere og flere handler 

bliver clearet, er der dermed en stigende omkostning på dette område. Denne stigende tendens mod at 

skulle betale initialmargin giver banken en funding-omkostning, hvorfor prisen på handlen bør justeres 

for denne. 

 

  

                                                 

70 Ruiz, I. (2015), s. 226 
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Den modpartsrisiko, der opstår i forbindelse med en OTC-derivathandel var også i årene før finanskrisen 

et emne, som blev behandlet, om end primært i akademiske kredse (Se eksempelvis Duffie & Canabarro 

(2004) og Pykhtin & Zhu (2007)). Efter krisens indtræden blev begrebet tillagt særligt stor vigtighed, 

eftersom størstedelen af de tab, de finansielle institutioner led under krisen, var tab som relaterede sig 

direkte til modpartsrisiko. Selv om tabene i mange tilfælde var urealiserede, og ikke på grund af egentlige 

konkurser, skulle de stadig indregnes som følge af den værdiregulering, der skete med deres 

derivatbeholdninger på baggrund af ændringer i deres modparters kreditværdighed. Counterparty 

Valuation Adjustment eller Credit Value Adjustment (herefter CVA) er udtryk for den værdiregulering 

som foretages på en derivathandel på baggrund af den kreditrisiko, der knytter sig til handlens modpart. 

For at forstå de mekanismer, der ligger til grund for CVA-begrebet, er det derfor først nødvendigt at 

definere, hvad modpartsrisiko er, samt hvad der driver den. 

Efter finanskrisen og den store finansielle usikkerhed, der herskede i den globale økonomi, 

steg prisen – angivet ved spreads – på CDS-kontrakter, der blev anvendt som forsikring mod kreditrisiko 

over for bestemte modparter. Da den betydning, modpartsrisiko havde på de finansielle markeder, og 

den grad i hvilken risikoen var blevet undervurderet blev tydeliggjort, blev opmærksomheden rettet mod 

problemet. Counterparty Value Adjustment eller Credit Value Adjustment (CVA)-begrebet var allerede 

introduceret og diskuteret, om end det ikke blev anvendt i vid udstrækning i praksis. Banker begyndte at 

skulle tage højde for CVA igennem deres finansielle rapportering som følge af implementeringen af IFRS 

13, og de samtidig skulle leve op til kapitalkrav, der blev stillet i Basel II.5. Dette ændrede betydeligt de 

vilkår, banker hidtil havde opereret under, og da der blev stillet væsentligt større krav til finansielle 

institutioner generelt, steg disses omkostninger, primært grundet de daværende høje CDS-spreads på 

markedet.  CVA er i udgangspunktet en justering, der laves på et derivat for at tage højde for modpartens 

konkurssandsynlighed ved indgåelse, og kan illustreres som:71 

 

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑦𝑙𝑑𝑡 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 − 𝐶𝑉𝐴 

                                                 

71 Gregory, J. (2015), s. 352 
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Denne sammenhæng er meget enkel, men har nogle vigtige implikationer for, hvordan banker kan 

håndtere og tilrettelægge deres trading-aktiviteter i forhold til at håndtere xVA-justeringer, da 

sammenhængen også kan videreføres til andre xVA-begreber. Det betyder, at bankerne kan værdi- og 

prissætte deres derivater risikoneutralt (risikofrit) og foretage særskilte justeringer og hedges (evt. i et 

xVA-desk, som bliver nærmere beskrevet i afsnit 4. Det bør dog pointeres, at det på porteføljeniveau og 

på tværs af transaktioner inden for hverken CVA eller de andre xVA-kategorier, da forhold som netting 

og collateral kan have indvirkning på tillæggenes indbyrdes afhængighed.72 

 

CVA afhænger i sin substans af tre primære faktorer: 

 Loss given default (LGD), der er det forventede procentuelle tab i % af hovedstolen ved 

modpartens konkurs. LGD kan også angives som funktion af den forventede recovery rate (RR), 

der i så tilfælde er: 𝐿𝐺𝐷 = (1 − 𝑅𝑅). 

 Expected exposure som gennemgået i afsnit 2.5.1, der er den diskonterede forventede 

eksponering over for modparten på et givet tidspunkt i handlens løbetid. Eksponeringerne bliver 

typisk estimeret på baggrund af Monte Carlo-simuleringer afhængig af disses underliggende 

kompleksitet. 

 Probability of default (PD), der udtrykker den forventede et-årige konkurssandsynlighed for 

modparten. Konkurssandsynligheden kan enten estimeres ud fra historiske data eller ved brug af 

ratingbureauers (S&P, Moody’s) forventede konkurssandsynlighed ud fra en given kreditrating. 

CVA kan ud fra disse faktorer opstilles på følgende form:73 

𝐶𝑉𝐴 = −𝐿𝐺𝐷 ∗ ∑ 𝐸𝐸𝑡

𝑛

𝑖=1

∗ 𝑃𝐷(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) 

Ud fra formlen kan det ses, at CVA er en negativ justering i nominelle termer, der kan sidestilles med et 

direkte tab for den som skal udregne CVA. Det ses endvidere, at det fradrag, som foretages på en 

derivataftale, er absolut stigende med det forventede tab på modparten ud dennes konkurssandsynlighed 

og den eksponering, man har herpå. Ved at udnytte, at det er de samme forhold der anvendes i formlen 
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ovenfor som i udregningen af et CDS-spread, kan man også udtrykke CVA approksimativt som et 

rentespread, der kan tillægges swapaftalen som følger74: 

𝐶𝑉𝐴𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = −𝐸𝑃𝐸 ∗ 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑡 

Det skal bemærkes, at der i den første CVA-formel er tale om en beregning, der foretages over hele 

swappens løbetid med tidsvarierende eksponeringer, hvor formlen umiddelbart ovenfor tager 

udgangspunkt i EPE-nøgletallet, der er den gennemsnitlige positive eksponering over swappens løbetid. 

Denne udregning er imidlertid praktisk at anvende i de tilfælde, hvor CDS-spreads på modparten er 

tilgængelige i markedet, eller de på anden vis er estimeret, igennem eksempelvis Merton-modellen.  

 

I det følgende afsnit vil der blive foretaget en beregning af et CVA-tillæg på baggrund af en renteswap 

med de følgende karakteristika, som ligeledes vil blive anvendt i den senere analyse omhandlende 

KVA: 

 Renteswap indgået 6. marts 2017 

 Startdato: 8. marts 2017 

 Udløbsdato 8. marts 2027 

 Hovedstol: 100 millioner Euro 

 Variabelt ben: Halvårlige betalinger, act/360. 

o 6-måneders Euribor-rentekurve 

 Fast ben: Årlige betalinger med rente på 79.18 basispunkter (bp), 30/360. 

 De xVA-tillæg, der bliver beregnet, bliver beregnet pr. 6. marts 2017, hvilket er indgåelsesdatoen. 

 Solvensgrad: Minimumsolvenskrav på 8%. 

 Den analyserede virksomhed har et årligt salg, som er større end EUR 50 mio., hvilket har effekt 

på aktivkorrelationen. 

 Simulering er foretaget i en situation, hvor swappen har en markedsværdi på 0. 

 Banken betaler fast rente og modtager variabel rente. 

 LGD: 90,4%, hvilket svarer til en virksomhed i transportsektoren. 

 CPD: 5,68% som er svarende til BBB-rating ifølge Standard & Poor’s. 
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 RAROC hurdle: 15% 

 Alpha: 1,4 

 Renteswappen er indgået at the money, hvorfor ingen af parterne skylder hinanden penge ved 

indgåelse. 

 

For at kunne sammenligne de KVA-beregninger, som vil blive foretaget senere i afhandlingen, vil der i 

det følgende afsnit blive beregnet et eksempel med CVA. Dette bliver gjort dels for at illustrere størrelsen 

af CVA-tillægget på den renteswaphandel, vi beskæftiger os med i denne opgave, og dels for at 

sammenligne størrelsen på CVA-tillægget i forhold til KVA-tillægget, der er analysens primære fokus. 

CVA vil blive beregnet på nøjagtig den samme swap som KVA, og derfor er handlens 

eksponeringsprofiler, løbetid, modpart og dertil knyttede risici identiske, og eksponeringsprofilerne 

findes vedlagt i Bilag 1. Der vil i beregningseksemplet ikke blive beregnet et CVA-kapitalkrav, hvilket 

begrundes i, at fokus for afhandlingens analyse er på KVA og det tillæg, der knytter sig hertil. Derudover 

underbygges det af, at der i KVA-beregningerne, som i teorien også afhænger af CVA-kapitalkravet, er 

foretaget afgrænsning fra at lave beregninger herpå. 

Som nævnt tidligere søger KVA at tage højde for de uforventede tab, der kan opstå i 

forbindelse med en handel, og KVA-beregningerne foretages således under betingelse af, at økonomien 

er i en krisetilstand. Derimod tager CVA udgangspunkt i de forventede tab ud fra modpartens 

konkurssandsynlighed, LGD og EE på modparten i almindelige økonomiske tilstande. Derfor er der en 

central sondring mellem CVA- og KVA-beregningerne, hvilket giver sig til udtryk i estimaterne for LGD 

og PD. LGD er i CVA-beregningen sat til 61,6%, da dette er udtryk for det empiriske forventede tab på 

den modpartstype, der arbejdes med i afhandlingen. Derfor anvendes ikke det estimat for downturn 

LGD, som senere vil blive anvendt i KVA-beregningen, da dette vil medføre en overvurdering af risikoen 

i henhold til de forventede tab på modparten. PD er tilsvarende sat til 0,22%, hvilket er udtryk for den 

forventede konkurssandsynlighed på en ikke-finansiel modpart med en BBB-kreditrating. PD kunne 

alternativt være estimeret igennem en analyse af offentligt handlede CDS-kontrakter for forskellige 

løbetider, men det har ikke været umiddelbart muligt at finde passende data for alle tidspunkter for den 

renteswap, der er genstand for nærværende analyse. 

CVA beregnes på handlen over hele dens løbetid, så der tages højde for den forventede 

eksponering og dermed risikoen, som varierer over levetiden. Optimalt ville konkurssandsynligheden 

også være varierende over tid, men da disse estimater typisk bliver genereret af det enkelte kreditinstituts 

interne modeller, er dette ikke inkluderet i beregningerne. Ud fra de ovennævnte forudsætninger kan 
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CVA-tillægget udregnes ved anvendelse af formlen for CVA, og tillægget bliver (i henholdsvis nominelle 

termer og basispunkter): 

𝐶𝑉𝐴𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑡 = −𝐿𝐺𝐷 ∗ ∑ 𝐸𝐸𝑡

𝑛

𝑡=0

∗ 𝑃𝐷(𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖) = −𝟗𝟎. 𝟓𝟗𝟓, 𝟖𝟕 € 

𝐶𝑉𝐴𝑏𝑝 =
90.595,87

100.000.000
∗ 10000 = 𝟗, 𝟎𝟓𝟗𝟔 𝒃𝒑 

 

Den beregnede værdijustering kan tolkes som den omkostning, en bank eller et kreditinstitut må bære 

for at afdække den risiko, der knytter sig til swapaftalen med den pågældende modpart. CVA kan således 

tænkes som prisen på kreditrisiko i forbindelse med derivathandler, og derfor er det relevant for de 

aktører, som påvirkes heraf at søge at minimere den. For at minimere den risiko, og dermed de 

omkostninger der knytter sig til CVA, kan kreditinstitutter gøre brug af blandt andet CDS-kontrakter. 

Disse kan i princippet anvendes til at afdække hele risikoen på CVA ved at købe en CDS-kontrakt på 

modparten, såfremt der findes en kontrakt på præcis den modpart, der er indgået en swapaftale med. 

Dette er tilfældet, eftersom værdien af CVA og værdien af en CDS-kontrakt afhænger af de samme 

faktorer, blot med modsat fortegn, således at ændringer i de underliggende drivere vil blive opvejet af de 

to positioner. Typisk vil det være ændringer i de implicitte konkurssandsynligheder for modparten i 

markedet, der driver stigninger i værdien af CDS-kontrakter, og dermed et større negativt CVA-tillæg.  

CVA skal for de kreditinstitutter, som bliver påvirket heraf, beregnes på kontinuerlig basis, 

og løbende indregnes i deres resultatopgørelse i takt med, at værdien ændrer sig. Indregningen skal foregå 

som følge af den løbende fair value-justering, der skal foretages på virksomhedens balanceposter, hvilket 

er bestemt i IFRS-standarderne, som alle store banker efterhånden følger. Derfor vil der ved handlens 

indgåelse indregnes et tab, når CVA beregnes på modparten, og i eksemplet ovenfor vil tabet udgøre 9,06 

basispunkter af renteswappens nominelle værdi, hvilket det enkelte kreditinstitut selv bestemmer, 

hvordan skal opvejes. Enten kan risikoen afdækkes, eller der kan undersøges muligheder for, hvordan 

omkostningerne kan indregnes i prissætningen af swapaftalen eller andre af kreditinstituttets 

forretningsaktiviteter.  

Hvis der som anført ovenfor er foretaget en risikoafdækning, eksempelvis ved køb af en 

CDS-kontrakt på modparten, eller hvis der indgås en præcist modsatrettet handel på en modpart med 

tilsvarende risiko, vil de løbende værdireguleringer af CVA ikke påvirke virksomhedens resultat. 

Risikoafdækningen er dog ikke den eneste mulighed, et kreditinstitut har for at minimere CVA, da 
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foranstaltninger som netting og sikkerhedsstillelse begge kan være med til at nedbringe CVA igennem de 

faktorer, som indgår i CVA-beregningen. Der vil eksempelvis være mulighed for at foretage netting, hvis 

der er indgået flere renteswaps med samme modpart, og disse kan være med til at nedbringe den samlede 

eksponering (igennem EE) over for denne, hvilket vil minimere CVA. Sikkerhedsstillelse i form af 

marginbetalinger vil ligeledes være medvirkende til at minimere CVA, eftersom marginbetalingerne er 

medvirkende til at nedbringe LGD på aftalen.  

 

Tidligere i afhandlingen er det blevet beskrevet, hvordan banksektoren har været igennem en kraftig 

regulering efter finanskrisen for at sikre finansiel stabilitet. Et af de områder, hvor reguleringen har været 

særligt omfattende, er reguleringen vedrørende den kapital, som banker og kreditinstitutter skal 

tilsidesætte for at være beskyttet mod fremtidige uforventede tabsscenarier, hvilket er blevet beskrevet i 

afsnit 2.3. Det er som bekendt et juridisk krav, at banker og kreditinstitutter skal tilsidesætte denne kapital, 

hvorfor det kan være overraskende, at det ikke tidligere har været en del af prissætningen på derivater. 

Efterhånden er kapitalkravene dog vokset til en størrelse, der medfører, at flere institutter vælger at tage 

højde for denne omkostning i prissætningen af et derivat.75 Der vil i de følgende afsnit blive beskrevet, 

hvordan denne kapital konceptuelt bliver beregnet på OTC-derivater, hvorefter et konkret 

beregningseksempel vil blive gennemgået ved brug af en almindelig, 10-årig renteswap. 

 

Da det for kreditinstitutter ikke er muligt at forudsige kredittabet nøjagtigt i det kommende år, laver 

banker et forecast over det gennemsnitlige tab, som man kan forvente, benævnt Expected Loss (EL). EL 

bliver beregnet ud fra den udestående eksponering (EAD), banken har mod kunden, hvorpå man ganger 

konkurssandsynligheden (PD). Her kommer man frem til det forventede tab kreditinstituttet vil få, hvis 

der ikke er modtaget nogen form for sikkerhedsstillelse, eller på anden måde ikke forventer at modtage 

noget af det udestående mod kunden i forbindelse med konkursen. Oftest har man dog modtaget 

collateral, hvorfor man skal gange loss given default på (LGD), som er det procentvise tab banken 

forventer at tabe i tilfælde af modpart går konkurs. Dette EL ser banker som en naturlig omkostning ved 

forretningen.  

                                                 

75 Green A., Kenyon C., Dennis C., (2014), s. 1. 
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Expected Loss i beløb kan ud fra ovenstående defineres som: 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠 = 𝑃𝐷 ∗ 𝐸𝐴𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷 

Hvor Expected Loss i relative termer bliver defineret som: 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠 = 𝑃𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷76 

Det er her vigtigt at være opmærksom på, at beregningen for EL på KVA afviger fra beregningen af 

forventede tab for CVA, hvilket skyldes, at CVA beregnes på baggrund af EE, hvorimod KVA beregnes 

på baggrund af EAD. 

Beregningen af KVA-tillægget foretages for i prissætningen af derivaterne at kunne tage højde for den 

omkostning, der er knyttet til den nødvendige hensættelse af kapital for at sikre mod uforventede tab. 

For at sikre sig mod uforventede tab, er der i afsnit 2.3 blevet beskrevet hvordan banker skal leve op til 

krav om både basiskapital, og at de fremadrettet også skal leve op til krav knyttet til en række forskellige 

kapitalbuffere. Disse kapitalbuffere skal sikre, at banker ligger inde med nok kapital til at kunne absorbere 

de tab, der overstiger det forventede tab, der benævnes Unexpected Losses (UL). For banker er der en 

alternativomkostning ved at ligge inde med kapital, som ikke kan blive investeret, og dermed være med 

til at genere profitable investeringer. Banker kan derfor have incitament til at få nedbragt denne kapital.  

Figur 10 illustrerer, hvordan banker oftest opnår tab, der er mindre end EL. Dette betyder 

således, at en bank vil være i stand til at imødekomme sine tab, hvis der blot er tilsidesat kapital til at 

dække de tab, der forventes. Tab der overstiger EL, skal hermed kunne absorberes af de kapitalbuffere 

som banker ligger inde med.77 Den kapital banker ligger inde med skal i gennemsnit kunne absorbere alle 

uforventede tab på et 99,9% konfidensniveau. Dette vil sige, at det den generelle økonomi skal være i så 

ringe en fatning, at den kun vil være værre i 1 ud af 1000 tilfælde, for at banken erklæres konkurs, da de i 

denne situation ikke vil kunne modstå det uforventede tab. Årsagen til dette høje konfidensniveau skal 

findes i, at det er med til at beskytte overfor estimationsfejl i bankernes interne PD, LGD og EAD-

estimater, samt andre usikkerheder.78  

                                                 

76 Basel (2005) – 2, s. 4 

77 Basel (2005) – 2, s. 3 

78 Basel (2005) – 2, s. 11 
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Figur 10 - Kilde: Basel 2005 - 2, s. 3. 

For at udregne regulatorisk kapital, og deraf KVA-tillægget kan man benytte The standardized approach, 

som er meget følsom over for de risikofaktorer, som indgår i den, eller man kan benytte The advanced 

IRB approach, der er en mere kompleks metode. Som beskrevet i afgræsningen, bliver der i denne 

afhandling benyttet The advanced IRB approach. Denne metode blev fremlagt i forbindelse med Basel 

II, og det er ofte større banker der benytter The advanced IRB approach, da denne model er blive mere 

præcis i forhold til at fange den reelle risiko banken har, men har samtidig større krav til bankens interne 

risikodata. For at benytte IRB approach til at beregne RWA, skal man i Danmark havde tilladelse af 

Finanstilsynet, da der er store krav til interne data igennem denne estimering.79 I denne afhandling er der 

til analysen benyttet eksponeringskurver, som er udleveret fra Danske Bank, og i denne forbindelse 

pointeres det, at Danske Bank benytter The advanced IRB approach, og har af Finanstilsynet fået 

godkendt deres metode til at foretage denne estimering.80  

 

De kapitalkrav, der bliver beregnet for at modstå uforventede tab, skal beregnes ud fra en model, der er 

konstant over hele porteføljen. Modellen skal dermed ikke tage højde for en eventuel 

diversifikationseffekt, hvilket vil sige at modellen skal være porteføljeinvariant. Basel har derfor udviklet 

en model, kaldet Asymptotic Single Risk Factor model (ASRF-model), som beregner kapitalkravet på 

                                                 

79 The European parliament and the council of the European Union (2013), article 143, stk 1. 

80 Basel (2005) – 2, s. 1 
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modpartens kreditrisiko ud fra disse krav. Modellen er konstrueret ud fra loven om store tal, hvorfor der 

eksisterer mange små eksponeringer, og der dermed ingen idiosynkratisk risiko i porteføljen er. Der er 

samtidig kun en enkelt risikofaktor til at fange al systematisk risiko, der kan få indflydelse på 

porteføljetabet. Under systematisk risiko hører f.eks. renterisiko, valutarisiko, regionsrisiko, mm. 

Et eksempel på en porteføljeinvariant model kan være, at man ser på den risiko, lånet giver 

yderligere til porteføljen på f.eks. renter, og der ingen diversifikationsgevinst er i forhold til, om det er en 

renterisiko på en enkelte kunde fremfor 1000 forskellige kunder. Der bliver derfor kun tages højde for 

den systematiske renterisiko, som lånet giver, f.eks. igennem renterisikoen.81 Ud fra ASRF-modellen er 

det muligt at estimere forventede og uforventede tab, hvilket er nødvendigt for at beregne den kapital, 

der skal tilsidesættes for at opnå beskyttelse mod uforventede tab.82 Ifølge Basel er det ikke påkrævet at 

benytte denne model, hvorfor banker og kreditinstitutter frit kan vælge en anden kreditrisikomodel, som 

passer bedre til deres interne data og deres risikohåndteringsrelaterede behov. Hvis kreditinstituttet 

vælger at benytte ASRF-modellen, bliver det regulatoriske kapitalkrav på baggrund af modpartsrisiko 

beregnet ud fra følgende formel fremsat af Basel: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑣 = 𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝐶𝑃𝐷 ∗ 𝑀𝐴 ∗ 𝐸𝐴𝐷 

Hvilket mere præcist svarer til: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑣 = [𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝑁 [(1 − 𝑅)−0,5 ∗ 𝐺(𝑃𝐷) + (
𝑅

1 − 𝑅
)

0,5

∗ 𝐺(0,999)] − 𝑃𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷]

∗ (1 − 1,5 ∗ 𝑏(𝑃𝐷))
−1

∗ (1 + (𝑀 − 2,5) ∗ 𝑏(𝑃𝐷) ∗ 𝐸𝐴𝐷 83 

Ud fra ovenstående formel findes det nominelle beløb, banker skal ligge inde med af kapital ved indgåelse 

af et OTC-derivat. Tilsvarende findes RWA ved, at ovenstående formel ganges med 12,5, da dette er den 

reciprokke værdi af minimumssolvenskravet på 8%, som er det solvenskrav, der bliver krævet igennem 

søjle 1. Banker skal dog ligge inde med mere kapital end minimumskapitalkravet, som beskrevet i afsnit 

2.3. RWA bliver hermed beregnet ved: 

𝑅𝑊𝐴 = 𝐸𝐴𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝐶𝑃𝐷 ∗ 𝑀𝐴 ∗ 12,5 

                                                 

81 Basel (2005) – 2, s. 4 

82 Basel (2005) – 2, s. 4+5 

83 Basel (2005) – 2, s. 9 
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I denne afhandling bliver beregninger foretaget ud fra minimumsolvenskravet på 8%, da dette er i 

overensstemmelse med Basels dokumenter og den i dag gældende litteratur på området, men i praksis vil 

man i fremtiden kunne forvente en anden, højere påkrævet solvensgrad som beskrevet i afsnit 2.3.  

 

Exposure at default (EAD) skal forstås som et estimatet over det udestående banken har, hvis modparten 

erklæres konkurs.84 For at finde EAD er der i denne afhandling benyttet Internal Model Method (IMM), 

som man skal have godkendelse af Finanstilsynet for at benytte, hvilket Danske Bank har. EAD bliver 

beregnet på baggrund af de udleverede eksponeringskurver, og formlen for EAD er givet ved: 

𝐸𝐴𝐷 = 𝛼 ∗ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝑃𝐸 

Der er flere beregningssteps, der skal gennemgås for at kunne finde frem til EAD, og fremgangsmetoden 

for at finde EAD er tredelt, idet der skal beregnes de nedenfor anførte variable ud fra de oprindelige 

eksponeringskurver: 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝐸𝑡𝑘 = max (𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝐸𝑡𝑘−1, 𝐸𝐸𝑡𝑘  ) 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝑃𝐸 =  ∑ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝐸𝑡𝑘
∗ ∆𝑡𝑘

min (1𝑦𝑒𝑎𝑟,𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦)

𝑘=1

 

𝐸𝐴𝐷 = 𝛼 ∗ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐸𝑃𝐸 

Først skal Effective EE bestemmes, hvilket er den maksimale værdi af EE, banken har haft inden for det 

seneste år, hvor EE er værdien af de positive eksponeringer på handlen. Kurven for Effective EE er 

således tilsvarende EE, blot hvor kurven på en et-årig horisont ikke tillades at falde fra sit hidtil højeste 

niveau. Efter, at Effective EE er blevet beregnet over hele handlens levetid, skal man finde frem til 

Effective EPE, der er det vægtede gennemsnit af Effective EE et år frem i over det kommende år. Når 

man har fundet frem til Effective EPE, skal værdien af alpha i EAD-formlen bestemmes, og denne sættes 

som udgangspunkt til 1,4 i Basel-reguleringen, og det er også dette estimat, der vil blive anvendt i de 

videre beregninger. Man skal forstå alpha som et konservativt estimat, der sikrer bankernes modeller for 

flere forhold, hvilket eksempelvis kan være at sikre mod eventuelle fejl i EAD-estimatet, hvorved man er 

kommet frem til et for lille EAD, hvorfor alpha-faktoren giver plads til en vis fejlmargin i beregningerne. 

                                                 

84 Basel (2005) – 2, s. 3 
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Alpha sikrer hermed, at bankerne ligger inde med ekstra kapital i forhold til, hvad bankerne direkte får 

ud af Effective EPE, hvorfor det er et konservativt estimat. 

Selvom alpha som udgangspunkt skal sættes til 1,4, er det muligt for banker at estimere 

egen alphaværdi. Hvis der vælges at estimere egen alpha, er der imidlertid et minimumsniveau på 1,2. 

Finanstilsynet skal godkende modeller for disse beregninger, hvoraf de samtidig kan forhøje alpha, hvor 

der ses større usikkerheder, hvilket eksempelvis ses hos kreditinstitutter, der er relativt uerfarne brugere 

af derivater, eller hvis de har en koncentreret eksponering mod en bestemt risikofaktor eller modpart.85 

Figur 11 viser de forskellige eksponeringskurver over den analyserede renteswaps levetid: 

 

Figur 11: Eksponeringskurver – Kilde: Egen tilvirkning – renteswap at the money 

 

LGD er en procentvis parameter der beskriver hvor stor en del af eksponeringen, EAD, der går tabt, i 

tilfælde af, at modparten på handlen erklæres konkurs. Da der i denne afhandling bliver benyttet IRB-

metoden til at estimere LGD kræves det principielt, at banken igennem dens interne modeller selv 

beregner industrispecifikke estimater for LGD i de industrier, hvor bankens modparter har tilknytning86, 

men der har ikke været mulighed for at anvende Danske Banks interne estimater herfor. Det er vigtigt, 

at LGD-estimatet reflekterer det sande forventelige tab i en tid, hvor der er økonomisk nedgang, da man 

i en sådan situation forventer et større tab, end hvad ville være tilfældet under normale økonomiske 

                                                 

85 Basel (2005) – 3, s. 10. 

86 The European parliament and the council of the European Union (2013), Article 143, stk. 2. 
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tilstande. LGD-estimatet bliver benævnt ”downturn LGD”, når der foretages estimering af kapitalkrav 

til uforventede tab, da det skal tage højde for de ovennævnte forhold, men bliver i de følgende afsnit blot 

omtalt LGD. Det bemærkes endvidere, at LGD-estimatet, der blev omtalt i afsnit 3.1.1 er det forventede 

tab i normale økonomiske tilstande til forskel fra LGD-estimatet ovenfor. 

Et eksempel på forskellen af LGD og downturn LGD kan være den forskel på mængden 

af collateral, man modtager i normale eller gode økonomiske tider, i forhold til den, der modtages i tider 

med økonomisk nedgang. Man kan derfor ikke bare tage det gennemsnitlige LGD over en længere 

periode, da det muligvis vil underestimere det tab, man vil opleve i tider, hvor bankerne får brug for 

kapitalen i kapitalbufferne til at fortsætte driften. Basel har ikke fremsat en præcis beskrivelse af, hvordan 

denne parameter skal beregnes, men nævner, at en faktor som den generelle økonomiske tilstand, vil være 

nyttig at inkludere i estimeringen af LGD over tid. 

Da der ikke har været mulighed for at finde egne estimater for downturn LGD i arbejdet med denne 

afhandling, er et estimat fundet ud fra en empirisk undersøgelse foretaget af Altman og Kishore. Det har 

ikke umiddelbart være muligt at finde studier for downturn LGD, ligesom Basel ikke har en præcis 

beskrivelse til at finde denne. Altman og Kishore har i deres undersøgelse identificeret en gennemsnitlig 

recovery rate, hvorfor denne fremgangsmetode er benyttet, og ud fra denne kan LGD bestemmes som 

følger: 

𝐿𝐺𝐷 = 1 − 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑒 

Da det er downturn LGD, som skal benyttes til beregning af KVA, skal der derfor justeres for dette i 

den estimerede recovery rate, og da der er ikke fremlagt en officiel metode til at foretage denne justering, 

er der valgt en intuitiv måde at gøre dette på. Tabel 1 viser de gennemsnitlige recovery rates, som Altman 

og Kishore er kommet frem til: 
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Tabel 1: Recovery rates per industri – Kilde: Gregory, J. (2012), s. 210 

Justeringen for at finde downturn LGD sker i denne afhandling ud fra, hvilken recovery rate Lehman 

Brothers endte ud med, da de gik konkurs i forbindelse med den seneste finanskrise. Her havde Lehman 

Brothers en recovery rate på cirka 9%, hvor de i henhold til tabellen ovenfor burde have haft en på 35,7 

% (vi benytter 36%, hvor dette estimat er relevant). Da Lehman gik konkurs i en krisetid, og havde en 

recovery rate svarende til en fjerdedel af hvad de burde have haft ifølge undersøgelsen, antages det i 

analysen fremadrettet, at recovery rate i krisetider kan antages at være en fjerdedel af de ovenstående 

estimater foretaget af Altman og Kishore. En undersøgelse foretaget af Hamilton (2001) bekræfter 

ligeledes, hvordan recovery rates ligeledes er negativt korreleret med konkurssandsynligheden. Dette 

bekræfter ligeledes netop beskrevne metode, da konkurssandsynligheden stiger i økonomisk dårlige tider, 

hvilket bliver beskrevet i efterfølgende afsnit.87 Da justeringen af LGD til downturn LGD bliver foretaget 

                                                 

87 Gregory J. (2012), s. 209-211. 
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ud fra en enkelt observation er der tvivl omkring validiteten af dette, men det essentielle ved downturn 

LGD er dog, at denne er større end den gennemsnitlige LGD, hvilket empiriske studier bekræfter. 

 

Beregningen for Conditional Probability of Default (CPD) er defineret ved nedenstående formel: 

𝐶𝑃𝐷 = 𝑁[(1 − 𝑅)−0,5 ∗ 𝐺(𝑃𝐷) + (
𝑅

1 − 𝑅
)

0,5

∗ 𝐺(0,999)] 

Hvor 

 N = Normalfordeling 

 R = Aktivkorrelationen 

 G = Den inverse normalfordeling 

 

Denne model stammer fra Mertons Single Asset Model, hvor låntager ikke kan imødekomme sine 

forpligtelser inden for et år88, hvilket vil ske når værdien af låntagerens aktiver er lavere end værdien dens 

forpligtelser. Vasicek har arbejdet videre på Mertons model, så den kan bruges til ASRF-modellen, 

hvorefter Baselkomitéen har valgt at adoptere de forudsætninger, der ligger til grund for denne model. 

Formålet med beregning af CPD er at finde den konkurssandsynlighed der er for virksomheden, i en 

situation hvor økonomien er i så dårlig en tilstand, at den kun i 1/1000 tilfælde vil være ringere. Dette 

tages der højde for i beregningen ved at sætte et konfidensniveau på 99,9%, hvor det er vigtigt at huske, 

at der allerede er taget højde for det forventede tab, hvorfor denne del af konkurssandsynligheden er 

udeladt, og der kun er den konkurssandsynlighed tilbage, svarende til det uforventede tab.89 

Fremgangsmåden for at finde CPD vil være at finde modpartens almindelige 

konkurssandsynlighed, hvilket banken har mulighed for selv at estimere ved at benytte sine interne IRB-

modeller.90 PD er den eneste parameter, banken skal indsætte i formlen for udregningen af CPD, da 

resten er givet. Da CPD er en konkurssandsynlighed inden for et givent år, kan dette godt variere fra år 

til år, hvis man f.eks. forventer at, at det er en virksomhed i oliebranchen, og man forventer lavere 

oliepriser om 5 år, hvilket branchen vil lide meget under. PD og dermed CPD kan derfor godt variere 

                                                 

88 The European parliament and the council of the European Union (2013), s. part 1, article 1, nr 54 (også kaldt s. 24). 

89 Ruiz, I. (2015), s. 157. 

90 Basel (2005) – 2, s. 1 
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over tid. Ud over at beregne CPD kræves det, at banker foretager stresstests på de foretagne estimater af 

deres modparters kreditrisiko, og disse stresstests skal bestå i en test af mulige fremtidige scenarier, der 

har en negativ påvirkning på bankens krediteksponering. Ved disse stresstests, skal det vurderes, hvorvidt 

det er muligt at modstå disse situationer igennem den tilsidesatte kapital.  

Tabel 2 viser niveauet af CPD ud fra en given PD. Multiplieren viser hvor meget ekstra kapital, man skal 

sætte til side for at sikre sig mod uforventede tab, i forhold til det forventede tab, som også bliver 

indregnet i prisen på en swapaftale. Tabellen viser dog kun dette i forhold til, hvis der er tale om en 

corporate-kunde med et årligt salg større end 50 mio. EUR. Fremover vil denne type virksomhed blive 

benævnt corporate for at undgå forvirring i forhold til Basels definitioner. Der ville være en mindre 

forskel i CPD for retailkunder, grundet en anden aktivkorrelation, som bliver beskrevet i afsnit 3.3.2. 

 

Tabel 2: S&P Kredit-ratings – Kilde: Ruiz, I. (2005), s. 159 

Aktivkorrelationen, R, er den eneste systematiske risikofaktor, der bliver benyttet i ASRF-modellen. Basel 

anbefaler, at man ved at tage en faktor, som reflekterer økonomiens generelle tilstand, bedst muligt kan 

tage højde for den systematiske risiko i en enkelt faktor. Helt præcist beskriver aktivkorrelationen, 

hvordan aktivværdien på en låntager afhænger af værdien på aktiverne på andre låntagere. Ved at 

medregne denne aktivkorrelation bliver samtlige låntagere afhængige af aktivværdien på anden låntager, 

og dermed hvordan tilstanden er i den generelle økonomi.  

Når aktivkorrelationen skal bestemmes, skal der tages højde for, hvordan forskellige 

låntagere er korreleret med den generelle økonomi. Der er her forskel på, om man er en lille retailkunde 

i forhold til, hvis der er tale om en større corporate-kunde.91 Måden, hvorpå man finder 

aktivkorrelationen, er blevet bestemt ved at analysere data fra G10-landene, og man er herigennem 

kommet frem til nedenstående definition på aktivkorrelationen for en corporate-modpart: 

                                                 

91 Basel (2005) – 2, s. 8-9. 
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𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒

= 0,12 ∗
1 − 𝐸𝑋𝑃(−50 ∗ 𝑃𝐷)

1 − 𝐸𝑋𝑃(−50)
+ 0,24 ∗ [1 −

1 − 𝐸𝑋𝑃(−50 ∗ 𝑃𝐷)

1 − 𝐸𝑋𝑃(−50)
] − 0,04

∗ (1 −
𝑆 − 5

45
) 

 

Aktivkorrelationen er sammensat således, at man ganger 12% på faktorvægten høj PD (100% PD), og 

24% på faktorvægten på den lille PD (0% PD). Disse faktorvægte er modelleret ved eksponentielle 

vægtede funktioner, der summerer til 1. De er afgørende for PD’s indflydelse på aktivkorrelationen, og 

medfører, at større PD giver lavere aktivkorrelation, og omvendt. Samtidig er faktoren for den lave PD 

mere udslagsgivende fremfor den høje del af PD. Intuitionen bag disse beregninger skal forstås ved, at 

denne høje PD oftest kommer af høj idiosynkratisk risiko på låntager, og dermed afhænger den samlede 

PD mindre af den generelle status på økonomien, men mere af den enkelte virksomhed. 

De -50 i ovenstående formel bliver omtalt K-faktoren, og den er afgørende for, hvor hurtigt 

den eksponentielle funktioner falder. I Basel-reguleringen er K-faktoren sat til 50 for corporates. Det 

sidste led er en justering for størrelse af virksomheden, der bliver målt på årligt salg, og er en lineær 

funktion. For låntagere med salg på EUR 50 mio. og mere, bliver justeringen 0, og er dermed uden 

indflydelse på aktivkorrelationen. Herfra falder aktivkorrelationen lineært ned mod et salg på EUR 5 mio., 

hvor justeringen er -0,04 til aktivkorrelationen, som er det maksimale, justeringen kan blive, hvilket 

betyder at større corporates har højere aktivkorrelation end mindre corporates. Intuitionen bag dette skal 

igen findes ved at større corporates er mere afhængige af den generelle økonomi, hvorimod mindre 

corporates bliver mere påvirket af idiosynkratisk risiko, hvilket empiriske studier har bevist.  

 

Det er op til Finanstilsynet at fastsætte et konfidensniveau, som de mener er passende. Basel selv foreslår 

et konfidensniveau på 99,9%, hvorfor det gennemgående bliver brugt i denne afhandling. 

Konfidensniveauet på 99,9% betyder, at en bank selv vil kunne absorbere uforventede tab igennem deres 

tilsidesatte kapital i situationer hvor økonomien er i så dårlig en tilstand, at det kun er i 1 ud af 1000 

tilfælde, banken ikke vil kunne modstå disse situationer med sin tilsidesatte kapital. Årsagen til, at 

konfidensniveauet er sat så højt, er for at sikre imod estimationsfejl i bankernes interne PD, LGD og 
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EAD-estimeringer og andre usikkerheder i de anvendte modeller. Man har hermed valgt en konservativ 

faktor for at sikre mest mulig finansiel stabilitet.92 

 

Til beregning af den regulatoriske kapital i forbindelse med en handel, er det vigtigt at tage højde for den 

forventede levetid på handlen. Empiriske undersøgelser indikerer, at der er større risiko forbundet med 

kreditter, der har lang længere løbetid, hvorfor der skal tilsidesættes mere kapital, jo længere handlen 

forventes at løbe. Basel har fremsat en præcis formel for justering for tid til udløb, og denne er defineret 

ved:  

𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 =  1 − 1,5 ∗ 𝑏(𝑃𝐷))^(−1) ∗ (1 + (𝑀 − 2,5) ∗ 𝑏(𝑃𝐷)) 

Hvoraf b(PD) bliver beregnet ved: 

𝑏(𝑃𝐷) = (0,11852 − 0,05478 ∗ log(PD))^2 

Beregning af M (maturity), der skal bruges til at beregne maturity adjustment (MA), er en kompleks 

beregning, og er defineret ved: 

𝑀 = 𝑚𝑖𝑛 { 
∑ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝐸𝐸𝑡𝑘

∗ ∆𝑡𝑘 ∗ 𝑑𝑓𝑡𝑘
∗𝐾 𝑠𝑡𝑘

+ ∑ 𝐸𝐸𝑡𝑘
∗ ∆𝑡𝑘 ∗ 𝑑𝑓𝑡𝑘

∗𝐾 (1 − 𝑠𝑡𝑘
)

∑ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝐸𝐸𝑡𝑘
∗ ∆𝑡𝑘 ∗ 𝑑𝑓𝑡𝑘

∗𝐾 𝑠𝑡𝑘

, 5} 

 ∆𝑡𝑘 = 𝑡𝑘 − 𝑡𝑘−1    

 𝑑𝑓𝑡𝑘
= 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑘 

o Da der i denne afhandling allerede er taget højde for diskonteringen (𝑑𝑓𝑡𝑘
) i 

eksponeringskurverne fra Monte Carlo-simuleringerne, bliver disse ikke genberegnet.  

 𝑠𝑡𝑘
=

𝐸𝑛 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑘 𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑔 𝑚𝑒𝑑 0 ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑡𝑘 >

1 å𝑟 𝑜𝑔 1 ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑡𝑘  ≤ 1 93 

 

Derivater, der er handlet med modparter, der har høj konkurssandsynlighed, har lavere markedsværdi 

end handler foretaget med modparter, der har lav konkurssandsynlighed, hvis derivatet er af samme type. 

                                                 

92 Basel (2005) – 2, s. 10+11. 

93 The European parliament and the council of the European Union (2013), article 162 – g. 
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Dette skyldes som tidligere nævnt, at det forventede tab er indregnet. Udløbseffekten, der skal fange 

værditab ved lavere kreditvurdering, er derfor større ved virksomheder med lav konkurssandsynlighed 

fremfor de med høj konkurssandsynlighed, hvoraf der i det forventede tab allerede er indregnet et større 

tab. Intuitionen bag dette er, at der er mere at tabe, hvis en virksomhed med lav konkurssandsynlighed 

går konkurs, fremfor en virksomhed med høj konkurssandsynlighed. Denne maturity adjustment er 

dermed en funktion både af konkurssandsynlighed og tid til udløb.94  

 

Beregning af RWA for retailkunder er anderledes end den er for corporates, og der vil senere i 

afhandlingen blive gennemgået et beregningseksempel af KVA-tillæg på en retailkunde. I 

følsomhedsanalysen, der bliver gennemgået i afsnit 3.7, vil beregningerne ske ud fra en handel foretaget 

med en corporate-kunde som modpart, og der vil ikke blive foretaget nogen følsomhedsanalyse på retail-

udregningerne, da principperne vil være ens i de to tilfælde. Der er to primære forhold, der ændrer sig 

ved beregning af regulatorisk kapitalkrav på en retailkunde i forhold til en corporate, hvilket er 

henholdsvis aktivkorrelationen og MA, hvilket skyldes empiriske undersøgelser foretaget ud fra historisk 

data fra store internationale banker. MA bliver ikke beregnet på retailkunder, og skal derfor helt udelades, 

og grunden til dette er, at der implicit allerede er en justering for udløb. Denne justering foretages allerede 

i aktivkorrelationen, hvorfor det ikke er nødvendigt med en separat justering for handlens forventede 

levetid ved denne modpartstype. Aktivkorrelationen skal derimod stadig beregnes, men er forskelligt alt 

efter om der er tale om henholdsvis Residential Mortgages, Qualifying Retail Exposures eller Other Retail 

Exposures, der er Basels tre kategorier af retail-modparter, og disse anvendes i det følgende for ikke at 

skabe forvirring. 

Aktivkorrelationen for Residential Mortgages og Qualifying Retail Exposures er henholdsvis 0,15 og 0,04. 

Årsagen til, at aktivkorrelationen for Residential Mortgages er relativt høj i forhold til Qualifying Retail 

Exposures skyldes, at Mortgages i praksis har en større korrelation med den generelle økonomi 

sammenlignet med Qualifying Retail Exposures. Aktivkorrelationen for disse to typer retail-modparter 

bliver dermed ikke beregnet, men er givet på forhånd. Derimod bliver aktivkorrelationen beregnet for 

Other Retail Exposures, som vil blive anvendt i analysen, og denne er defineret ved: 

                                                 

94 Basel (2005) – 2, s. 10 



Becker, Sebastian Devantier 

Øllegaard, Mathias  73 af 120 

 

 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠

= 0,03 ∗
1 − 𝐸𝑋𝑃(−35 ∗ 𝑃𝐷)

1 − 𝐸𝑋𝑃(−35)
+ 0,16 ∗ [1 −

1 − 𝐸𝑋𝑃(−35 ∗ 𝑃𝐷)

1 − 𝐸𝑋𝑃(−35)
] 95 

Som det kan ses, er formlen for beregning af aktivkorrelationen for other retail exposures identisk med 

formlen for corporates, bortset fra de korrelationskoefficienter, der multipliceres på stor og lille PD, 

ligesom K-faktoren er anderledes, da den her er 35 frem for 50. Samtidig vil det sidste led, der justerer 

for størrelsen med hensyn til salgsvolumen, være udeladt i beregning af aktivkorrelationen for Other 

Retail Exposures. Årsagen til, at aktivkorrelation er anderledes for retail-modparter i forhold til 

corporates ligger i, at PD for retail-modparter oftere skyldes idiosynkratisk risiko frem for systematisk 

risiko, og dermed i mindre grad er afhængig af den generelle økonomi.96  

 

RWA er defineret ved følgende formel: 

𝑅𝑊𝐴 = 12,5 ∗ 𝐾 ∗ 𝐸𝐴𝐷 

Da vi fra ovenstående beregninger, nu kender til K og EAD, finder man RWA ved at multiplicere disse 

med 12,5. Der skal multipliceres med 12,5, da det er den reciprokke værdi af 8%, hvilket der antages er 

solvenskravet, da det er minimumsolvenskravet ud fra søjle 1.97 Man kunne ligeledes have valgt ikke at 

finde RWA, men bare finde K, hvilket er kapitalkravet svarende til et solvenskrav på 8%. Årsagen til man 

vælger at finde RWA, skyldes at mange kreditinstitutter benytter RWA til at måle kapital internt i 

virksomheden, hvorfor det er relevant at inkludere denne beregning. Ud fra RWA kan det samtidig være 

lettere at finde kapitalkravet, hvis kreditinstituttet har et solvenskrav på eksempelvis 17%, hvoraf det vil 

være at RWA/100*17. Dette kunne meget vel være sandsynligt, da det som beskrevet i afsnit 2.3, 

forventes, at kapitalkravene vil stige for bankerne i forbindelse med implementeringen af CRD IV. 

 

Der er indtil nu blevet beskrevet, hvordan den regulatoriske kapital beregnes på baggrund af 

eksponeringen over for modparten ved dennes konkurs, den forventede konkurssandsynlighed, og 

                                                 

95 Basel (2005) – 2, – s. 14+15 

96 Basel (2005) – 2, s. 9 

97 Basel (2005) – 2, s. 11 



Becker, Sebastian Devantier 

Øllegaard, Mathias  74 af 120 

 

 

handlens forventede løbetid. Denne kapital skal dog forrentes, hvorfor banken tager et tillæg på denne, 

som kunden skal betale, og udregningen sker igennem nøgletallet RAROC (Risk Adjusted Return on 

Capital). RAROC er et nøgletal, hvor der bliver justeret for den risiko derivatet har for banken, samtidig 

med der bliver taget højde for den regulatoriske kapital, som derivatet kræver, at banken tilsidesætter i 

forbindelse med handlen. RAROC kan hermed defineres som: 

𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =
𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Da det overordnede mål for ledelsen i et kreditinstitut er at maksimere aktionærernes værdi, er det vigtigt 

at tage højde for den profit, som investeringerne skaber i forhold til de ressourcer, de trækker på. I 

banksektoren, hvor investeringerne kan være udstedelsen af et derivat, er det her vigtigt at tage højde for 

de ressourcer, som handlen kræver i form af tilsidesat kapital. Hvis der ikke tages højde for 

alternativomkostningen vil kapitaltilsidesættelsen, men der kun tages den forventede profit i betragtning, 

risikerer man at fremme transaktioner uden hensyntagen til de ressourcer, som kræves tilsidesat ved 

indgåelse af de enkelte derivataftaler. Et eksempel på dette kan være, at man har to derivater med samme 

forventede profit, hvorfor der ud fra et indtjeningssynspunkt bliver set ens på disse, men kapitalafkastet 

vil sjældent være det samme ved indgåelse af disse handler, da der ofte vil være forskelle i eksponeringerne 

over for modparten. Igennem RAROC kan der tages højde for dette ved at skalere kapitalkravet, som 

handlerne genererer igennem deres uforventede tab, hvorved der differentieres imellem handlerne. 

 

For at sikre, at de indgåede derivataftaler er værdiskabende, kan banker med fordel indføre et RAROC 

target og en RAROC hurdle. Ved RAROC target anvendes bankens forventede afkast på egenkapitalen 

og RAROC hurdle er udtryk for minimumsafkastkravet på egenkapitalen. Der kan være forskellige 

tilgange til at finde RAROC hurdle, og én mulighed kunne være at anvende WACC98, hvilket svarer til 

det gennemsnitlige afkast på den nuværende kapitalstruktur. Problemet med dette er imidlertid, at det 

netop er ud fra en betragtning om hele bankens kapitalstruktur, hvoraf indskud og gæld er en stor del af 

bankens finansiering. Eftersom gæld og indskud ikke kan indregnes i den tilsidesatte kapital, og det som 

beskrevet i afsnit 2.3 udelukkende kernekapital, der skal ligges tilsidesættes, vil WACC ofte undervurdere 

RAROC hurdle i forhold til det afkastkrav, der knytter sig til egenkapitalen. Der kan derfor med fordel 

benyttes aktionærernes afkastkrav som RAROC hurdle, hvilket svarer til det minimumsafkast, 

                                                 

98 Ruiz, I. (2015), s. 261. 
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aktionærerne forlanger deres kapital forrentet med ud fra den risiko, de påtager sig ved investering i 

banken. 

Hvis derivatets afkast er lavere en RAROC hurdle, vil der være foretaget en handel, hvoraf 

profitten på derivatet er for lav i forhold til den kapital, som banken benytter. Ved at foretage denne type 

af handler, vil banken ikke opnå den ønskede egenkapitalforrentning til dets aktionærer. Der vil dog være 

tilfælde, hvor det kan betale sig at indgå en handel under hurdle raten. Dette vil være i en situation, hvor 

kundens portefølje af handler samlet set er over hurdle raten, og det er nødvendigt at indgå denne handel 

for at beholde kunden.  

At finde et passende RAROC target er derimod ikke så ligetil, som er tilfældet med RAROC 

hurdle, da det interne mål, som banken har for forrentning af kapitalen er oftest baseret på bankens 

historiske performance, dividendehistorik, ledelseskultur og andre, ofte kvalitative, forhold.99 Derfor vil 

der ikke spekuleres yderligere i, hvad der vil være et passende target, men i stedet anvende RAROC hurdle 

til den videre analyse. 

 

Beregningen af det nominelle KVA-tillæg sker ud fra nedenstående formel, der tager udgangspunkt i 

Annual Bond Basis-metoden til forrentning af kapitalen: 

𝐾𝑉𝐴 = 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑣 ∗ (1 + 𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶ℎ𝑢𝑟𝑑𝑙𝑒)
1
2 

Årsagen til, at der opløftes i ½ er, at der på den swapaftale, der ligger til grund for analysen, er foretaget 

halvårlige simuleringer, men at der skal opnås en årlig procentvis forrentning svarende til RAROC, hvor 

RAROC er defineret som et årligt afkastkrav. 

 

Den kapital, banker skal tilsidesætte på baggrund af en given handel, varierer over handlens levetid, 

hvilket blandt andet skyldes, at den forventede eksponering over for modparten ændrer sig over hele 

handlens levetid. Bankerne skal derfor beslutte hvad de ønsker, der skal ske med KVA-tillægget, og 

hvordan man vil opkræve dette fra kunden. Bankerne kunne vælge løbende at opkræve (eller tilbagebetale, 

om nødvendigt) kapital fra kunden, således at der til enhver tid er tilsidesat den fornødne kapital, som 

handlen reelt kræver på det givne tidspunkt. Kunden vil dog antageligvis ikke fuldstændigt kunne 
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gennemskue, hvad der ligger til grund for den opkrævede betaling fra bankens side, hvorfor denne tilgang 

sandsynligvis ville forårsage utilfredshed hos kunden. Derfor anbefales det af forfatterne, at der tages et 

kapitaltillæg ved indgåelse af handlen, som svarer til det gennemsnitlige KVA-tillæg over handlens levetid. 

Det KVA-tillæg, banken derigennem kræver ved indgåelse af handlen, skal tages ved indgåelse og ikke 

start af handlen, da det er fra denne dag, banken skal tilsidesætte ekstra kapital, eftersom det er ved 

handlens indgåelse, banken får eksponeringen over for kunden. Kapitalomkostningen er en omkostning, 

der med rimelighed kan overføres til kunden, da handlen ellers ikke ville give økonomisk værdi for 

bankerne, og denne omkostning kan bankerne herefter vælge at lægge inkludere i den faste rente på 

swapaftalen, eller tillægge som et spread over den variable rente på aftalen.  

Når en bank handler et OTC-derivat, hvor der foretages central clearing, således at et CCP bliver 

modparten, skal der stadig foretages en beregning af KVA-tillægget. Den kapital, banken skal tilsidesætte 

i forbindelse med handlen, hvor et CCP i stedet bliver modpart, bliver dog væsentligt mindre end hvad 

man oplever ved en bilateral kontrakt, og beregningen af den regulatoriske kapital foretages ud fra 

følgende formel: 

𝑅𝑊𝐴 = 𝐸𝐴𝐷 ∗ 2% 100 

 

Udover at beregne kapitalkrav på modpartsrisiko (CCR), skal der principielt også beregnes et kapitalkrav 

på baggrund af den markedsrisiko, som en handel genererer. Markedsrisikoen kan beregnes ved at benytte 

Basels standardmetode, eller IMM, der bliver benyttet i denne afhandling, hvorfor tilgangen bliver kort 

beskrevet i det følgende. Dette er et område, som vil blive reguleret i den nære fremtiden, i form af 

Fundamental Review of the Trading Book, som vil blive nærmere beskrevet i afsnit 6.1.  

Beregningen af markedsrisikoen sker på porteføljeniveau, hvilket betyder at KVA-tillægget 

skal beregnes på porteføljeniveau, og ikke kun modpartsniveau, som KVA-tillægget beregnet på baggrund 

af modpartsrisiko bliver. Dette kapitalkrav bliver ikke beregnet i KVA-tillægget, og argumentet herfor er, 

at banken ofte foretager hedging af sin eksponering mod kunden på back-to-back-basis, hvilket vil sige, 

                                                 

100 Basel (2014), s.4. 
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at banken foretager en anden modsatrettet handel, som udligner disse betalinger fuldt ud, hvorved der 

ikke bliver genereret en markedsrisiko. I dette tilfælde vil banken ikke opleve kapitalkrav på 

markedsrisikoen, som ved anvendelse af IMM-metoden ellers ville blive beregnet ud fra en ti-dages Value 

at Risk-beregning på et 99% konfidensniveau, som beskrevet i afsnit 2.2.1.2. 

 

Selv om der i Basel-reguleringen i forvejen stilles kapitalkrav til risikovægtede aktiver såsom renteswaps, 

blev det i Basel III besluttet, at der også skulle være et separat kapitalkrav til CVA som supplement til de 

allerede eksisterende kapitalkrav. Kapitalkravet knyttet til CVA har til formål at dække samtlige de 

forventede tab, der kan opstå på baggrund af modpartsrisiko, og derfor ikke kun tager højde for de tab 

som følger af modpartens konkurssandsynlighed. Dette er tilfældet, eftersom kun 1/3 af de 

modpartsrisikorelaterede tab under finanskrisen var knyttet til egentlige konkurser, hvor 2/3 af de 

samlede tab knyttede sig til tab, der opstod som følge af MTM-værdiændringer101.  

Der udregnes derfor under Basel III et særskilt kapitalkrav relateret til CVA, som kan gøres 

på to måder; enten en standardmetode for kreditinstitutter uden de relevante myndighedsgodkendelser, 

eller ved brug af interne (avancerede) metoder i form af IMM-metoden. For forståelsens og enkelhedens 

skyld, vil kun formlerne relateret til standardmetoden blive gennemgået og forklaret på trods af, at der i 

afhandlingens KVA-afsnit tages udgangspunkt i udregninger foretaget under interne modeller. Årsagen 

til dette er, at IMM-metoden er yderst kompliceret, og da denne ikke bliver beregnet i opgaven, er det 

vigtige forståelsen af dette tillæg fremfor den tekniske beskrivelse af beregningen. 

Kapitalkravet ud fra standardmetoden tager følgende form102: 

𝐾 = 2,33 ∗ √ℎ ∗ √(∑ 0,5

𝑖

∗ 𝑋𝑖)

2

+ ∑ 0,75 ∗ 𝑋𝑖
2

𝑖

 

Hvor h er tidshorisonten, der sættes til ét år, 𝑋𝑖 er udtryk for ændringerne i CVA på den pågældende 

modpart, og i betegner den modpart, udregningen foretages på. 𝑋𝑖 afhænger endvidere af tre forhold: 

                                                 

101 Gregory, J. (2015), s. 204 

102 Gregory, J. (2015), s. 205 
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Varigheden på aftalen, den forventede EAD på modparten, og en vægtning som foretages på baggrund 

af modpartens kreditrating. 

Formlen ovenfor tilsiger imidlertid, at der er ikke er nogen diversifikationseffekt ved at 

inddrage handler med flere forskellige modparter i det enkelte kreditinstituts aktivitet, men eksempelvis 

netting og marginbetalinger er medvirkende til at nedbringe den samlede modpartsrisiko, hvilket er blevet 

diskuteret i afsnit 2.7 og 2.8. Kapitalkravet er således stigende ved lavere kreditvurdering af modparten, 

længere løbetid på handlen og større eksponering over for modparten. CVA-kapitalkravet havde da Basel 

III blev implementeret en stor indflydelse på det samlede kapitalkrav til banker og kreditinstitutter verden 

over, og i EU-området blev nogle finansielle institutioner så kraftigt ramt, at der i CRD IV blev givet 

dispensation for at beregne et CVA-kapitalkrav, da de ellers kunne være blevet truet på deres eksistens. 

 

I dette afsnit, vil der igennem et eksempel blive vist fremgangsmåden til at beregne KVA-tillægget., og 

der vil blive taget udgangspunkt i den samme renteswap som i CVA-beregningseksemplet i afsnit 3.1.2. 

Hvor beregningerne i relation til CVA tager højde for de forventede tab, der kan opstå i forbindelse med 

en OTC-derivathandel, tager KVA-beregningerne udgangspunkt i de uforventede tab, der kan opstå, 

hvilket vil fremgå i beregningerne i de følgende afsnit. 

 

For at beregne KVA-tillægget, skal EAD først beregnes, og denne EAD beregnes ud fra handlens 

forventede eksponering over for modparten, Expected Exposure (EE). I denne afhandling er der som 

nævnt i afsnit 1.4 ikke foretaget egen udledning af disse eksponeringskurver, og i stedet er disse modtaget 

fra Danske Bank, hvor der er udregnet halvårlige eksponeringsprofiler for en 10-årig periode.  
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Nedenfor er eksponeringerne knyttet til perioden 8. marts 2017 til 8. september 2019 illustreret, hvor vi 

har følgende nøgletal: 

Dato EE 
Effective 
EE EEPE EAD 

08-mar-17 101.807  101.807  1.330.091  1.862.128,08 

08-sep-17 1.639.450  1.639.450  2.337.603  3.272.644,54 

08-mar-18 2.249.018  2.249.018  2.918.567  4.085.993,94 

08-sep-18 3.124.342  3.124.342  3.512.314  4.917.239,51 

08-mar-19 3.382.341  3.382.341  3.860.895  5.405.252,87 

08-sep-19 4.030.258  4.030.258  4.289.855  6.005.796,97 

08-mar-20 4.170.085  4.170.085  4.502.843  6.303.979,74 

Tabel 3: Udsnit af eksponeringer – Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra EE skal man finde Effective EE, der er et udtryk for den maksimale eksponering, banken har haft 

inden for det seneste år. Som Tabel 3 viser, er Effective EE præcis det samme som EE, når EE er 

konstant stigende inden for det seneste år. Hvis man derimod har faldende eksponering, som man oplever 

senere i renteswappens levetid, vil man opleve, hvordan Effective EE er større end EE. Dette ses f.eks. 

i perioden fra 8. september 2022 til 8. september 2023, hvilket Tabel 4 viser. Da der kun foreligger 

halvårlige eksponeringer, og Basels anbefalinger tilsiger, at man skal tage den maksimale værdi inden for 

de seneste år, er der til udregningen af Effective EE afveget marginalt fra Basels anbefalinger. Dette er 

gjort ved, at der er taget den maksimale værdi for et år og én dag tilbage, således at der beregnes på 

baggrund af tre observationer i stedet for to, hvilket giver et mere præcist og stabilt billede af 

eksponeringerne over tid. 

Dato EE 
Effective 
EE EEPE EAD 

08-sep-22 4.800.656  4.933.433  4.844.915  6.782.881  

08-mar-23 4.367.689  4.800.656  4.656.333  6.518.867  

08-sep-23 4.330.424  4.800.656  4.499.590  6.299.425  

Tabel 4: Udsnit af eksponeringer – Kilde: Egen tilvirkning 

For at finde EEPE, skal man tage gennemsnittet af det kommende års eksponeringer. Her er der, ligesom 

ved beregning af Effective EE, taget eksponeringen for et år og én dag frem i tid, da der ellers kun ville 

blive taget højde for eksponeringen et halvt år frem i tid. At finde EAD ud fra EEPE er ligetil, da alpha 

skal ganges på EEPE, og da vi i denne afhandling har en alphaværdi på 1,4 gennem hele løbetiden bliver 

EAD eksempelvis d. 8.marts 2023 udregnet til: 

𝐸𝐴𝐷 = 1,4 ∗ 4.656.333 = 6.518.867 
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Til beregning af CPD, skal man kende til låntagers konkurssandsynlighed. Denne konkurssandsynlighed 

kan banken vælge at finde igennem interne estimater af modpartens konkurssandsynlighed, men da der 

ikke har været adgang til Danske Banks interne estimater herfor, er der valgt at benytte Standard & Poor’s 

kreditrating. Der bliver i denne afhandling taget udgangspunkt i en konkurssandsynlighed (PD) på 0,22%, 

hvilket svarer til en BBB-rating, og ved at benytte formlen for beregning af CPD, indsættes denne for at 

finde frem til CPD. 

𝐶𝑃𝐷 = 𝑁 [(1 − 𝑅)−0,5 ∗ 𝐺(𝑃𝐷) + (
𝑅

1 − 𝑅
)

0,5

∗ 𝐺(0,999)] − 𝑃𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷

= 𝑁 [(1 − 𝑅)−0,5 ∗ 𝐺(0,22%) + (
𝑅

1 − 𝑅
)

0,5

∗ 𝐺(0,999)] − 0,22% 

LGD ved det forventede tab er ligeledes sat til 1 for at simplificere beregningen. 

Vi ved fra afsnit 3.3.1.3, at N står for normalfordeling, G står for den inverse normalfordeling, hvorfor 

vi kun mangler at finde R, som for corporates er givet ved: 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒

= 0,12 ∗
1 − 𝐸𝑋𝑃(−50 ∗ 𝑃𝐷)

1 − 𝐸𝑋𝑃(−50)
+ 0,24 ∗ [1 −

1 − 𝐸𝑋𝑃(−50 ∗ 𝑃𝐷)

1 − 𝐸𝑋𝑃(−50)
] − 0,04

∗ (1 −
𝑆 − 5

45
)

= 0,12 ∗
1 − 𝐸𝑋𝑃(−50 ∗ 0,22%)

1 − 𝐸𝑋𝑃(−50)
+ 0,24 ∗ [1 −

1 − 𝐸𝑋𝑃(−50 ∗ 0,22%)

1 − 𝐸𝑋𝑃(−50)
] − 0,04

∗ (1 −
𝑆 − 5

45
) = 0,2275 

Da vi nu kender R, skal denne indsættes i formlen for beregning af CPD, hvor man kommer frem til en 

CPD = 5,68%. Dette er hermed modpartens konkurssandsynlighed givet, at den generelle økonomi er i 

en tilstand, der kun vil være ringere i et ud af 1000 tilfælde.103  

                                                 

103 Ruiz, I. (2015), s. 157. 
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𝐶𝑃𝐷 = 𝑁 [(1 − 0,2275)−0,5 ∗ 𝐺(0,22%) + (
0,2275

1 − 0,2275
)

0,5

∗ 𝐺(0,999)] − 𝑃𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷

= 𝑁 [(1 − 0,2275)−0,5 ∗ 𝐺(0,22%) + (
0,2275

1 − 0,2275
)

0,5

∗ 𝐺(0,999)] − 0,22%

= 5,68% 

 

I KVA-tillægget skal der tages højde for den større usikkerhed, der ligger i at have en renteswap med lang 

løbetid. Til at tage højde for dette, skal hver foretagne simulering af eksponeringerne justeres igennem 

en maturity adjustment, som er defineret ved: 

𝑀𝐴 =  1 − 1,5 ∗ 𝑏(𝑃𝐷))^(−1) ∗ (1 + (𝑀 − 2,5) ∗ 𝑏(𝑃𝐷)) 

Hvor b(PD) bliver beregnet ved: 

𝑏(𝑃𝐷) = (0,11852 − 0,05478 ∗ log(PD))2 

PD er allerede en kendt variabel, der har en værdi af 0,22%, hvorfor b(PD) bliver: 

𝑏(𝑃𝐷) = (0,11852 − 0,05478 ∗ log(0,22%))2 = 0,2059 

Dernæst skal M findes, hvilket ligeledes er en værdi, der varierer ved hver enkelt simulering.  

𝑀 = 𝑚𝑖𝑛 { 
∑ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝐸𝐸𝑡𝑘

∗ ∆𝑡𝑘 ∗ 𝑑𝑓𝑡𝑘
∗𝐾 𝑠𝑡𝑘

+ ∑ 𝐸𝐸𝑡𝑘
∗ ∆𝑡𝑘 ∗ 𝑑𝑓𝑡𝑘

∗𝐾 (1 − 𝑠𝑡𝑘
)

∑ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝐸𝐸𝑡𝑘
∗ ∆𝑡𝑘 ∗ 𝑑𝑓𝑡𝑘

∗𝐾 𝑠𝑡𝑘

, 5} 

Som ovenstående formel viser kan M maksimalt blive 5, hvorfor der er en øvre grænse for værdien af 

MA. Det eneste tidspunkt, hvorpå man kan opleve en MA hvor at M sættes til 5, er hvis PD varierer over 

tid. Hvis PD f.eks. var større senere i renteswappens levetid, ville man opleve en lavere MA, da der fra 

indgåelse allerede ville være indregnet et større forventet tab på handlen. En eventuel konkurs vil derfor 

alt andet lige være et større tab for banken, hvis det er en virksomhed med lav PD, end hvis det er en 

virksomhed med høj PD. 

Nedenstående tabel viser, hvad M og MA ville være i starten af renteswappens levetid, hvor det ses i 

venstre kolonne, hvordan M i starten ville være større end 5, hvis der ikke var dette maksimum for, hvad 

M kan antage af værdier. Hvis dette maksimum ikke var fastsat, ville KVA-tillægget blive væsentligt større, 

end hvad det afslutningsvis er beregnet til. Når M bliver mindre end 5, ses hvordan MA falder over 

renteswappens løbetid, og i renteswappens sidste år, som er fra 8. marts 2026 – 8. marts 2026, vil MA 

altid være 1, da tæller og nævner er i udtrykket for M er ens. Når MA er 1 bliver KVA-tillægget dermed 
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ikke påvirket af en justering for tid til udløb, da beregningerne for eksponeringsnøgletallene på ethvert 

tidspunkt tager udgangspunkt i en etårig horisont. 

M Min(M,5) 
Maturity 
adjustment 

17,17 5,00 2,1914 
9,52 5,00 2,1914 
7,44 5,00 2,1914 
5,97 5,00 2,1914 
5,16 5,00 2,1914 
4,38 4,38 2,0064 

3,88 3,88 1,8569 
3,38 3,38 1,7081 

Tabel 5: Sammenhæng mellem M og MA – Kilde: Egen tilvirkning 

Som tidligere beskrevet, er LGD en procentvis parameter, der beskriver hvor stor en del af eksponeringen 

der går tabt i tilfælde af, at modparten erklæres konkurs. I dette eksempel tages udgangspunkt i en 

virksomhed i transportsektoren, hvilket svarer til average recovery rate på 38,4% jf. tabel 1. I afsnit 3.3.1.2 

forklares, hvordan recovery rate bliver justeret til at passe til dårlige økonomiske tider ved at tage en 

fjerdedel af average recovery rate. Dette svarer til en recovery rate på 38,4%/4 = 9,6%. Downturn LGD 

bliver derfor 1-9,6% = 90,4%, hvilket den vil være over hele simuleringen. 

 

Vi ved fra tidligere, at RWA beregnes ud fra nedenstående formel: 

𝑅𝑊𝐴 = 𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝑃𝐷 ∗ 𝑀𝐴 ∗ 𝐸𝐴𝐷 ∗ 12,5 

Da der nu er vist eksempler på beregning af LGD, PD, MA og EAD, kan vi derfor beregne RWA, og 

dermed også den regulatoriske kapital for hver enkel simulering, svarende til minimumsolvenskravet på 

8%.  

Kapitalkravet bliver her fundet ud fra nedenstående formel: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑣 = 𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝐶𝑃𝐷 ∗ 𝑀𝐴 ∗ 𝐸𝐴𝐷 
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Tabel 6 viser det regulatoriske kapitalkrav for de første 2,5 år af renteswappens levetid. 

Dato EAD CPD 
Downturn 
LGD MA RWA 

Kapitalkrav 
(EUR) 

Kapitalkrav 
(bp) 

08-mar-17 1.862.128 5,68% 90,40% 2,1914 2.619.175 209.534 20,9534 

08-sep-17 3.272.645 5,68% 90,40% 2,1914 4.603.135 368.251 36,8251 

08-mar-18 4.085.994 5,68% 90,40% 2,1914 5.747.151 459.772 45,9772 

08-sep-18 4.917.240 5,68% 90,40% 2,1914 6.916.339 553.307 55,3307 

08-mar-19 5.405.253 5,68% 90,40% 2,1914 7.602.754 608.220 60,8220 

08-sep-19 6.005.797 5,68% 90,40% 2,0064 7.734.235 618.739 61,8739 

Tabel 6: Udregning af kapitalkrav – Kilde: Egen tilvirkning 

Da RWA og dermed det regulatoriske kapitalkrav varierer over tid, skal banken finde en måde, hvorpå 

de ønsker at overføre denne omkostning til kunden igennem prissætningen af swapaftalen, så begge parter 

i videst muligt omfang bliver tilfredse. I dette eksempel findes den regulatoriske kapital for hver enkelt 

simulering, hvor der er 20 i dette eksempel, da simuleringerne er foretaget på halvårlig basis. Denne skal 

forrentes med RAROC hurdle, som svarer til 15% om året, og beregnes på følgende måde ved anvendelse 

af Annual Bond Basis-metoden: 

𝐾𝑉𝐴 − 𝑡𝑖𝑙𝑙æ𝑔 = 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑣 ∗ (1 + 15%)1/2 

Tabel 7 viser, hvordan KVA-tillægget for hver periode dermed er større end den regulatoriske kapital. 

 Kapitalkrav 
(EUR) KVA-tillæg (EUR) KVA-tillæg (bp) Date 

08-mar-17 209.534            224.700,15          22,47  

08-sep-17 368.251            394.905,01          39,49  

08-mar-18 459.772            493.050,64          49,31  

08-sep-18 553.307            593.355,77          59,34  

08-mar-19 608.220            652.243,60          65,22  

08-sep-19 618.739            663.523,40          66,35  

Tabel 7: Fra kapitalkrav til KVA-tillæg – Kilde: Egen tilvirkning 

Da KVA-tillægget for alle simuleringer nu er beregnet, og dette skal opkræves ved indgåelse af 

renteswappen, tages gennemsnittet af KVA-tillægget over handlens levetid. Dette tillæg, som er en 

justering af renteswappens risikoneutrale prisfastsættelse, skal banken have kunden til at betale, da 

swappen ellers ville være en tabsgivende forretning for banken. Ved udregning af KVA-tillægget i 

basispunkter af handlens nominelle værdi, kan dette tillægges rentens faste eller variable rente, 

hvorigennem banken kompenseres for det afkastkrav, der er knyttet til den tilsidesatte kapital.  
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Gennemsnittet af KVA-tillægget over hele handlens levetid, som er det KVA-tillæg, der 

foreslås opkrævet fra kunden, bliver udregnet til 42,9096 bp, hvilket nominelt svarer til 429,096 €. Tabel 

8 viser samtlige resultater over de halvårlige simuleringer, og det bemærkes i forbindelse hermed, at den 

tidligere foretagne beregning af CVA-tillægget blev 9,0596 bp, og det ses, at KVA-tillægget bliver næsten 

5 gange større end CVA-tillægget udregnet på basis af nøjagtigt den samme handel og modpart. 

Dato EAD CPD 
Downturn 
LGD MA RWA 

KVA-
tillæg 
(bp) 

KVA-tillæg 
(EUR) 

08-mar-17 1.862.128 5,68% 90,40% 2,1914 2.619.175 22,4700         224.700  

08-sep-17 3.272.645 5,68% 90,40% 2,1914 4.603.135 39,4905         394.905  

08-mar-18 4.085.994 5,68% 90,40% 2,1914 5.747.151 49,3051         493.051  

08-sep-18 4.917.240 5,68% 90,40% 2,1914 6.916.339 59,3356         593.356  

08-mar-19 5.405.253 5,68% 90,40% 2,1914 7.602.754 65,2244         652.244  

08-sep-19 6.005.797 5,68% 90,40% 2,0064 7.734.235 66,3523         663.523  

08-mar-20 6.303.980 5,68% 90,40% 1,8569 7.513.216 64,4562         644.562  

08-sep-20 6.660.209 5,68% 90,40% 1,7081 7.301.716 62,6417         626.417  

08-mar-21 6.783.508 5,68% 90,40% 1,5993 6.963.331 59,7387         597.387  

08-sep-21 6.906.806 5,68% 90,40% 1,4920 6.614.173 56,7433         567.433  

08-mar-22 6.844.843 5,68% 90,40% 1,4078 6.184.735 53,0591         530.591  

08-sep-22 6.782.881 5,68% 90,40% 1,3227 5.758.621 49,4035         494.035  

08-mar-23 6.518.867 5,68% 90,40% 1,2566 5.257.796 45,1069         451.069  

08-sep-23 6.299.425 5,68% 90,40% 1,1870 4.799.279 41,1732         411.732  

08-mar-24 5.792.437 5,68% 90,40% 1,1355 4.221.708 36,2182         362.182  

08-sep-24 5.415.838 5,68% 90,40% 1,0789 3.750.482 32,1756         321.756  

08-mar-25 4.713.984 5,68% 90,40% 1,0398 3.145.945 26,9892         269.892  

08-sep-25 4.181.176 5,68% 90,40% 1,0000 2.683.646 23,0231         230.231  

08-mar-26 3.325.365 5,68% 90,40% 1,0000 2.134.352 18,3107         183.107  

08-sep-26 3.009.531 5,68% 90,40% 1,0000 1.931.637 16,5716         165.716  

08-mar-27 2.417.535 5,68% 90,40% 1,0000 1.551.671 13,3119         133.119  

KVA-tillæg           42,9096         429.096  

Tabel 8: Beregning af KVA-tillæg for corporate-modpart – Kilde: Egen tilvirkning 
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Som beskrevet i afsnit 3.3.2, vil der være forskel på CPD, hvis man beregner KVA-tillægget på en retail-

virksomhed frem for eksempelvis en corporate. Det skal dog nævnes at retail-virksomheder i langt 

sjældnere tilfælde indgår renteswaps. Der vil i dette eksempel blive beregnet KVA-tillæg på en kunde ud 

fra kategorien Other Retail Exposures, hvor alle forhold vil være ens som i foregående eksempel med 

undtagelse af beregningen af CPD samt, at beregning af MA ikke bliver inkluderet i beregningen af KVA-

tillægget for en retailkunde.  

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠

= 0,03 ∗
1 − 𝐸𝑋𝑃(−35 ∗ 𝑃𝐷)

1 − 𝐸𝑋𝑃(−35)
+ 0,16 ∗ [1 −

1 − 𝐸𝑋𝑃(−35 ∗ 𝑃𝐷)

1 − 𝐸𝑋𝑃(−35)
]

= 0,03 ∗
1 − 𝐸𝑋𝑃(−35 ∗ 0,22)

1 − 𝐸𝑋𝑃(−35)
+ 0,16 ∗ [1 −

1 − 𝐸𝑋𝑃(−35 ∗ 0,22)

1 − 𝐸𝑋𝑃(−35)
] = 0,15037 

Aktivkorrelationen bliver i dette eksempel 0,15037, hvor den i forrige eksempel med en større 

virksomhed blev 0,2275, hvilket stemmer overens med teorien omkring den systematiske risiko, der blev 

gennemgået i afsnit 3.3.2, der tilsiger større virksomheder er mere korreleret med den generelle økonomi, 

hvorimod mindre virksomheder i højere grad bliver påvirket af idiosynkratisk risiko. 

Når R er beregnet skal CPD findes, og kan udregnes som: 

𝐶𝑃𝐷 = 𝑁 [(1 − 𝑅)−0,5 ∗ 𝐺(𝑃𝐷) + (
𝑅

1 − 𝑅
)

0,5

∗ 𝐺(0,999)]

= 𝑁 [(1 − 𝑅)−0,5 ∗ 𝐺(0,22) + (
0,15037

1 − 0,15037
)

0,5

∗ 𝐺(0,999)] − 0,22% = 0,03675 

Fra tidligere eksempel kan genbruges beregninger for hhv. EAD og LGD. Beregningen for MA udgår, 

da denne ligger implicit i beregningen af aktivkorrelationen, hvorfor den regulatoriske kapital og KVA-

tillægget dermed bliver: 
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Dato EAD CPD 
Downturn 
LGD RWA (Euro) 

KVA-tillæg 
(bp) 

KVA-tillæg 
(nominelt) 

08-mar-17 1.862.128,08 3,68% 90,40% 773.324,17 6,63 66.343,82 
08-sep-17 3.272.644,54 3,68% 90,40% 1.359.098,32 11,66 116.597,65 
08-mar-18 4.085.993,94 3,68% 90,40% 1.696.874,63 14,56 145.575,63 
08-sep-18 4.917.239,51 3,68% 90,40% 2.042.083,05 17,52 175.191,21 
08-mar-19 5.405.252,87 3,68% 90,40% 2.244.750,39 19,26 192.578,13 
08-sep-19 6.005.796,97 3,68% 90,40% 2.494.150,67 21,40 213.974,29 
08-mar-20 6.303.979,74 3,68% 90,40% 2.617.983,15 22,46 224.597,93 
08-sep-20 6.660.208,86 3,68% 90,40% 2.765.921,74 23,73 237.289,65 
08-mar-21 6.783.507,53 3,68% 90,40% 2.817.126,51 24,17 241.682,53 
08-sep-21 6.906.806,21 3,68% 90,40% 2.868.331,28 24,61 246.075,41 
08-mar-22 6.844.843,47 3,68% 90,40% 2.842.598,75 24,39 243.867,80 
08-sep-22 6.782.880,74 3,68% 90,40% 2.816.866,21 24,17 241.660,20 
08-mar-23 6.518.866,89 3,68% 90,40% 2.707.223,76 23,23 232.253,92 
08-sep-23 6.299.425,48 3,68% 90,40% 2.616.091,81 22,44 224.435,67 
08-mar-24 5.792.436,67 3,68% 90,40% 2.405.544,16 20,64 206.372,70 
08-sep-24 5.415.838,19 3,68% 90,40% 2.249.146,37 19,30 192.955,26 
08-mar-25 4.713.984,25 3,68% 90,40% 1.957.673,07 16,79 167.949,64 
08-sep-25 4.181.175,96 3,68% 90,40% 1.736.402,82 14,90 148.966,77 
08-mar-26 3.325.364,58 3,68% 90,40% 1.380.992,45 11,85 118.475,95 
08-sep-26 3.009.530,91 3,68% 90,40% 1.249.829,72 10,72 107.223,44 
08-mar-27 2.417.535,09 3,68% 90,40% 1.003.979,45 8,61 86.131,84 

Tabel 9: Beregning af KVA-tillæg for retail-modpart – Kilde: Egen tilvirkning 

Som beskrevet i det forrige eksempel tages KVA-tillægget som et gennemsnit af samtlige KVA-værdier 

over hele handlens levetid, og i dette tilfælde udregnet et samlet KVA-tillæg på 18,239 bp, hvor det i 

eksemplet med en corporate blev mere end det dobbelte på 42,9096 bp. Illustrationen nedenfor viser 

udviklingen i KVA-tillægget over handlens levetid på baggrund af hvilken, det gennemsnitlige tillæg er 

beregnet: 

 

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

0
1

-m
ar

-1
7

0
1

-a
u

g-
1

7

0
1

-j
an

-1
8

0
1

-j
u

n
-1

8

0
1

-n
o

v-
1

8

0
1

-a
p

r-
1

9

0
1

-s
e

p
-1

9

0
1

-f
eb

-2
0

0
1

-j
u

l-
2

0

0
1

-d
e

c-
2

0

0
1

-m
aj

-2
1

0
1

-o
kt

-2
1

0
1

-m
ar

-2
2

0
1

-a
u

g-
2

2

0
1

-j
an

-2
3

0
1

-j
u

n
-2

3

0
1

-n
o

v-
2

3

0
1

-a
p

r-
2

4

0
1

-s
e

p
-2

4

0
1

-f
eb

-2
5

0
1

-j
u

l-
2

5

0
1

-d
e

c-
2

5

0
1

-m
aj

-2
6

0
1

-o
kt

-2
6

0
1

-m
ar

-2
7

B
P

 a
f 

h
o

ve
d

st
o

l

KVA-tillæg



Becker, Sebastian Devantier 

Øllegaard, Mathias  87 af 120 

 

 

Figur 12: Udvikling i KVA-tillæg over handlens levetid – Kilde: Egen tilvirkning 

Hvis man beregnede KVA-tillægget på Residential Mortgages og alt andet blev holdt konstant, ville den 

eneste forskel være aktivkorrelationen, som skulle sættes til 0,15, hvorved KVA-tillægget ville blive 

18,1913 bp. For Qualifying Retail Exposures skal aktivkorrelation sættes til 0,04 og med alt andet holdt 

konstant, ville man få et KVA-tillæg på 5,6705 bp. Det er herigennem tydeligt at se, hvordan en mindre 

aktivkorrelation giver et mindre KVA-tillæg. I bilag 2 er vedlagt graf af KVA-tillægget over renteswappens 

levetid for corporate samt de 3 retail-modparter. 

 

Ved denne beregning bliver der taget udgangspunkt i den samme renteswap som hidtil er blevet behandlet 

i analysen, og således er alle forhold og antagelser som i afsnit 3.6 ved beregning af KVA-tillægget for en 

corporate-modpart. Vi ved fra afsnit 3.3.5 at RWA beregnes ud fra følgende formel: 

𝑅𝑊𝐴 = 𝐸𝐴𝐷 ∗ 2% 

Det ender derfor med et samlet KVA-tillæg på 0,8784 bp, hvilket i forhold til det oprindeligt udregnede 

tillæg på 42,9096 bp, hvor modparten havde en BBB-kreditrating, vurderes at være en meget væsentlig 

forskel. Hvilken indvirkning, den forskel i eksponeringen og dermed KVA-tillægget har for bankers 

incitamenter til at tilrettelægge deres forretning og generelle forudsætninger for at indgå derivataftaler på, 

vil blive behandlet og diskuteret i afsnit 6.2. 

 

Der er i de foretagne KVA-beregninger afgrænset fra at tage højde for fremtidige forventede kapitalkrav, 

hvilket i princippet kan medføre en undervurdering af kapitalkravet på den swapaftale, der har været 

genstand for analysen. For nærværende ser det dog ud til, at Fundamental Review of the Trading Book, 

der vil blive gennemgået i afsnit 6.1 er det væsentligste forhold i den regulering, der forventes at komme 

i den nærmeste fremtid, og da denne hovedsageligt medfører ændringer til de kapitalkrav, der stilles til 

bankers trading book-aktiviteter, er den således ikke relevant at inddrage for den banking book-swap, der 

er blevet behandlet i analysen. 

For at være konsistente i forhold til Basels foreskrevne minimumskapitalkrav, er alle 

beregningerne relateret til KVA foretaget på baggrund af et solvenskrav på 8%. Da dette solvenskrav 

som nævnt i afsnit 2.3 indtil 2019 vil være stigende i forbindelse med implementeringen af CRD IV. 



Becker, Sebastian Devantier 

Øllegaard, Mathias  88 af 120 

 

 

Denne implementering kunne være blevet inkorporeret i de foretagne beregninger for at tage højde for 

den forventede fremtidige regulering, men dette er dog udeladt for at simplificere beregningerne. 

 

I dette afsnit vil det blive belyst, hvordan en ændring i nogle af forskellige variable, der indgår i 

udregningen af KVA-tillægget, har indflydelse på det udregnede tillæg. I samtlige følsomhedsanalyser, vil 

der blive taget udgangspunkt i den samme 10-årige renteswap som i udregningen af KVA-tillægget, og 

for at tydeliggøre de forhold, der bliver udført følsomhedsanalyse på, repeteres forudsætningerne for 

renteswappen: 

 Renteswap indgået 6. marts 2017 

 Startdato: 8. marts 2017 

 Udløbsdato 8. marts 2027 

 Hovedstol: 100 millioner Euro 

 Variabelt ben: Halvårlige betalinger, act/360. 

o 6-måneder Euribor-rentekurve 

 Fast ben: Årlige betalinger med rente på 79.18 bp, 30/360. 

 KVA-tillægget bliver beregnet pr. 6. marts 2017, hvilket er handlens indgåelsesdato. 

 Solvensgrad: Minimumssolvenskrav på 8%. 

 Den analyserede virksomhed har et årligt salg, som er større end EUR 50 mio., hvilket har effekt 

på aktivkorrelationen. 

 Alpha: 1,4 

Nedenfor ses de forhold, der vil blive lavet følsomhedsanalyse ud fra, og i de scenarier, hvor der ikke 

bliver analyseret på et af de nedenstående forhold, vil følgende fortsat være gældende ved beregning af 

KVA-tillægget: 

 Simulering er foretaget i en situation hvor swappen har en markedsværdi på 0. 

 Banken betaler fast rente og modtager variabel rente. 

 LGD: 90,4%, hvilket svarer til en virksomhed i transportsektoren. 

 CPD: 5,68% som er svarende til BBB-rating ifølge Standard & Poor’s. 

 RAROC hurdle: 15% 
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I det foregående eksempel er der taget udgangspunkt i et scenarie, hvor renteswappen er at the money, 

hvilket bliver beskrevet som ”BASE” på x-aksen i figur 13. I denne følsomhedsanalyse bliver det 

illustreret hvordan KVA-tillægget bliver påvirket ved parallelskift i niveauet af den variable rente på hhv. 

-100 bp, -50 bp, -10 bp, 10 bp, 50 bp og 100 bp, hvorfor renteswappen ikke vil være at the money i disse 

situationer, men kun i basisscenariet.  

På grafen ses det, hvordan et positivt parallelskift i renteniveauet får KVA-tillægget til at 

stige. Årsagen til dette er, at gennemsnittet af de simuleringer, hvor modparten skylder banken penge, 

der er angivet ved EE-kurven, stiger. Dette skyldes, at banken kommer til at være i en situation, hvor 

eksponeringen mod kunden er større, eftersom den forventer at modtage større betalinger end i 

udgangspunktet, hvorved tabet også vil være større i tilfælde af, at kunden går konkurs. Banken skal 

derfor tilsidesætte en større mængde kapital til denne renteswap, da man i denne situation vil have større 

tab, end hvis man var mindre eksponeret overfor kunden. Det er et markant stigende KVA-tillæg man 

vil opleve ved et parallelskift i renten, og det ses, hvordan KVA-tillægget stiger til næsten det dobbelte 

ved et parallelskift i renten på +100 bp. Hvis banken i stedet oplever en situation, hvor renteswappen er 

out of the money, hvilket kan opleves med et negativt parallelskift i renteniveauet, vil der stadig skulle 

holdes kapital, da banken i de foretagne simuleringer stadig vil have positive eksponeringer over for 

modparten. Figur 13 viser et overblik over udviklingen i KVA-tillægget på basis af de renteændringer, der 

er inddraget i analysen. 

 

Figur 13: Renteændrings påvirkning på KVA-tillæg – Kilde: Egen tilvirkning 
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I alle scenarier bortset fra dette, vil KVA-tillægget blive beregnet ud fra en situation, hvor banken 

modtager variabel rente, og betaler den faste rente. Hvis der byttes rundt på disse forhold, og banken 

derfor modtager fast rente, og betaler variabel rente, vil KVA-tillægget over renteswappens levetid se ud 

som vist i Figur 14, hvis renteswappen er at the money.  

 

Figur 14: Udvikling i KVA-tillæg (Modtager faste betalinger) – Kilde: Egen tilvirkning 

Ved indgåelse af denne renteswap, skal der tages et KVA-tillæg på 16,05 bp, hvilket er væsentligt mindre 

end hvis samme renteswap blev indgået, hvor man i stedet modtog variabel rente og betalte fast. I 

udgangspunktet var KVA-tillægget beregnet til 42,91 bp, hvilket er beregnet i afsnit 3.6, og årsagen forskel 

de to resultater imellem, findes i forskellene i eksponeringskurverne. Da der på nuværende tidspunkt 

opleves en situation med meget lave renter, og med en stigende forwardkurve, vil de variable betalinger 

være lave i starten af renteswappens levetid, hvis man overhovedet vil opleve nogle indgående 

rentebetalinger, grundet eventuelle negative renter. Banken vil derfor modtage faste rentebetalinger, som 

i starten af swappens levetid er større end de variable rentebetalinger, og da swappen er at the money, 

forventes det at de variable rentebetalinger er større end de faste rentebetalinger til sidst i swappens 

levetid. Da banken derfor modtager en større del af de samlede betalinger ved swappens start, vil der 

være en lavere eksponering over swappens levetid, hvilket ses i afbildet Figur 15. 
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Figur 15: Sammenligning af eksponeringer – Kilde: Egen tilvirkning 

Da det er på baggrund af eksponeringerne, at KVA-tillægget bliver beregnet, og alt andet bliver holdt 

konstant, opleves der et lavere KVA-tillæg, når der modtages faste rentebetalinger fremfor variable 

rentebetalinger. Det er derfor tydeligt at eksponeringen har en stor indflydelse på swappens KVA-tillæg. 

Ud over dette, er det bemærkelsesværdigt, hvordan KVA-tillægget hurtigt kommer tæt op på det 

maksimale af, hvad det bliver inden for swappens levetid. Dettes skyldes banken tidligt i renteswappens 

levetid modtager større del af betalingerne i forhold til, hvad der senere skal betales, grundet en stigende 

rentekurve. Den stigende rentekurve afstedkommer større betalinger sidst i renteswappens levetid.  

Tidligere oplevede vi ligeledes hvordan en swap der modtager variable betalinger, vil forøge 

KVA-tillægget, ved et positivt parallelskift i renten. Hvis man i stedet oplevede denne renteændring, hvor 

der modtages faste betalinger og betales variable, vil man opleve et faldende KVA-tillæg ved en stigning 

i renten. Dette fald skyldes at eksponeringerne for de situationer, hvor modparten skylder banken penge 

vil falde, hvorfor KVA-tillægget også vil falde. Det er hermed igen i eksponeringskurven EE, at dette 

bliver opfanget, hvilket er illustreret i Figur 16.  
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Figur 16: Renteændrings påvirkning på KVA-tillæg 

LGD har en væsentlig indflydelse på KVA-tillægget, og årsagen hertil ligger i, at hvis banken eksempelvis 

har modtaget meget sikkerhedsstillelse fra handlens modpart, så har den allerede beskyttelse mod en 

større del af eksponeringen i tilfælde af, at modparten erklæres konkurs. Et lavt LGD-estimat ønskes 

derfor, hvis man vil minimere det på handlen beregnede KVA-tillæg. Udviklingen i KVA-tillægget er 

tilnærmelsesvist en lineær funktion af LGD, hvoraf det følger, at jo mere der forventes modtaget i tilfælde 

af konkurs, jo lavere er LGD og dermed KVA-tillægget. Det er i afsnit 3.3.1.2 blevet beskrevet, hvordan 

et LGD-estimat skal udregnes for enhver modpart afhængig af, hvilken branche den befinder sig i. En 

modpart med lav LGD vil eksempelvis kunne være en offentlig virksomhed grundet statssubsidier, hvor 

en virksomhed med høj LGD vil være en almindelig handelsvirksomhed, der agerer på markedsvilkår 

uden yderligere ekstraordinær sikkerhed, jf. Tabel 1.  Ændringen i KVA-tillægget som følge af en ændring 

i LGD-estimatet ses illustreret i Figur 17. 
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Figur 17: LGD’s påvirkning på KVA-tillæg – Kilde: Egen tilvirkning 

I dette scenarie illustreres det, hvordan KVA-tillægget stiger som funktion af lavere kreditrating, og der 

er til analysen taget udgangspunkt i de konkurssandsynligheder, der er beskrevet i Tabel 2. I denne analyse 

er der to forskellige variable, der bliver påvirket ved at foretage ændringer i konkurssandsynligheden: MA, 

og naturligvis CPD. MA falder i takt med faldende kreditrating, hvilket skyldes at tabet bliver større, hvis 

en virksomhed med lav konkurssandsynlighed går konkurs, da der ikke er indregnet et forventet tab på 

samme størrelse, som der er på en renteswap med en virksomhed, som allerede har høj 

konkurssandsynlighed. Konkurssandsynlighedens påvirkning på MA er dog ikke lige så stor som effekten 

i udregningen af CPD, hvorfor man oplever et større KVA-tillæg ved en større konkurssandsynlighed. 

Intuitionen bag dette er, at den større konkurssandsynlighed kræver, at der skal tilsidesættes mere kapital 

i forhold til uforventede tab til trods for, at der allerede er indregnet et større forventet tab på handlen. I 

Figur 18 ses illustreret, hvordan KVA-tillægget ændrer sig ved en ændring i CPD. 
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Figur 18: CPD’s påvirkning på KVA-tillæg – Kilde: Egen tilvirkning 

RAROC’s påvirkning af KVA-tillægget er en simpel, lineær funktion, da RAROC blot bliver ganget på 

det kapitalkrav, som handlen genererer. Da investorer forventer at få deres kapital forrentet, skal banker 

og kreditinstitutter tage hensyn til dette, hvilket sker ved, at den regulatoriske kapital, som banken skal 

ligge inde med, skal forrentes med en given procentsats. Til brug herfor anvendes RAROC som 

afkastkrav, hvilket er blevet beskrevet i afsnit 3.3.3.1, og effekten af forrentningen bør inkluderes i 

prissætningen af derivatet. Nedenstående figur illustrerer, hvordan KVA-tillægget stiger i takt med, at den 

regulatoriske kapital skal forrentes med en RAROC på mellem 0-25%. RAROC’s indvirkning på KVA-

tillægget ses illustreret i Figur 19. 
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Figur 19: RAROC’s påvirkning på KVA-tillæg – Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses i følsomhedsanalysen, at samtlige analyserede parametre har en væsentlig indflydelse på KVA-

tillægget, men RAROC-afkastkravet, der ganges på handlens kapitalkrav, er den parameter som har klart 

mindst indflydelse på KVA-tillægget. En parameter som CPD har en væsentlig indflydelse på KVA-

tillægget, hvor en virksomhed med en kreditrating ringere end BBB, jf. S&P, får et kraftigt stigende KVA-

tillæg. Et andet interessant forhold er at se, hvordan KVA-tillægget afhænger af eksponeringsprofilen på 

”at the money”-renteswapperne. Hvis der bliver modtaget variable betalinger, og der skal betales til fast 

rente, er KVA-tillægget i basisscenariet cirka det dobbelte af, hvad det vil være i den omvendte situation, 

grundet den stigende rentekurve. 
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Der er nu blevet beskrevet, hvordan der kan beregnes KVA-tillæg på Plain Vanilla Renteswap. Da Alle 

OTC-derivater skal gå igennem xVA-desken, kan KVA-tillægget ligeledes blive beregnet på alle disse 

derivater. Dette kunne f.eks. være en Valutaswap, FX Option mm. Hvis man skulle beregne KVA-tillæg 

på f.eks. en valutaswap, ville forskellen være i beregning af EE, som er den positive del af 

eksponeringskurven, der bliver beregnet KVA-tillæg ud fra. Alle beregner mht. PD, MA mm ville være 

præcis de samme. 

Forskellen i EE for en valutaswap, ville være at der nu ville skulle tilføjes en FX-risikofaktor 

i Monte Carlo-simuleringerne, hvor den analyserede renteswap kun har eksponeringer simuleret på 

baggrund af en renterisikofaktor, hvilket er blevet beskrevet i afsnit 2.5.2.1. Hvis man i stedet skulle 

beregne KVA-tillæg på en FX Option, som ligeledes er et OTC-derivat, ville der skulle foretage Monte 

Carlo simuleringer som kun indeholdte et FX-risikoelement og intet renteelement, da en eventuel 

rentepåvirkning på produktet vil blive fanget igennem FX-risikoelementet. 

 

Ved at beregne KVA-tillæg på en portefølje med større antal derivater med samme corporate-modpart, 

vil beregninger efter EE, være præcis de samme. At finde frem til EE vil dog være en mere kompleks 

proces, da banken skal tage højde for korrelationer mellem de øvrige derivater. Hvis modparten yderligere 

har et andet derivat mod banken, som indeholder et andet risikoelement end renten, ville der samtidig 

skulle tages højde for dette i simuleringen, hvilket er blevet beskrevet i foregående afsnit.  
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I afsnit 2.9 omhandlende valuation adjustments blev det beskrevet, hvordan man før finanskrisen havde 

foretaget prissætning af derivater, stort set udelukkende på risikoneutral basis, ud fra Black-Scholes-

modellen. Prissætningen ved et derivat var hermed: 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑠𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘−𝑆𝑐ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠 

Siden finanskrisen er der tilføjet en række værdijusteringer i form af xVA-begreberne, hvorfor 

prissætningen af et derivat nu bliver: 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑠𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘−𝑆𝑐ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠 − 𝑥𝑉𝐴104 

I dette afsnit, vil der blive givet et indblik i, hvordan man kan vælge at drive bankforretningen og optimere 

denne med henblik på at få inkluderet disse xVA’er i prissætningen af derivater på mest hensigtsmæssig 

vis. Den optimale måde at håndtere disse xVA-tillæg er ved at opsætte en xVA-desk i banken, som står 

for at beregne, håndtere og hedge denne risiko. Hvis sales og trading-afdelingerne i banken efterspørger 

størrelsen på xVA-tillægget ved at indgå f.eks. en renteswap med hovedstol på EUR 100 millioner, så ved 

de, at dette tillæg er en merpris, der skal tages for, at denne handel giver banken økonomisk profit. 

Den merpris, der bliver taget i forhold til den risikoneutrale pris, bliver oftest lagt ind den 

rente, der er knyttet til derivatet, men kan ligeledes blive lagt ind i form af et gebyr, som bliver opkrævet 

i forbindelse med handlens indgåelse. Ved at opsætte en xVA-desk slipper sales og trading for at skulle 

bekymre sig om andet end at få inkluderet denne ekstra valuation adjustment i prissætningen af 

renteswappen. Prissætningen af xVA-tillægget bør ske hos xVA-desken, som er i dialog med sales og 

trading, når de handler OTC-derivater. Årsagen til, at det skal ske hos xVA-desken og ikke hos sales og 

trading ligger i, at der er store systemmæssige krav, hvorfor der ville være store omkostninger ved, at 

samtlige ansatte i sales og trading skulle kunne håndtere disse. Samtidig er det xVA-desken som ville have 

den fornødne viden og ekspertise inden for dette område, hvorfor det samtidig risikerer eventuelle fejl 

forbundet med, at andre end xVA-desken foretager prissætningen af tillæggene. 

Der er dog ikke kun fordele ved at inkludere xVA-tillægget i prisen på derivatet. En af 

ulemperne vil være, at de personer, der arbejder i sales og trading ikke ønsker at medregne denne 

prisjustering, da det kan betyde, at de får gennemført færre handler grundet priskonkurrence, og dermed 

                                                 

104 Ruiz, I. (2015), s. 274-275. 
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mister markedsandele. Problemet ved ikke at medregne xVA-tillægget er imidlertid, at der ikke bliver 

taget højde for de omkostninger og risici, som renteswappen genererer, hvorfor man kan risikere at 

foretage handler, som ikke skaber økonomisk værdi for banken, hvilket vil betyde, at banken ikke arbejder 

i aktionærernes bedste interesse.105  

For de personer, som arbejder i sales og trading, vil det kun være nødvendigt at kende til 

det samlede xVA-tillæg, hvilket de kan få oplyst igennem det opsatte xVA-desk. Det samlede xVA-tillæg, 

der vil være på renteswappen kan xVA-desken selv vælge, hvordan skal administreres for bedst muligt at 

få hedget risikoen på de forskellige xVA-tillæg. F.eks. kan xVA-desken sørge for at handle CDS-

kontrakter ud fra det CVA-tillæg der vil blive taget på renteswappen i det omfang, der er mulighed for at 

købe CDS-kontrakter på præcis de modparter, banken har indgået handler med. Ved at lave dette set-up 

i banken, kan sales og trading hermed forsat handle som de plejer, bortset fra at de skal tage højde for 

denne ekstra valuation adjustment i deres prissætning. Det samlede xVA-tillæg, som er blevet indbetalt 

fra kunderne, sendes herefter til xVA-desken, som dermed sørger for at styre denne risiko.  

Det svarer til, at de ansatte i sales og trading betaler en pris til xVA-desken for fortsat at 

kunne handle i et risikofrit univers, da de ved at overlade hedging-aktiviteterne til xVA-desken vil have 

mulighed for fortsat at handle, uden at skulle spekulere i udviklingen i kreditrisiko, funding-risiko, 

kapitalbehov, osv. Dette skyldes, at hvis en modpart erklæres konkurs, så absorberer xVA-desken dette, 

igennem den handlede CDS, og hvis funding-omkostningerne stiger, tager xVA-desken lideliges denne 

omkostning, da de vil have foretaget en risikoafdækning i markedet med det modtagne xVA-tillæg for at 

kunne håndtere denne risiko. Ved at have dette set-up med en separat xVA-desk til håndtering af 

tillæggene og de dertil knyttede risici, sikrer man sig, at det er eksperter på området, som handler og 

hedger denne risiko, hvor det er relevant. Dette er årsagen til, at det kan betale sig at have dette set-up, 

og dermed få maksimeret performance. Kreditinstituttet kan samtidig lade medarbejderne fra sales og 

trading fortsætte i en risikoneutral Black-Scholes verden, som er den, de også hidtil har været vant til at 

handle i, og dermed er bedst til at operere i. 

Årsagen til, at det kan betale sig at have en samlet xVA-desk fremfor at have separate desks 

for henholdsvis CVA, FVA, KVA, osv., ligger i at der er flere af beregningerne inden for de forskellige 

tillæg, som påvirkes af hinanden. Udover dette har medarbejderne i sales og trading udelukkende brug 

for at kende til det samlede tillæg, hvorfor det kan skabe forvirring hos dem, og dermed øge den 
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operationelle risiko, hvis de modtager besked om disse tillæg fra flere forskellige personer.106 Figur 20 

illustrerer set-up’et med den optimale xVA-desk, hvori folkene fra sales og trading sender en xVA-præmie 

mod xVA-desken, som tilbage til sales og trading giver en risikofri handel. 

 

Figur 20: Forretningsmæssig håndtering af xVA-tillægget - Kilde: Ruiz, I. (2015), s. 282. 

Et af de store problemer, man kan opleve ved beregning af xVA-tillægget er beregningshastigheden heraf. 

Det er i afhandlingen blevet beskrevet, hvordan KVA-tillægget er blevet beregnet på en enkelt renteswap, 

men xVA-beregninger på en større portefølje af OTC-derivater er en større beregning med mange 

bagvedliggende simuleringer, hvorfor der vil være betydelige teknologiske krav. Kravene knytter sig især 

til de mekanismer, der ligger til grund for Monte Carlo-simuleringer på tværs af flere risikofaktorer, der 

skal tage højde for korrelationer på tværs af positioner, hvilket kan resultere i flere millioner beregninger, 

der dels tager lang tid, og dels kræver meget avancerede computere. Ignacio Ruiz, der er ekspert på xVA-

området nævner, at xVA-desken muligvis er den største teknologiske udfordring, banker nogensinde har 

oplevet. Hvis en kunde vil handle et givet OTC-produkt, skal man som bank være klar til at handle med 

denne kunde hurtigt, ellers kan denne handel være tabt til en konkurrent. Beregningshastigheden på xVA-

tillægget er derfor meget afgørende for, om et kreditinstitut eller en bank har mulighed for at indgå en 

handel med en kunde, hvorfor denne er af meget afgørende karakter, og kan blive et problem at få 

eksekveret så hurtigt som muligt.   
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I foregående afsnit blev der givet et kort eksempel på, hvordan en bank kan vælge at hedge kreditrisikoen 

igennem en CDS. I dette afsnit vil der blive nærmere illustreret, hvordan man igennem 3 forskellige 

modeller kan vælge at opsætte bankens xVA-desk og optimere forretningsgangen på dette område bedst 

muligt. Disse modeller er hhv. Insurance Model, Full Hedger og Profit Center. 107 

 

 

Figur 21: Modeller til opsætning af xVA-desk – Kilde: Ruiz, I. (2015) & egen tilvirkning  

Dette er den simpleste model, hvor xVA-desken modtager der opkrævede xVA-tillæg fra trading og sales. 

Efter, at tillægget er modtaget, vil der ikke blive foretaget yderligere handlinger, og det vil derfor bare 

blive tilsidesat til at kunne håndtere de eventuelle tab, som måtte opstå i forbindelse med handlen. Banken 

vil derfor opleve en resultatpåvirkning, da risici ikke bliver hedget f.eks. ved CDS-kontrakter i forbindelse 

med CVA, hvilket vil være tabsgivende for banken, hvis der eksempelvis sker en negativ ændring i 

modpartens konkurssandsynlighed. 

 

Ved denne model forsøger xVA-desken at fuldt ud hedge mulige resultatpåvirkende risici, der kan 

forekomme ud fra de underliggende risikofaktorer, der knytter sig til de forskellige valuation adjustments 

på bankens udestående derivatpositioner. At foretage hedging af samtlige risici således, at banken vil være 

helt upåvirket af ændringer i værdien af de udestående positioner, kan ikke lade sig gøre i praksis. Dette 

ses f.eks. ved modpartsrisikoen i CVA, hvor der typisk ikke eksisterer CDS-kontrakter i så stort et 

omfang, at man kan afdække sin kreditrisiko fuldt ud på samtlige modparter. 

 

Dette er den mest avancerede og vanskeligt realiserbare metode, en bank eller et kreditinstitut kan 

anvende for at opnå risikoneutralitet på sine udestående OTC-derivater. Udover som minimum at opnå 

en risikoneutralitet over for negative ændringer i de udestående positioner, forsøges der derudover at 
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opnås en profit, når xVA-desken handler. XVA-desken kan hermed tilnærmelsesvis sammenlignes med 

enhver anden trading i banken, som forsøger at opnå profit ved at handle, hvilket kan diskuteres i hvilket 

omfang vil være muligt i fremtiden, afhængig af hvilke afdækningsmuligheder der er på de enkelte xVA-

tillæg, og likviditeten af markedet. 

 

Når en bank skal vælge et optimalt set-up ud fra ovenstående modeller, er det afgørende at se på størrelsen 

af forretningsområdet for banken, og samtidig hvor stor en risiko banken har på OTC-derivater. 

Derudover er selve bankens størrelse afgørende, hvor eksempelvis de helt store banker kan være relativt 

små på OTC-derivater i forhold til andre forretningsområder, men i kraft af bankens størrelse, kan der 

nominelt stadig være en stor indtjening på disse derivater sammenlignet med mindre banker. Hvis OTC-

derivater udgør en større del af bankforretningen, eller er en stor indtjeningskilde, vil det være en større 

risiko at tage, hvis der ikke er en xVA-desk til at hedge denne risiko igennem Full hedger eller ved brug 

af Profit center-modellen, hvor der samtidiges forsøges at opnå en profit på markedet.  

Hvis banken valgte at benytte sig af Insurance-modellen, vil der være risiko for større 

resultatpåvirkende effekter i tilfælde af, at kunder eksempelvis går konkurs, hvorfor der er tydelige 

ulemper ved at benytte denne model. Man kan ligeledes argumentere for, at det på nuværende tidspunkt 

vil være svært at benytte profit center modellen i praksis, da det er et illikvidt marked, men hvis markedet 

en dag bliver større og mere likvidt, kan dette set-up blive aktuelt.  

Ud over disse forhold er det væsentligt at tage de teknologiske udfordringer i betragtning. 

Det kræver et stort teknologisk set-up, hvorfor der ligeledes er omkostninger forbundet med dette, 

samtidig med det kræver kvalificeret arbejdskraft, da det er et komplekst område. OTC-derivater er i 

forvejen komplekse produkter, hvorfor xVA-desken er en relativt indviklet tilføjelse til et i forvejen 

komplekst område, som der findes relativt få eksperter indenfor. XVA-desken er derfor endnu et 

argument imod, at mindre kreditinstitutter kan være en del af dette marked, da de kan løbe store risici 

ved at være en del af dette, men uden at tage højde for xVA-tillæg. Samlet set er der ikke et entydigt svar 

på, hvilken model banken skal benytte, da det er en vurdering af alle de ovenstående faktorer, som netop 

er blevet diskuteret.108 
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Basel-komitéen bidrager til at sikre passende regulering og overvågning af banksektoren. Komitéen har 

principielt ingen juridisk bemyndigelse, men på trods af dette bliver komitéens anbefalinger 

implementeret verden over. Efter finanskrisen indtraf i 2007 oplevedes det, hvordan det finansielle 

system ikke havde den nødvendige stabilitet til at modstå større uforventede tab. En regulering på 

kapitalkravsområdet blev derfor nødvendig, hvor Basel III blev vedtaget i 2013, og blev implementeret 

igennem CRD IV i perioden fra 2014 til 2019, hvorigennem banker verden over skal tilsidesætte mere 

kapital til at modstå uforventede tab. Implementeringen af CRD IV får betydning for den mængde af 

kapital, kreditinstitutter skal tilsidesætte, og kapitalkravene vil indtil 2019 være gradvist stigende som følge 

af indførelsen af en række forskellige kapitalbuffere. Den kapital, kreditinstitutterne skal ligge inde med 

skal bestemmes ud fra deres risikovægtede aktiver, der ved et stigning i disses niveau, genererer et højere 

kapitalkrav for institutterne.  

For at finde frem til KVA-tillægget, der sikrer at renteswappen giver økonomisk værdi ud 

fra den kapital, kreditinstituttet skal ligge inde med, skal der foretages en Monte Carlo-simulering eller 

anden sandsynliggørelse af risikoen forbundet med handlen. Denne simulering ligger til grund for 

udregning af KVA-tillægget, da man herigennem finder den forventede krediteksponering over for 

swapaftalens modpart, der danner udgangspunkt for beregningen af aftalens bidrag til instituttets samlede 

risikovægtede aktiver. Denne simulering bliver foretaget ved at inkludere risikofaktorer, som er afgørende 

for udviklingen i værdien af det derivat, der er indgået aftale om. Da der i denne afhandling er taget 

udgangspunkt i en renteswap, bliver der foretaget en Monte Carlo simulering med kun renter som 

risikofaktor, da det er den eneste risikofaktor i en renteswap. Denne simulerede eksponeringskurve ligger 

ligeledes til grund for andre af de valuation adjustments, der er kommet i kølvandet på finanskrisen. Disse 

valuation adjustments er udtryk for tillæg, der justerer den prisen på et OTC-derivat i forhold til den 

risikoneutrale Black-Scholes prissætning, man kender til fra før finanskrisen. Den første valuation 

adjustment var en justering for modpartskreditrisiko, som foretages igennem et CVA-tillæg. Udover 

CVA-tillægget og KVA-tillægget som er blevet beskrevet og analyseret i denne afhandling, eksisterer 

ligeledes DVA, FVA, CollVA og MVA. Alle disse tillæg skal forstås som separate justeringer til den 

sædvanlige risikoneutrale prissætning af et OTC-derivat, der tager højde for øgede risici eller 

omkostninger, som ikke i udgangspunktet er inkluderet i prissætningen. 

I denne afhandling er der blevet foretaget beregning af den kapital, et kreditinstitut skal 

tilsidesætte ved indgåelse af en enkelt renteswap med en hovedstol på EUR 100 millioner. Ved indgåelse 

af en renteswap stiger kreditinstituttets risikovægtede aktiver, og det skal derfor tilsidesætte en større 
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mængde kapital, end hvad var tilfældet denne renteswap var indgået. Der er forskellige metoder til at 

foretage beregninger af den kapital, kreditinstitutter skal tilsidesætte for at sikre sig mod uforventede tab, 

og i denne afhandling er der benyttet The Advanced IRB Approach til estimeringen heraf. I det 

beregningseksempel, der blev analyseret i afhandlingen, blev der fundet frem til, at kreditinstituttet skal 

tilsidesætte mere end EUR 400.000 i kapital, hvilket udgør cirka 0,4% af renteswappens nominelle værdi. 

Taget i betragtning, at renteswappen indgås at the money, og således til en markedsværdi på 0, er 

ovennævnte kapitalkrav af stor betydning for prissætningen af en renteswap, eftersom banker ikke ville 

have haft samme kapitalkrav uden den risiko, de påtager sig i forbindelse med at indgå en swapaftale med 

netop den kunde. Derfor bør banken optimalt videreføre alternativomkostningen ved at tilsidesætte 

denne kapital på kunden i forbindelse med handlens indgåelse, og der kan derfor ikke tilbydes en lige så 

god handel til kunden, som var muligt ved almindelig risikoneutral værdiansættelse, som før finanskrisen, 

hvor renteswaps blev prissat uden KVA-tillæg eller andre valuation adjustments.  

Prissætningen af KVA-tillægget og de andre valuation adjustments giver store udfordringer 

for kreditinstitutterne; både i form af systemmæssige begrænsninger knyttet hertil, og den organisatoriske 

opsætning og håndtering heraf. Den optimale måde at håndtere xVA-tillæggene er i forfatternes optik at 

opsætte en xVA-desk, der påtager sig opgaven at foretage beregninger af det samlede xVA-tillæg ved at 

indgå den ønskede renteswap. Dette tillæg skal sales og trading modtage, hvorefter det skal prises ind i 

swappen for at sikre denne giver økonomisk værdi for kreditinstituttet. XVA-tillægget, som inkluderer 

KVA-tillægget har dermed medført en ny forretningsmæssig håndtering af renteswaps, for at sikre de 

ansatte i sales og trading kan fortsætte i en risikoneutral verden, da xVA-desken administrerer de risici, 

der ligger bag xVA-tillæggene. 
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I afhandlingen har der indtil videre været et relativt snævert fokus på de kapitalkrav, der stilles til 

kreditinstitutter i forbindelse med derivathandler, og særligt på det KVA-tillæg, som kapitalkravene 

medfører. Formålet med det følgende afsnit er at nuancere og diskutere de konklusioner og øvrige 

forhold som er blevet behandlet i afhandlingens tidligere afsnit. Først og fremmest vil afsnittet bringe en 

diskussion af, hvad fremtidige forventede regulatoriske krav vil have af forretnings- og driftsmæssig 

betydning for kreditinstitutter og øvrige finansielle institutioner. Derudover vil afsnittet berøre de 

usikkerheder, der knytter sig til de foretagne beregninger, særligt med hensyn til KVA-tillægget og den 

måde, hvorpå det i afhandlingen er blevet beregnet og indregnet på selve renteswappen samt give forslag 

til alternative indregningsmetoder. Endvidere vil KVA-begrebet og anvendelsen af et KVA-tillæg blive 

diskuteret ud fra et industriperspektiv med henblik på at illustrere den indvirkning, det vil have på 

industrien, at kreditinstitutter efterhånden begynder at indregne et KVA-tillæg på deres derivathandler, 

samt hvad der i dag er praksis på området. Afslutningsvis vil de afgrænsninger, der er foretaget i analysen 

blive gennemgået med henblik på at illustrere de områder, som en videre analyse kunne inddrage for 

yderligere at nuancere behandlingen af emnet. 

 

Som det igennem opgaven er blevet tydeliggjort, har bankindustrien siden 1970’erne været genstand for 

stadig stigende opmærksomhed og regulering for at sikre, at industriens aktører foretager hensigtsmæssig 

risikohåndtering. På trods af de mange krav til processer, forretningsgange og kapitalberedskab, som 

allerede er blevet indført, ser det ud til at der også i fremtiden vil tilkomme yderligere krav. Et af de krav, 

som vil blive indført i løbet af de næste år (senest i 2019), er Basel-komitéens seneste foreslåede tiltag, 

som hedder Fundamental Review of the Trading Book (herefter FRTB). FRTB går i sin substans ud på 

at opstille en række reviderede kapitalkrav til bankernes trading book-aktiviteter, som under Basel I, II 

og III-akkorderne primært bliver bestemt på baggrund af kontrakternes markedsværdi med en række 

tillæg. Tillæggene bliver primært bestemt på baggrund af markedsrisiko, der beregnes ved to VaR-

beregninger under Basel II.5 (Incremental Risk Charge og Stress VaR). 

De primære forhold i FRTB, som har betydning for banker og kreditinstitutter er: 

 Ændring af risikomåling fra Value-at-Risk til Expected Shortfall for bedre at kunne opfange den 

slags uforventede haletab, der opstod under finanskrisen. 
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 Inkludering af et mål for markedsillikviditet, som supplerer markedsrisikoberegningen ved at tage 

højde for komplekse derivater, som er mindre likvide end standardiserede produkter 

 En revidering af standardmodellerne og de interne modeller under Basel III, som også bliver 

bedre strømlinet i forhold til hinanden, og afslutningsvis 

 En tættere knytning mellem banking book og trading book, særligt i forhold de 

modpartsrisikoberegninger som foretages i forbindelse med CVA og KVA. 

Basels endelige anbefalinger om FRTB blev udgivet i januar 2016, og forventes endeligt implementeret i 

januar 2020. De primære konsekvenser ved implementeringen af FRTB er øgede kapitalkrav i forhold til 

Basel III, og generelt øgede omkostning for kreditinstitutterne i forbindelse med rekalibrering af deres 

eksisterende modeller og implementering af nye risikohåndteringsmetoder. Implementeringen af FRTB 

forventes af Basel at øge det kapitalkrav, som stilles til særligt markedsrisiko med op til 40%, hvilket er 

en betydelig skærpelse af de hidtil stillede kapitalkrav. 

 

I takt med, at kapitalkravene til kreditinstitutter er blevet intensiveret, er visse banker er begyndt at 

indregne KVA i prissætningen af deres derivater, fordi de er blevet nødt til det som følge af pres på deres 

afkastnøgletal. Omkostningerne ved at holde mere kapital medførte, at afkastet pr. investeret krone faldt 

i takt med, at mere kapital blev tilsidesat, og derfor søger nogle banker sig kompenseret herfor ved at 

indregne det i prisen eller i den fastsatte swapsats på deres handler. I dag er der ikke nogen ensartet tilgang 

til håndtering af KVA i industrien, hvor en undersøgelse om KVA i bankindustrien foretaget af Risk.net 

fra 2015109 viser, at kreditinstitutter indregner alt mellem 0-100% af KVA-tillægget i prissætningen af 

deres derivataftaler110. En årsag til, at ikke alle kreditinstitutter indregner et KVA-tillæg på deres handler 

er med stor sandsynlighed af konkurrencemæssige hensyn, eftersom tillægget kan udgøre en betydelig del 

af handlens værdi, som det også er blevet vist i afhandlingens analyse. I industrien er der konsensus om, 

at KVA-tillægget er det største af alle xVA-begreberne, der er fremkommet efter finanskrisen, og netop 

størrelsen på KVA-tillægget er også en medvirkende årsag til, at det ofte kun indregnes delvist. 

                                                 

109 For forklaring af undersøgelsens baggrund, omfang og afgrænsninger, refereres til originalen: The Rise of KVA 

(September 2015), udgivet af Risk.net 

110 Risk.net (2015), s. 30 
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Det er vigtigt at pointere, at der ikke er noget krav om at indregne KVA som del af 

resultatopgørelsen, som er tilfældet med eksempelvis CVA, men at den enkelte bank selv bestemmer, 

hvordan omkostningen håndteres og eventuelt indregnes i prissætningen af den enkelte handel. Der er 

således ikke et bestemt sted i resultatopgørelsen, hvor en KVA-relateret gevinst eller et tab vil fremgå, 

men der vil i realiteten fortsat være en omkostning knyttet til det, selv om regnskabsstandarderne ikke 

foreskriver, at det skal rapporteres heri. Derfor er der for det enkelte kreditinstitut en todelt udfordring, 

som dels består i et spørgsmål om, hvordan der skal søges kompensation for den kapitalomkostning, det 

reelt må afholde i forbindelse med de kapitalkrav der stilles, og dels et spørgsmål om, hvordan den 

eventuelle kompensation skal indregnes i prisen på den enkelte swapaftale. Hvis KVA på samme måde 

som CVA skulle indregnes som del af kreditinstitutternes resultat, ville det for særligt store, internationale 

kreditinstitutter resultere i nedskrivninger i en størrelsesorden af flere milliarder dollars på deres 

udestående derivatpositioner. Foreløbigt er der ikke noget, der antyder, at det inden for den nærmeste 

fremtid vil blive gjort til et krav, at banker og kreditinstitutter indregner KVA-omkostninger eller et dertil 

hørende KVA-tillæg i deres resultater. 

KVA bør, som det også er blevet gjort i eksemplet i denne afhandling, beregnes over hele 

renteswappens levetid ved handlens indgåelse, hvilket medfører særligt én usikkerhed, der vedrører de 

fremtidige kapitalkrav, som industrien kan blive stillet overfor. Principielt bør der til enhver tid tages 

højde for de fremtidige kapitalomkostninger, som forventes at blive implementeret, men i praksis kan 

dette være en udfordring i det omfang, de eksakte omkostninger ikke er kendt på forhånd. Derudover 

kan der også være usikkerhed knyttet til, hvorvidt handlen lades fortsætte til udløb, eller om den af en 

bestemt årsag, såsom misligholdelse, må afsluttes før tid, og hvordan KVA-tillægget i så fald skal 

håndteres i forbindelse med afslutning af handlen. I Risk.net’s foretagne analyse fremgår det, at syv af de 

deltagende respondenter tager højde for fremtidige regulatoriske ændringer i fastsættelsen af KVA-

tillægget111, men hvordan dette bliver gjort af de enkelte institutter er ikke specificeret. I den førnævnte 

undersøgelse fra Risk.net er det nævnt, at de fleste adspurgte banker i analysen videreførte KVA-

relaterede omkostninger på modparten i aftalen, om end kun to banker videreførte mere end 70% af 

omkostningen.  

På tværs af industrien er der ikke umiddelbart nogen standard for, hvordan KVA-tillægget 

beregnes eller tages højde for i prissætningen af derivathandler. Beregningen af KVA afhænger under de 

interne metoder, som er blevet anvendt i opgavens analyse, i praksis af kreditinstitutternes egne interne 

                                                 

111 Risk.net (2015), s. 31 
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estimater for modpartens konkurssandsynlighed og downturn LGD. Derudover bestemmer det enkelte 

institut også det afkastkrav, det vælger at anvende for at bestemme KVA-tillægget på basis af den RWA-

værdi, der udregnes på basis af de ovennævnte forhold og de simulerede eksponeringer. Dette har selvsagt 

indflydelse på, hvor stort et tillæg, det enkelte institut indregner på en given handel, og derved hvor 

konkurrencedygtigt, de prissætter deres swaps i forhold til resten af industrien.  

I den foretagne analyse er det blevet foreslået at lægge KVA-tillægget til den faste rente 

som et yderligere spread på swapaftalen, således at bankerne sikrer, at deres indtjening på hver enkelt 

handel er korrekt fastsat i forhold til den risiko og de omkostninger, de påtager sig i forbindelse hermed. 

Der er imidlertid også mulighed for, at banken enten beder om at få indbetalt hele KVA-tillægget i 

nominelle termer ved handlens indgåelse, hvilket dog må antages at være usandsynligt, da tillægget er 

relativt stort. En alternativ måde at indregne tillægget på ville være at fordele hele tillægget som en annuitet 

over handlens løbetid med en passende diskonteringsrente, således at der ud over de forventede 

betalinger på renteswappen også ville skulle betales en præmie for tillægget i hver periode.  

KVA er endvidere meget svært at afdække risiko på, da der ikke umiddelbart er noget 

produkt som i prissætningen matcher de underliggende faktorer, KVA bliver beregnet på baggrund af. 

Derfor kan der i forbindelse med hedging af de løbende reguleringer, der måtte være til KVA-tillægget 

være relativt store omkostninger knyttet, hvis handlerne ikke er overført til central clearing. Derfor er der 

kun umiddelbart mulighed for delvist at afdække de underliggende risici for KVA for så vidt angår 

modpartsrisiko, da denne vil kunne afdækkes delvist ved brug af CDS-kontrakter på modparterne. 

Angående de andre komponenter af KVA-tillægget, herunder kapitalkravene knyttet til markedsrisiko og 

CVA-kapitalkravet, vil der muligvis også kun være mulighed for delvist at afdække de underliggende risici, 

da de afhænger af en række forhold, der ikke nødvendigvis handles beskyttelse på i markedet. Der er 

derudover en yderligere kompleksitet i risikoafdækningen som følge af, at KVA-tillægget afhænger af en 

del af de samme forhold som CVA-tillægget, og at en afdækning af risikoen på CVA-tillægget derfor kan 

føre til en delvis afdækning af KVA-risikoen. Derfor er det op til kreditinstitutterne at vurdere, hvordan 

de internt i deres afdelinger bedst laver en opsætning, som kan håndtere dels udregningen af de 

individuelle tillæg, og dels hvordan de afdækker de dertil knyttede risici, eksempelvis ved opsætning af et 

xVA-desk som foreslået i afsnit 4.1. 
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For at kunne illustrere effekten af de krav, som stilles til banker og kreditinstitutter i den regulering, som 

er blevet indført indtil i dag, er det relevant indledningsvis at forklare forskellen på, hvad kapital og 

likviditet hver især er udtryk for. Begreberne er tæt forbundet, og begge har stor betydning for finansielle 

institutioners solvens og daglige drift, men kapital og likviditet afhjælper overordnet set to forskellige 

problemstillinger. Hvor kapital i relation til de krav, der konkret stilles i Basel-regi er beskrevet i afsnit 

2.3, fokuserer dette afsnit på en bredere, mere kvalitativ diskussion af begrebet. For bedst at kunne 

forklare forskellen begreberne imellem tages udgangspunkt i bankens balance, der viser dens finansielle 

stilling i form af finansieringskilder på passivsiden, og hvad finansieringen er blevet anvendt til på 

aktivsiden.  

 

Figur 22: Kapital vs. likviditet – Kilde: Egen tilvirkning 

På passivsiden findes som bekendt forpligtelser og egenkapital, og netop egenkapitalen, der kan udregnes 

som forskellen mellem aktiver og forpligtelser, er udtryk for den kapital, banken har i reserve til at modstå 

eventuelle tab. Kapitalen kan ses som bankens egne midler, da den ikke er udtryk for lån, som skal 

tilbagebetales, men består af overførte overskud og aktiekapital, som blot forventer et afkast. Modsat 

forpligtelser, er kapitalen i princippet evigtløbende, da der ikke er noget fastsat tidspunkt for 

tilbagebetaling af den investerede kapital til aktionærerne112. Dog er aktionærerne berettiget til 

                                                 

112 Bank Capital and Liquidity, s. 204 
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udbyttebetalinger, hvis det er forsvarligt at foretage disse under hensyntagen til bankens indtjening og 

finansielle stilling. Afkastet til aktionærer er forventeligt højere end til kreditorer, da der til kapitalen er 

knyttet større risiko, eftersom udbyttebetalinger ikke er obligatoriske, og typisk varierer over tid, mens 

der for gælden er krav om tilbagebetaling på bestemte tidspunkter med bestemte ydelser. 

Hvor kapital er en langfristet del af en banks passiver, er likviditet en del af bankens aktiver, 

som kan anvendes til at betale bankens kort- og langfristede forpligtelser i takt med, at de forfalder. 

Likviditet kan enten være til umiddelbar rådighed for banken i form af kontantbeholdninger eller 

værdipapirer, og alternativt skal den hentes i markedet til den gældende pengemarkedsrente. Da likviditet 

skal betales løbende, er der en central sondring imellem dette begreb og kapitalbegrebet, eftersom 

kapitalen ikke betales fysisk, men blot tilsidesættes af banken for at kunne modstå forventede og 

uforventede tab. Endnu en central forskel er, at likviditeten typisk kan omsættes til enhver tid i markedet, 

hvor det samme ikke nødvendigvis gør sig gældende for kapital, der typisk er båndlagt i virksomheden. 

Førnævnte forhold medfører to centrale problemstillinger i forlængelse af begrebsdiskussionen, som kan 

opstilles i to hovedsituationer. Hvis en bank i den ene situation har risikofyldte aktiver såsom lån uden 

sikkerhed i form af marginbetalinger, pant eller garantier, vil den typisk skulle holde en større mængde 

kapital til at afveje den risiko, som aktiverne bærer. Hvis den i en anden situation gør brug af risikofyldte 

finansieringskilder, såsom kortfristet pengemarkedsfinansiering, vil den typisk skulle holde en større 

mængde likviditet for at tage højde for den likviditetsrisiko, der er knyttet hertil. 

 

Dette fører til en problemstilling for de banker og kreditinstitutter som påvirkes af den seneste regulering 

om, hvorvidt de i alle tilfælde skal lade handler overgå til central clearing og primært stille likviditet til 

rådighed for handlen, eller om de skal tilsidesætte den fornødne kapital for at modsvare den øgede risiko 

ved ikke at have overført handlerne til central clearing. Som nævnt i afsnit 2.2.2, stilles der i den gældende 

regulering i industrien krav om at de fleste derivathandler, som kreditinstitutter foretager sig, overføres 

til central clearing afhængig af handlens modpart. I denne afhandling hvor der er analyseret på en bilateral 

handel, er der egentlig både et likviditets- og kapitalkrav, hvilket betyder at der på handlen optimalt bør 

beregnes både et MVA- og et KVA-tillæg, eftersom begge krav stilles til den.  For de institutter, der 

påvirkes af den gældende regulering, kan der være en væsentlig beslutning at træffe vedrørende 

spørgsmålet om, hvorvidt flere af deres derivathandler skal cleares centralt eller understøttes af et 

væsentligt højere kapitalkrav samt marginbetalinger, hvis der ikke foretages clearing. 
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I forbindelse med udregningen af KVA-tillægget er det op til det enkelte kreditinstitut at 

træffe beslutning om, hvilken kapitalomkostning, der skal allokeres til det kapitalkrav, den enkelte 

derivathandel genererer. I analysen blev et årligt RAROC-afkastkrav på 15% anvendt, hvilket er udtryk 

for et risikojusteret afkastkrav, som har til formål at sikre, at aktionærernes afkastkrav til egenkapitalen 

bliver tilfredsstillet. Dels det nøgletal som vælges, og dels størrelsen af afkastkravet kan variere på tværs 

af forskellige institutter, men fælles for dem alle vil det være, at afkastkravet er udtryk for den 

alternativomkostning der må indregnes ved at tilsidesætte kapitalen i stedet for at kunne investere den i 

virksomheden, eller udbetale den som udbytte til aktionærerne.  

I relation til MVA-tillægget kan en tilsvarende diskussion foretages, hvor det er relevant at 

tænke over, hvordan likviditeten til marginbetalingerne er fremskaffet. Under antagelse af, at betalingerne 

lægges i form af kontanter, kan likviditeten overordnet komme fra to kilder: Enten ekstern 

bankfinansiering i pengemarkedet, hvilket vil medføre et afkastkrav svarende til den gældende lånerente, 

og ellers kan den komme fra bankens internt oparbejdede overskud, der vil have et afkast svarende til 

aktionærernes afkastkrav til egenkapitalen, ligesom kapitalomkostningen under KVA. Når et krav om 

udregning af MVA i fremtiden bliver implementeret, vil det i stigende grad være relevant at indregne et 

MVA-tillæg for at kompensere kreditinstitutter for de omkostninger, de må afholde i forbindelse med at 

fremskaffe den fornødne likviditet til at stille sikkerhed i forbindelse med deres handler. Hvilken 

betydning, den ovennævnte diskussion har for kreditinstitutter og deres forretningsmæssige incitamenter 

angående derivathandler, vil blive gennemgået i det følgende afsnit.  

 

Som nævnt i afsnit 2.2.2, er der i EMIR-forordningen krav om, at handler med bestemte modparter 

overføres til central clearing for at kunne håndtere og minimere den modpartsrisiko, der opstår i 

forbindelse med en OTC-handel. En af de betydelige årsager til, at central clearing er blevet indført som 

krav i forbindelse med de fleste derivathandler er, at CCP’erne under finanskrisen viste sig at være robuste 

over for den øgede usikkerhed på de finansielle markeder, og at de i kun meget begrænset omfang blev 

påvirket heraf113. I forlængelse af diskussionen i forrige afsnit er netop de omkostninger, der er forbundet 

med at foretage handler, som er centralt clearet eller ej, med til at give kreditinstitutter incitament til at 

foretage bestemte handler. Som det er fremgået af afhandlingen indtil videre, stilles der til både clearede 
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og ikke-clearede handler et likviditetskrav, da der på handler med efterhånden alle derivattyper og 

modparter kræves marginbetalinger som sikkerhedsstillelse.  

Til handler, der enten ikke har noget krav om overførsel til central clearing, eller decideret 

ikke er mulige at overføre til central clearing, knytter der sig ud over likviditetskravet også et betydeligt 

kapitalkrav. Ved central clearing er der, som illustreret i de foretagne KVA-beregninger i afsnit 3.2, hvor 

en CCP også blev anvendt som modpart i et af scenarierne, et meget begrænset kapitalkrav. Til sammen 

udgør disse forhold et umiddelbart økonomisk incitament for kreditinstitutter i dag til at overføre så 

mange handler som muligt til central clearing, da der herigennem er så lave omkostninger som muligt. 

Dette begrundes dels i det lave renteniveau, der p.t. eksisterer, hvor banker og kreditinstitutter i princippet 

risikerer at betale for at have likviditet stående, grundet negative indlånsrenter, hvilket giver incitament 

til at fjerne likviditet fra deres balancer. Derudover vil der ved overførsel af handler til central clearing 

også være relativt mindre kompleksitet og indflydelse af de respektive xVA-tillæg, da ikke kun KVA, men 

også CVA og øvrige tillæg vil blive minimeret som følge af clearingen.  

Alt andet lige, vil en overførsel af kreditinstitutters derivathandler til central clearing således 

medføre et lavere kapitalkrav og derved en lavere kapitalomkostning, hvilket som anført ovenfor vil 

afspejles i mindre xVA-tillæg på handlerne. Som følge heraf, vil der for de institutter, som indgår handler 

med modparter, der medfører krav om central clearing, eller indgår handler om standardprodukter, der 

egnes til central clearing, være mulighed for en alt andet lige mere konkurrencedygtig prissætning af deres 

derivathandler. En udfordring i forbindelse med dette vil være, at der ikke i samme omfang er mulighed 

for at lave skræddersyede swaps til de kunder, der måtte ønske det, som eksempelvis cross-currency swaps 

eller swaptioner, da disse i dag ikke kan overføres til central clearing. Da swaps og andre derivater som 

følge af ovenstående muligvis vil blive standardiseret i videre udstrækning for at kunne overføres til 

central clearing, risikerer banker og kreditinstitutter i fremtiden at skulle redefinere deres strategi og value 

proposition over for deres kunder. Dette vil muligvis betyde, at de til en vis grad vil skulle rette deres 

fokus mod værdiskabende rådgivning, og mindre imod salg af standardiserede produkter, som det også 

ses i andre industrier. 

Der rejser sig endvidere et spørgsmål om, hvorvidt kreditinstitutter i Danmark, hvoraf 

Danske Bank klart er det største, vil kunne begå sig på det globale swapmarked, eller om de ikke vil være 

i stand til at konkurrere på lige fod med større, mere internationale aktører på markedet. Der vil alt andet 

lige være bedre vilkår for større institutioner med en mere betydelig kritisk masse til at håndtere dels 

udviklingen i reguleringen på markedet, og dels de tekniske kompetencer og modeller, der kræves i 

forhold til at foretage de nødvendige prisjusteringer på deres derivater. Jo større, kreditinstitutterne er, jo 
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bedre muligheder vil de have for at sætte konkurrencedygtige priser, og derved indgå flere handler med 

samme modpart, hvorved der vil være mulighed for bl.a. at foretage netting, der vil nedbringe 

eksponeringen over for modparterne. Tiden vil i alle tilfælde vise, hvordan udviklingen på swapmarkedet 

vil tage form, og hvorvidt konkurrencesituationen på markedet vil medføre, at visse aktører vælger at 

trække sig herfra, eller om en konsolidering vil blive nødvendig for at visse institutioner kan vedligeholde 

deres konkurrenceevne. 

 

 

  



Becker, Sebastian Devantier 

Øllegaard, Mathias  116 af 120 

 

 

  

Sektion 7 

Anvendt litteratur 



Becker, Sebastian Devantier 

Øllegaard, Mathias  117 af 120 

 

 

Baldvinsson, C., Bender, T., Busck-Nielsen, K., et al. (2011), ”Dansk Bankvæsen”, Karnov Group, 

Danmark. 

Gregory, J. (2012), ”Counterparty Credit Risk and Credit Value adjustment”, Wiley, England 

Gregory, J. (2015), “The xVA Challenge – Counterparty Credit Risk, Funding, Collateral and Capital”, 

Wiley, England 

Hull, J. C. (2015), “Options, Futures, and other derivatives”, Pearson, USA. 

Ruiz, I. (2015), “XVA Desks – A New Era for Risk Management”, Palgrave Macmillian, England. 

 

Angelides P. et al. (2011), ”The Financial Crisis Inquiry Report” 

Basel (2002), “Credit risk measurement and procyclicality” 

Basel (2005), “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards” 

Basel (2005) - 2, “An explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions” 

Basel (2005) – 3, “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default 

Effects” 

Basel (2011), “Application of own credit risk adjustment to derivatives” 

Basel (2013), “Margin requirements for non-centrally cleared derivatives" 

Basel (2014), “Capital requirements for bank exposures to central counterparties” 

Basel (2014), “The standardized approach for measuring counterparty credit risk exposures” 

Basel (2015), ”Review of the Credit Valuation Adjustment Risk Framework” 

Domanski, D., Gambacorta, L., Picillo. (2015), “Central clearing: trends and current issues” 

Erhvervs- og Vækstministeriet (2011), ”Forslag om strengere kapitalkrav til og bedre ledelse af banker 

og investeringsselskaber (CRD IV)” 

The European Parliament and the Council of the European Union (2013), “Official Journal of the 

European Union” 



Becker, Sebastian Devantier 

Øllegaard, Mathias  118 af 120 

 

 

Financial Stability Board (2016), ”2016 list of global systemically important banks (G-SIBs)” 

Finanstilsynet (2015), ”Systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI)” 

Green A., Kenyon C., Dennis C. (2014), “KVA: Capital Valuation Adjustment” 

ISDA (2014), ”Size and Uses of the Non-Cleared Derivatives Market” 

Jacobsen G. K. (2016), “Tendenser for clearing af aktiehandler ved central modpart”, Finansiel stabilitet 

Penikas H. (2015), “History of banking regulation as developed by the Basel committee on banking 

supervision in 1974 -2014” 

Pykhtin, M., Zhu, S. (2007), “A Guide to Modelling Counterparty Credit Risk” 

Rangvid, J. (2013), “Den finansielle krise i Danmark”, Erhvervs- og Vækstministeriet 

Risk.net (2015), “The rise of KVA” 

Vasicek, O. (1977), “An equilibrium characterization of the term structure”, Journal of Financial 

Economics 

 

Basel-komitéen og regeringens indsats for at sikre dansk realkredit: 

http://em.dk/arbejdsomraader/det-finansielle-omraade/fra-basel-til-kobenhavn (besøgt 22/04/2017) 

 

Bank Capital and Liquidity: 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb130302.pdf 

(besøgt 2017, 24/04/2017)  

 

FAKTA: Egenkapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital: 

http://www.business.dk/finans/fakta-egenkapital-hybrid-kernekapital-og-supplerende-kapital (besøgt 

01/04/2017) 

 

 

http://em.dk/arbejdsomraader/det-finansielle-omraade/fra-basel-til-kobenhavn
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb130302.pdf
http://www.business.dk/finans/fakta-egenkapital-hybrid-kernekapital-og-supplerende-kapital


Becker, Sebastian Devantier 

Øllegaard, Mathias  119 af 120 

 

 

Bekendtgørelse om lov om finansiel virksomhed: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186075  (besøgt 04/04/2017) 

 

Forordningen om kapitalkrav (CRR) – vigtigste punkter: 

http://www.consilium.europa.eu/da/policies/banking-union/single-rulebook/capital-requirements/ 

(besøgt 02/04/2017) 

 

Årlig udpegning af SIFI-institutter: 

https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2016/PM-Aarlig-

udpegning-af-SIFI-institutter (besøgt 04/04/2017) 

 

Plain Vanilla Swap: 

http://www.investopedia.com/terms/p/plain-vanilla-swap.asp (besøgt 17/02/2017) 

 

OTC derivatives and clearing obligation: 

https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/otc-derivatives-and-clearing-obligation (besøgt 

24/04/2017) 

 

About ISDA: 

http://www2.isda.org/about-isda/ (besøgt 13/04/2017) 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186075
http://www.consilium.europa.eu/da/policies/banking-union/single-rulebook/capital-requirements/
https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2016/PM-Aarlig-udpegning-af-SIFI-institutter
https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2016/PM-Aarlig-udpegning-af-SIFI-institutter
http://www.investopedia.com/terms/p/plain-vanilla-swap.asp
https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/otc-derivatives-and-clearing-obligation
http://www2.isda.org/about-isda/


Becker, Sebastian Devantier 

Øllegaard, Mathias  120 af 120 

 

 

Nedenfor ses de EE-værdier, der ligger til grund for beregningen af KVA (og CVA) i basisscenariet, samt 

ændringen i KVA-tillægget i forbindelse med følsomhedsanalysen. 

 

Nedenfor er afbildet udviklingen i KVA-tillægget over handlens levetid alt afhængig den modpart, det 

bliver beregnet på baggrund af. Det pointeres, at Other Retail Exposures og Qualifying Retail Exposures 

har næsten samme gennemsnitlige KVA-tillæg, hvorfor kurverne er sammenfaldende.  

 

RATE_DOWN_100 RATE_DOWN_050 RATE_DOWN_010 BASE RATE_UP_010 RATE_UP_050 RATE_UP_100

Date EE EE EE EE EE EE EE

08-mar-17 0 0 0 101.807 1.020.303 4.600.430 8.871.059

08-sep-17 6.513 275.637 1.246.625 1.639.450 2.176.623 4.771.602 8.868.653

08-mar-18 136.736 688.003 1.816.316 2.249.018 2.763.139 5.269.923 9.061.118

08-sep-18 417.918 1.230.673 2.608.389 3.124.342 3.582.821 6.002.114 9.509.154

08-mar-19 633.707 1.602.269 2.960.072 3.382.341 3.870.084 6.043.108 9.134.749

08-sep-19 965.366 2.139.759 3.606.230 4.030.258 4.524.570 6.561.899 9.475.461

08-mar-20 1.235.135 2.425.186 3.809.947 4.170.085 4.582.114 6.402.911 9.034.540

08-sep-20 1.655.256 2.960.561 4.262.223 4.669.222 5.076.305 6.786.900 9.227.249

08-mar-21 1.811.181 3.008.718 4.289.679 4.622.538 4.985.258 6.539.983 8.688.437

08-sep-21 2.165.921 3.410.926 4.623.871 4.933.433 5.262.678 6.729.421 8.711.674

08-mar-22 2.209.493 3.306.977 4.390.391 4.679.915 4.978.316 6.256.416 8.012.691

08-sep-22 2.440.612 3.508.587 4.529.461 4.800.656 5.090.470 6.282.618 7.864.901

08-mar-23 2.301.377 3.236.054 4.129.957 4.367.689 4.602.720 5.632.609 7.010.230

08-sep-23 2.395.916 3.286.685 4.107.037 4.330.424 4.547.127 5.478.027 6.722.065

08-mar-24 2.096.327 2.838.343 3.536.771 3.714.251 3.901.425 4.680.331 5.723.557

08-sep-24 2.106.375 2.786.377 3.400.860 3.560.692 3.725.842 4.403.890 5.306.677

08-mar-25 1.688.876 2.219.285 2.701.123 2.826.451 2.959.730 3.499.499 4.215.539

08-sep-25 1.598.003 2.056.868 2.465.658 2.572.519 2.678.470 3.121.496 3.695.721

08-mar-26 1.060.738 1.374.974 1.652.697 1.726.811 1.803.734 2.116.900 2.522.416

08-sep-26 865.694 1.094.697 1.296.568 1.348.649 1.401.633 1.618.248 1.894.177

08-mar-27 0 0 0 0 0 0 0
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Udvikling i KVA-tillæg

Corporate Other Retail Exposures Residential Mortgages Qualifying Retail Exposures


