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Abstract 
This paper seeks to investigate the Danish life insurance companies’ level of investment in infrastructure. 

Initially, the structure of the life insurance market is analyzed where primarily two products are offered: 

the participating life insurance and the lifecycle insurance policy. The participating life insurance includes 

a guarantee to the policyholder contrary to the lifecycle insurance policy that do not offer a guarantee and 

therefore has a larger investment freedom. 

Life insurance companies must comply with the Solvency II regulation which seeks to ensure the compa-

nies’ ability to meet their liabilities and thereby protect the policyholder. The regulation specifies that the 

life insurance companies must govern their investment strategy to meet an acceptable Solvency Capital 

Requirement (SCR). As this thesis focuses on the asset allocation in regards of infrastructure the focus is 

on the sub-module market risk. Based on the conducted analyses, the intrusiveness of Solvency II differs 

between the product types due to the nature of the products. The participating life insurance is directly 

limited in the investment strategy with respect to SCR while only liquidity restrictions are imposed on the 

lifecycle insurance policy. Further the conducted analyses of infrastructure as an investment concludes 

that the asset has an attractive risk-return relation where the long investment horizon and the stable cash-

flow represents a good match for the company’s long-term insurance obligation to the policyholder.  

Based on data from JP Morgan efficient portfolios are created for both the participating life insurance and 

lifecycle insurance policy through optimization. The first optimization concludes a larger allocation to 

infrastructure than the observable amount in benchmark companies. The limits of Solvency II are intro-

duced in the second optimization, implying a decreased amount of investment in infrastructure for both 

product types though still a larger allocation than the observable amount. This paper can therefore con-

clude that the amount invested in infrastructure is rather restricted based on the imposed restrictions of 

Solvency II compared to the optimal amount allocated when not taking regulation into perspective. 
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Kapitel 1 

1. Indledning  

Igennem de sidste 30 år har det danske pensionssystem gennemgået enorme forandringer. Det har resul-

teret i at størstedelen af alle danskere i dag, i en eller anden grad er dækket af en arbejdsgiveradministreret 

pensionsordning. I tredje kvartal af 2019 forvaltede de danske livsforsikringsselskaber en samlet formue 

på ca. 4.773 mia. kr. placeret i værdipapirer, svarende til det dobbelte af det danske bruttonationalprodukt 

(Danmarks Nationalbank, 2019a). Livsforsikringsselskaberne er dermed en af de største institutionelle 

investorer på de finansielle markeder. Det lave rentemiljø, der har præget de finansielle markeder siden 

finanskrisen, har derfor også haft stor indflydelse på livsforsikringssektoren, da livsforsikringsselskaberne 

udbyder rentefølsomme produkter på baggrund af foretagne investeringer. De lave renter presser således 

indtjeningen i selskaberne generelt men særligt i de produkter, der har en tilknyttet garanti. Dette har 

medført en stigende risikoappetit, hvorved de danske livsforsikringsselskaber har øget deres investeringer 

i alternative aktiver igennem de sidste år, grundet det større afkast investeringerne kan bidrage med, sam-

menlignet med traditionelle investeringer i fx obligationer. Af den samlede formue i disse selskaber udgør 

alternative investeringer ca. en femtedel i tredje kvartal 2019 (Danmarks Nationalbank, 2019a). Særligt 

har infrastrukturinvesteringer oplevet en stor stigning sammenlignet med andre alternative investeringer, 

hvilket ses ved en vækst på 22 % p.a. i perioden 2014 til 2018. Ultimo 2018 udgjorde infrastruktur i 

gennemsnit 3,8 % af de danske livsforsikringsselskabers samlede porteføljer. Procentandelen varierer dog 

en del mellem de forskellige livsforsikringsselskaber (Finanstilsynet, 2018a).  

Det lave renteniveau har også medført, at hele branchen bevæger sig fra gennemsnitsrenteprodukter til 

markedsrenteprodukter, hvilket både sker gennem nytegninger og gennem omlægninger. Af den samlede 

opsparing i sektoren udgør markedsrenteprodukterne ca. 34 % (Danmarks Nationalbank, 2019a). Udvik-

lingen er påfaldende, idet andelen allokeret til infrastrukturinvesteringer ikke kun varierer fra selskab til 

selskab, men også mellem de to produkttyper. Andelene allokeret til infrastrukturaktiver udgør væsentlig 

mere i markedsrenteprodukter sammenlignet med gennemsnitsrenteprodukter (Finanstilsynet, 2018a).  

For bestemmelse af, hvor stor en andel af den samlede portefølje der placeres i infrastruktur, anvendes 

middelværdi-variansanalyse for hver produkttype, med henblik på en optimal allokering. Dermed skal 

hele porteføljen betragtes for at bestemme den optimale sammensætning og allokering til infrastruktur. 

Intuitivt, vil en større risikovilje fra livsforsikringsselskaberne medføre en større eksponering overfor 

markedsdynamikker, hvilket kan resultere i en sårbarhed overfor uforudsete hændelser. Samtidig er det 

essentielt at livsforsikringsselskaberne, selv under en økonomisk krise har tilstrækkelig kapital til 
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udbetalingen af forsikringstagernes pensionsopsparinger, hvilket medfører omfattende regulering for at 

beskytte forsikringstagerne (Finanstilsynet, 2018a). I 2009 vedtog Den Europæiske Union Solvens II-

direktivet, hvilket er den mest omfattende ændring gennemført inden for forsikringsområdet i de sidste 

20 år, hvormed regler er indført for at sikre, at livsforsikringsselskabernes kapitalkrav i højere grad af-

spejler deres risikoprofil (Finanstilsynet, 2011). Solvens II-direktivet har særligt medført ændringer ved 

fastsættelsen af kapitalgrundlaget og beregningen af solvenskapitalkravet, samt ændringer i investerings-

reglerne, idet prudent person-princippet er blevet indført (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2019). 

Formålet med direktivet er at beskytte forsikringstagerne mod eventuel insolvens grundet risikofyldte 

investeringer i tilfælde af en finansiel krise. Der er således tæt sammenhæng mellem livsforsikringssel-

skabernes investeringer og forpligtelserne til forsikringstagerne, når der er givet en garanti. Med henblik 

på at bestemme den optimale portefølje og dermed kunne honorere garantierne samt de regulatoriske krav, 

er det essentielt at få inkorporeret koblingen mellem investeringsstrategien og solvensen i middelværdi-

variansanalysen.   

1.1. Problemfelt 

Det lave rentemiljø har medført et skift i livsforsikringsselskabernes investeringsstrategi, idet der i sti-

gende grad allokeres en del af porteføljen til alternative aktiver for at opnå et tilfredsstillende afkast. Heraf 

ses den største vækst i infrastrukturinvesteringer, da aktivet synes at have attraktive egenskaber, både som 

investering for livsforsikringsselskaberne, men også som bidrag til samfundets økonomiske velstand. 

Fordi disse investeringer gavner hele samfundet og ikke kun forsikringstagerne, ønsker Europa-Kommis-

sionen at fremme forholdene omkring investering i infrastruktur på det europæiske marked. Således op-

fordres livsforsikringsselskaberne til at foretage langsigtede investeringer, som en del af deres ”samfunds-

økonomiske pligt” som de største institutionelle investorer i Europa (Europa-Kommissionen, 2016).  

I Solvens II reguleringen anses investeringer i alternative aktiver, herunder infrastruktur, for at være mere 

risikofyldte end traditionelle investeringer, hvorfor et større kapitalkrav påkræves. Det strengere solvens-

krav fremmer således ikke investeringer i infrastruktur, selvom Europa-Kommissionen egentlig ønsker 

det modsatte. Dette udgør således en udfordring for livsforsikringsselskaberne, da et forbedret afkast kan 

opnås gennem investering i infrastruktur, men samtidig skal investeringen foretages med hensyn til Sol-

vens II reguleringens krav om forhøjet kapitalkrav ved denne investeringstype.  

Problemstillingen behandlet i denne afhandling er således relevant, idet den optimale sammensætning af 

en investeringsportefølje på baggrund af den moderne porteføljeteori betragtes, og påvirkningen af at 

indføre Solvens II reguleringen som en restriktion i optimeringen herefter vurderes. Hermed belyses den 

opvejning livsforsikringsselskaberne skal tage stilling til, hvorefter det diskuteres, hvorvidt ønsket om 
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flere infrastrukturinvesteringer set fra Kommissionens synspunkt harmonerer med Solvens II regulerin-

gen. Ydermere behandles spørgsmålet om, hvordan en portefølje for hver af de to produkttyper i et livs-

forsikringsselskab, generelt påvirkes af Solvens II reguleringen.  

1.2. Problemformulering 

Hvordan påvirkes de danske livsforsikringsselskabers optimale gennemsnitsrente- og markedsrentepor-

teføljer samt allokeringen til infrastruktur, når Solvens II reguleringen bliver en restriktion i den moderne 

porteføljeteori? 

• Hvad karakteriserer henholdsvis gennemsnitsrente- og markedsrenteprodukterne, og hvilken be-

tydning har Solvens II reguleringen for de to produkttyper? 

• Hvordan kan et livsforsikringsselskab investere i infrastruktur, og hvad kan aktivklassen bidrage 

med i en investeringsportefølje?  

• Hvordan ser den optimale portefølje ud for gennemsnitsrente- og markedsrenteprodukterne, og 

hvor stor en andel skal allokeres til infrastruktur? 

• Hvilken effekt har Solvens II på porteføljeoptimeringerne og allokeringerne til infrastruktur? 

1.3. Afgrænsning 
Rent teknisk er der en forskel på et livsforsikringsselskab og en tværgående pensionskasse. Afhandlingen 

afgrænser sig dog fra at skelne mellem dem, da de begge går under finanstilsynets definition af gruppe 1-

forsikringsselskaber. Ofte anvendes selskabsbetegnelserne livsforsikringsselskab og pensionsselskab i 

flæng. I denne afhandling betragtes de under den samme benævnelse, idet ”livsforsikringsselskab” ude-

lukkende blive anvendt til at betegne de danske pensionsselskaber. Idet der tages hensyn til de forpligtel-

ser livsforsikringsselskaberne har til forsikringstagerne i fremtiden, når de skal på pension er den anskuede 

tidshorisont derfor også lang. 

I behandlingen af livsforsikringsselskabernes produkter inkluderes både gennemsnitsrente- og markeds-

renteproduktet. Markedsrenteprodukter kan referere til forskellige typer, idet der bl.a. findes både unit 

link og livscyklusprodukter. I den forbindelse afgrænser afhandlingen sig til udelukkende at betragte livs-

cyklusprodukttypen. Det er således livscyklusprodukttypen der refereres i betragtningen af markedsren-

teprodukter. Herudover ses der bort fra den garantitilkøbsmulighed der i nogle tilfælde kan tilknyttes et 

markedsrenteprodukt. Afgrænsningen anses for nødvendig for klart at kunne skelne mellem gennemsnits-

renteproduktet og markedsrenteproduktet. Dermed afgrænses således også fra ugaranterede gennemsnits-

renteprodukter.  
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I behandlingen af Solvens II-direktivets solvenskapitalkrav afgrænser afhandlingen sig til kun at gen-

nemgå og benytte standardformlen, hvorfor interne modeller ikke vil være omfattet. Afhandlingen be-

handler kun de aspekter af Solvens II reguleringen, der påvirker livsforsikringsselskabets investerings-

evne, da fokusset for denne afhandling er på infrastruktur som andel af aktivsammensætningen. Det pri-

mære fokus er således aktivsammensætningen, og det antages derfor at passivsiden er eksogen, mens 

aktivsiden er endogen. På baggrund af denne antagelse vil beregningen af det samlede solvenskapitalkrav 

dermed blive simplificeres, så markedsrisikomodulet, som det eneste af de seks moduler i det primære 

solvenskapitalkrav beregnes. Den fulde argumentation for, at konklusioner omkring effekten af solvens-

kapitalkravet alene kan betragtes via markedsrisikomodulet, findes i kapitel 3. I forbindelse med bereg-

ningerne henvises flere gange til Finanstilsynets offentliggjorte rentekurve. Den benyttede version i af-

handlingen er fra den 1. april 2020. Den symmetriske justering ved beregningen af modulet for aktierisici 

benyttes ligeledes justeringen fra den 1. april 2020.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i moderne porteføljeteori og Solvens II regulering, hvorfor der forelig-

ger andre hensyn i investeringsprocessen som ikke inkluderes. Til at gennemføre analysen anvendes et 

datasæt med skæringsdato den 30. september 2019 (JP Morgan, 2019).  

2. Metode 

Det følgende afsnit behandler specialets metodetilgang, herunder den videnskabsteoretiske vinkel, re-

search approach og indsamling af empiri. Herudover foretages også en metodereflektion under kildekritik, 

validitet og reliabilitet (Ankersborg, 2011). 

2.1. Videnskabsteoretisk vinkel  

Problemfeltet i denne afhandling udspringer i en antagelse om, at der er kausalitet mellem Solvens II 

reguleringen og de observerede andele allokeret til alternative investeringer i livsforsikringsselskabernes 

porteføljer. Denne formodning, danner således grundlaget for den overordnede problemformulering, hvor 

der ydermere er et særligt fokus på infrastrukturinvesteringer. Denne formodning kan betragtes som en 

slags hypotese, og i afhandlingen er denne testet empirisk på et datasæt. Afhandlingen tager således ud-

gangspunkt i en kritisk rationalistisk videnskabsteoretisk vinkel, idet en deduktiv metodik er anvendt.  I 

den kritiske rationalisme eksisterer en overbevisning om, at det er muligt at opnå objektiv viden. Empiri-

ske iagttagelser og eksperimenter er i den sammenhæng drivere i det videnskabelige arbejde, hvor man 

opstiller hypoteser som søges be- eller afkræftet (Holm, 2016).  Hertil er årsagslove vigtige i den forstand, 

at de tillader, at man kan forudsige og generalisere.   
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I afhandlingen søges et overordnet indblik i hvorledes Solvens II reguleringen påvirker de optimale por-

teføljer dannet ud fra den moderne porteføljeteori. Forskellen på, hvor stor en andel af den samlede por-

tefølje et livsforsikringsselskab i teorien bør allokere til infrastruktur, og det man kan observere i praksis, 

søges derfor belyst med henblik på at finde en årsagsforklaring. Resultatet efterstræbes at være så objek-

tivt som muligt, dog med en erkendelse af, at de anvendte metoder og datasættet, vil påvirke resultaterne. 

I det følgende gennemgås derfor de valgte metoder og de begrænsninger, der forekommer i datasættet for 

at øge gennemsigtigheden i afhandlingen.   

2.2. Undersøgelsesdesign  

I valget af videnskabelig tilgang, skal valget af indsamlet empiri og analytiske metoder inkluderes. Ende-

ligt er en kritisk tilgang til den valgte empiri essentiel for at bekræfte validiteten af den efterfølgende 

analyse.   

2.2.1. Indsamling af empiri 

Med henblik på at arbejde ud fra den generelle betragtning, hvor kausalitet kan forklares, vurderes det, at 

den kvantitative metode er bedst egnet. For at adressere samtlige aspekter af problemstillingen er den 

kvantitative empiri suppleret med kvalitativ empiri. Til behandlingen af problemfeltet og besvarelsen af 

problemformuleringen er en bred vifte af empiri således anvendt, hvor valget herom i det følgende vil 

blive behandlet på baggrund af (Andersen I. , 2014). 

Det anvendte kvantitative empiri kommer primært fra JP Morgan, Finanstilsynet, forskellige livsforsik-

ringsselskabers solvensrapporter og Danmarks Nationalbank. Det anvendte datasæt fra JP Morgan er be-

skrevet i en rapport, der beskriver langsigtede forventninger til den globale økonomiske situation, idet en 

lang række aktivklassers forventede afkast, volatilitet, og en korrelationsmatrice er estimeret. Datasættet 

danner grundlag for de udførte optimeringer i analysen. Publicerede statistikker fra Finanstilsynet, sol-

vensrapporterne og Danmarks Nationalbank er samtidig anvendt til analyse af specifikke markedsforhold 

for livsforsikringsselskaberne og som validering af forskellige fastlagte antagelser. 

Det anvendte kvalitative empiri kommer primært fra Finanstilsynet og Den Europæiske Tilsynsmyndig-

hed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA1), samt diverse akademiske artikler. 

EIOPA og Finanstilsynet er blandt andet anvendt til tolkning af Solvens II reguleringen og vejledning 

omkring, hvordan livsforsikringsselskaberne forventes at leve op til den gældende lovgivning. De 

 
1 The European Insurance and Occupational Pensions Authority 
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akademiske artikler er primært anvendt til at tilegne relevant viden om de forskellige elementer af pro-

blemfeltet, hvilket bl.a. inkluderer infrastruktur som aktivinvestering.  

2.2.2. Analysetilgang  

På baggrund af det styrende element i afhandlingens empiriske analyse, inkluderes to teoretiske vinkler 

med henblik på, at de hver især kan bidrage med forskellige forklaringer til problemstillingen. Den første 

teoretiske vinkel er moderne porteføljeteori, som præsenterer en optimeringsmodel for en investerings-

portefølje, ved primær anvendelse af Munk (2018) som kilde. Den anden teoretiske vinkel er en 

betragtning af solvensbegrebet i en investeringssamhæng, idet den anvendte kilde, Solvens II-direktivet 

og Solvens II forordningen fra Europa-Kommissionen (2016), bidrager med en specifik 

standardberegningsmetode. Optimering på baggrund af moderne porteføljeteori foretages på et objektivt 

grundlag, hvor aktivernes karakteristik som udgangspunk ikke medtages i optimeringsproblemet. I stedet 

er fokus udelukkende på det optimale valg ud fra definerede forventede afkast, volatiliteter, samt 

korrelationer mellem porteføljens aktiver. Modsat påtaler Solvens II en konkret vurdering af aktivernes 

karakteristik og overholdelse af bestemte solvensgrænser, hvorefter allokeringen skal ske. Afhandlingen 

tager således udgangspunkt i specifikke teoriers bidrag til den empiriske analyse og drager konklusioner 

på baggrund af denne, hvorfor afhandlingen beskrives som værende et deduktivt empirisk studie 

(Andersen I. , 2014). Den anvendte deduktive metodik tager udgangspunkt i forventninger, som søges be-

eller afkræftet. Det er således vigtigt at eksperimentere og udfordre disse forventninger undervejs, for at 

være åben over for andre løsninger.  

2.2.3. Kildekritik 

De empiriske kilder anvendt i afhandlingen er sekundærdata, som primært er indsamlet fra institutioner, 

livsforsikringsselskaber og myndigheder. Der er således tale om data af andenhånds indsamlet karakter, 

som er bearbejdet af andre parter end os selv. Heriblandt datasættet fra JP Morgan, der danner grundlag 

for optimeringerne. Datasættet resulterer i et repræsentativt datagrundlag, hvorimod primærdata i denne 

kategori, er umuligt at indsamle i samme udstrækning. Dette skyldes bl.a., at det ikke har været muligt at 

indsamle data fra unoterede infrastrukturfonde, som er afhandlingens primære fokus, hvorfor det er es-

sentielt, at data for denne aktivklasse indgår i optimeringen, og derfor alligevel skulle indsamles af sekun-

dære kanaler.  

Datasættet fra JP Morgan henvender sig til professionelle investorer og rådgivere i forbindelse med stra-

tegisk aktivallokering. Der er således samlet set tale om et datagrundlag, der er udgivet til formålet. Det 

kan være problematisk at benytte data, der ikke er indsamlet med henblik på besvarelsen af nærværende 

problemformulering og derfor ikke er specifikt målrettet opgavens formål. Denne problematik er dog 
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imødegået ved en grundig eksamination af datasættets opbygning, samt kildens anvendte forudsætninger 

og antagelser. Dette har generelt skabt en bedre forståelse af datasættets indhold og vi har dermed sikret 

os, at datasættet reelt kan anvendes til at gennemføre optimeringerne og dermed besvare problemformu-

leringen.  

Europa-Kommissionen er udgiver af forordningen som danner grundlaget for beregningen af solvenska-

pitalkravet i livsforsikringsselskaberne. I den forbindelse har Finanstilsynet konstateret, at der forelægger 

væsentlige oversættelsesfejl i den danske udgave af forordningen. Finanstilsynet anbefaler derfor, at livs-

forsikringsselskaberne anvender den originale udgave på engelsk i tvivlstilfælde (Finanstilsynet, 2019b). 

Denne metodik er ligeledes anvendt i denne afhandling, for at sikre korrekt begrebsforståelse og anven-

delse af lovgivningen.  

2.3. Validitet og reliabilitet 

Koblingen mellem og anvendelsen af de valgte teorier og empirien, kan vurderes i forhold til graden af 

validitet og reliabilitet, som i dette afsnit er defineret af Andersen (2014). I udvælgelsen af den anvendte 

empiri, her specifikt datasættet fra JP Morgan, har det været vigtigt at opretholde en høj definitionsvali-

ditet, altså overensstemmelse mellem datasættets definerede variable og de respektive definitioner i den 

moderne porteføljeteori og Solvens II reguleringen. JP Morgan følger definitionerne og databehandlings-

metodikken fra moderne porteføljeteori, hvorfor en høj overensstemmelse vurderes. Ser man derimod på 

Solvens II reguleringen, foreligger der en række uspecificerede definitioner om bl.a. kategoriseringen af 

aktivklasser, som i en vis udstrækning tillader læserens fortolkning. Derfor er vejledninger og bekendt-

gørelser fra EIOPA og Finanstilsynet anvendt som supplement, med henblik på at sikre overensstemmelse 

mellem datasættets definitioner af aktivklasserne og deres placering i en aktivkategori, og de antagelser 

der er lavet herom i Solvens II forordningens aktivkategoriseringen. Ser man på den anvendte data i sam-

menhæng med livsforsikringsselskaber skal det overvejes, hvorvidt det anvendte data er repræsentativ i 

den forstand, at det repræsenterer et gennemsnit af det data, der anvendes i de danske livsforsikringssel-

skaber. Livsforsikringsselskaberne bruger selvfølgelig specifikt data for de konkrete investeringer, hvilket 

vil afvige fra det anvendte datasæt fra JP Morgan. Dog inkluderer det anvendte datasæt et repræsentativt 

billede af de forskellige aktivklasser, som livsforsikringsselskabernes investeringsporteføljer primært be-

står af, og dermed kan der konkluderes på det mere generelle plan på baggrund af de overordnede aktiv-

klasser.  

Alle optimeringer er udført med henblik på højest mulig nøjagtighed, for at sikre reliabilitet. Derfor er der 

anvendt en høj kontinuitet i beregningsmetoderne, for at sikre at beregningerne er sammenlignelige. Yder-

mere, har dette særlig stor relevans for det anvendte beregningsværktøj Excel Solver, idet denne er relativt 



Side 12 af 108 
 

følsom overfor input og begyndelsesværdier. Datasættets rapporterede forventede afkast, volatilitet og 

korrelationsmatricer er estimeret af JP Morgan bl.a. på baggrund af kvalitative analyser og prognoser for 

de finansielle markeder, baseret på nuværende markedsforhold. Da JP Morgan er en anerkendt internati-

onal bank, der udbyder forskellige finansielle tjenester, betragtes kilden for at være meget pålidelig.  

2.4. Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er opdelt i 8 kapitler, som introduceres kort herefter. Kapitel 2 kortlægger den danske pen-

sionssektor, opbygningen af en livsforsikringskontrakt samt definerer karakteristika for de to produktty-

per. I kapitel 3 præsenterer det regulatoriske system omkring livsforsikringsselskaberne, og i særdeleshed 

Solvens II reguleringen, herunder solvenskapitalkravet, og dennes effekt på henholdsvis markedsrente- 

og gennemsnitsrenteproduktet. I kapitel 4 introduceres infrastruktur som investeringsaktiv og dennes bi-

drag til livsforsikringsselskabernes porteføljer. I kapitel 5 redegøres kort for forskellene mellem den ge-

nerelle moderne porteføljeteori med henblik på at klarlægge, hvor livsforsikringsselskabernes anvendelse 

adskiller sig fra teorien. Herefter introduceres datasættet fra JP Morgan, med fokus på dets opbygning og 

underliggende antagelser, der danner baggrund for gennemførelsen af analysen. Kapitel 6 udgør analysen 

af de gennemførte optimeringer og er opdelt i to dele. Del 1 indledes med en specificering af analysens 

opbygning, samt en gennemgang af de definerende porteføljeteoretiske antagelser fra den moderne por-

teføljeteori. Herefter analyseres resultaterne af optimeringen. I del 2 udvides de definerende antagelser 

med hensyn til Solvens II med en efterfølgende gentagelse af analysen under de nye antagelser. I kapitel 

7 diskuteres afhandlingens resultater. Kapitel 8 afslutter afhandlingen med den samlede konklusion, som 

besvarer problemformuleringen og underspørgsmålene.   
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Kapitel 2 – Pension og livsforsikring 
I Danmark er pensionssystemet baseret på de offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og en indi-

viduel pensionsopsparing (Finansministeriet, 2017). De offentlige pensioner udbetales af staten i form af 

folkepension eller førtidspension. Den modtagne ydelse fra det offentlige vil afhænge af, hvor meget man 

selv har sparet op via de to andre ordninger. Arbejdsmarkedspensioner etableres i forbindelse et ansættel-

sesforhold, hvor det vil være arbejdsgiveren, der indbetaler en procentandel af lønnen til livsforsikrings-

selskabet. Derudover har man også altid selv mulighed for at etablere en privat pensionsopsparing, hvor 

man selv indbetaler til opsparingen. Indbetalingerne til opsparingen omtales som en præmie (Hjetting, 

2011). I dette kapitel introduceres opbygningen af livsforsikringskontrakter, livsforsikringsdækninger 

samt hvordan en pensionsopsparing fungerer. Efterfølgende præsenteres livsforsikringsprodukterne gen-

nemsnitsrente og markedsrente, med henblik på at illustrere deres særskilte egenskaber. 

3. Livsforsikringskontrakter  
Livsforsikringer findes i mange former og varianter, da de bruges til at dække forskellige behov. Helt 

basalt indgår der to elementer i en livsforsikringskontrakt: livsforsikring og pensionsopsparing.  Tilsam-

men skal de to elementer sikre den forsikrede og dennes efterladte mod uforudsete hændelser, der vil have 

betydning for resten af deres liv. En livsforsikring er således en forsikring, der tegnes mod livsbegiven-

heder. Formålet med at tegne en livsforsikring vil typisk være at sikre sig selv eller sine efterladte mod 

økonomiske tab i tilfælde af død eller invaliditet. Herudover er formålet med pensionsopsparingen er at 

sikre pensionstilværelsen. Man ønsker dermed at sikre en nogenlunde tilsvarende levestandard i sin alder-

dom, som da man fortsat var i arbejde (Hjetting, 2011).  

Mange familier har tilrettelagt deres liv på en sådan måde, at det afhænger af to indkomster, og et dødsfald 

vil derfor ikke alene påvirke det menneskelige, men også medføre et økonomisk tab i form af tabt frem-

tidig indtjening. Man har mulighed for at tegne livsforsikringer der enten udbetales som en månedlig 

ydelse til de pårørende, hvis den forsikrede dør, eller som et engangsbeløb, hvor de specifikke betingelser 

fastsættes i livsforsikringskontrakten. Herudover kan man også at være forsikret ved invaliditet. Har man 

denne dækning og bliver invalid, så man ikke længere kan arbejde pga. nedsat erhvervsevne, vil livsfor-

sikringsselskabet løbende udbetale en fast månedlig ydelse til den forsikrede for at dække det økonomiske 

tab (Topdanmark, 2020).  

Ligesom det er muligt at tilvælge forskellige livsforsikringsdækninger, er det også er muligt at få udbetalt 

pensionsopsparingen på forskellige måder, afhængigt af den valgte type pensionsopsparing i livsforsik-

ringskontakten. Herudover har man også mulighed for at opdele pensionsopsparingen i forskellige 
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udbetalingsordninger. Vælger man ordningen kaldet livrente, modtager man pensionsydelse så længe man 

lever. Når man dør, vil den del af opsparingen, der er knyttet til livrenten, overgå til forsikringsfællesska-

bet. Det betyder, at man med en livrente vil modtage livsvarige udbetalinger. Dør man inden man har fået 

udbetalt hele sin pensionsopsparing, vil den forsikredes efterladte dog ikke modtage noget, idet ordningen 

beror på et forsikringsprincip, og det er derfor forsikringsfællesskabet, der modtager den resterende op-

sparing og ikke de efterladte (Finanstilsynet, 2017b).  

Ønsker man ikke at være en del af dette forsikringsfællesskab, og vil man i stedet sikre sine efterladte den 

resterende opsparing, når man dør, kan man vælge en ratepension. En ratepension er karakteriseret ved, 

at den samlede pensionsopsparing udbetales i rater over en aftalt periode på minimum 10 år. Lever man 

længere end denne forudbestemte periode, hvor det er aftalt, at opsparingen udbetales, vil man herefter 

ikke længere modtage nogen pensionsydelse (Finanstilsynet, 2017b).  

3.1. Hvordan fungerer en pensionsopsparing?   
Ved indgåelse af en livsforsikringskontrakt, mellem forsikringstager og livsforsikringsselskabet, oprettes 

et personligt pensionsdepot. Hver forsikringstager sparer op til sin pension ved at indbetale en præmie til 

sit eget private depot hver måned. Præmien vil enten være indbetalt af arbejdsgiveren eller af forsikrings-

tageren selv. Når man går på pension og indbetalingerne således stopper, vil alle de udbetalte ydelser blive 

trukket fra det personlige depot. Tilvælger man en eller flere livsforsikringer, vil prisen for forsikringen 

også blive trukket fra depotet i form af en risikopræmie. Herudover vil depotet både i indbetalings- og 

udbetalingsperioden blive tilskrevet en depotrente. Som kompensation for de omkostninger, der er for-

bundet med at administrere depotet og forsikringerne, trækker livsforsikringsselskabet et gebyr fra forsik-

ringstagerens depot. Matematisk kan den samlede værdi af et depot hermed udtrykkes ved (Norberg, 

2002): 

depott = (1 + depotrentet−1) ∙ depott−1 + præmieindbetalingt − ydelsert − risikopræmiet
− omkostningert 

For at kunne forrente forsikringstagernes opsparinger bedst muligt, samler livsforsikringsselskabet alle 

forsikringstagernes pensionsdepoter i en pulje og investerer dem samlet. 

3.1.1. Genkøb 
Livsforsikringskontrakten kan være udstedt med eller uden muligheden for genkøb. Genkøb fungerer som 

en slags option, fordi den giver forsikringstageren mulighed for at forlade selskabet og hæve pensionsde-

potet inden pensionering. Har livsforsikringskontrakten denne genkøbsoption, betyder det, at indehaveren 

af pensionsopsparingen har en tilbagekøbsret. Eksekveringen af tilbagekøbsretten vil dog være forbundet 

med et gebyr, som skal betales til livsforsikringsselskabet. Genkøb sker typisk i forbindelse med jobskifte, 
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hvorved det er muligt at forlade selskabet og tage værdien af pensionsdepotet med til en ny pensionsord-

ning hos det livsforsikringsselskab, hvor den nye arbejdsplads har deres arbejdsmarkedspensioner 

(Finanstilsynet, 2016b). 

4. Typer af livsforsikringsprodukter  
Et livsforsikringsprodukt kan være designet på flere forskellige måder, men i Danmark er de mest ud-

bredte former henholdsvis gennemsnitsrente- og markedsrenteproduktet. Følgende afsnit indeholder en 

beskrivelse af produkternes egenskaber og forskelle.  

4.1. Gennemsnitsrenteprodukter  
Gennemsnitsrenteprodukter har ofte en tilknyttet garanti. Den tilknyttede garanti kan enten være i form 

af en mindsteforrentning af depotet eller en minimumsudbetaling. Med disse stilles der garanti for hen-

holdsvis et minimumsafkast eller en garanti for, hvad man som minimum vil få udbetalt, når man går på 

pension. Ordningerne findes i en række forskellige variationer, men typisk vedrører garantierne depotfor-

rentningen og den forventede levetid, fordi disse udgør de mest betydningsfulde risici i livsvarige pensi-

onsprodukter (Finanstilsynet, 2017b). En garanti vil i denne afhandling referere til en garanti for en mini-

mumsforrentning af depotet.  

Udover den garanterede minimumsforrentning har forsikringstageren også ret til en andel af investerings-

afkastet, der fordeles på baggrund af kontributionsprincippet. Bekendtgørelsen om kontributionsprincip-

pet, giver pensionsbranchen fælles regler for fordeling af overskud og underskud til forsikringstagerne. 

For at sikre, at fordelingen af afkastet er rimelig på baggrund af, hvor meget den enkelte forsikringstager 

har bidraget med til overskuddet, inddeles forsikringstagerne i forskellige rentegrupper. Rentegrupperne 

består hver især af pensionsordninger med de samme rentekarakteristika. Den minimumsforrentning en 

forsikringstager bliver lovet, når livsforsikringskontrakten indgås, kaldes en grundlagsrente. Grundlags-

renten for nytegninger er igennem tiden blevet reduceret flere gange, hvorfor et livsforsikringsselskab 

naturligt har flere forskellige rentegrupper. Pensionsordninger indgået for mange år siden har således en 

væsentligt højere garanteret rente end de pensionsordninger, der tegnes i dag (Topdanmark, 2020). 

Livsforsikringskontrakter baseret på et gennemsnitsrenteprodukt, skal tegnes på et betryggende grundlag, 

jf. lov om finansiel virksomhed §§ 20-21. Det betyder, at de elementer2, der indgår i fastsættelsen af 

pensionsydelsen, skal vælges med forsigtighed, for at selskaberne med sikkerhed vil være i stand til at 

honorere pensionsydelserne. Når beregningselementerne er fastsat med forsigtighed, forventes et 

 
2 Rentesatser, omkostningssatser og statistiske beregningselementer som fx levetider mm.  
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overskud i løbet af kontrakternes løbetid. Dette overskud tilhører forsikringstagerne, hvorfor det tilbage-

føres som en bonus via depotrenten (Finanstilsynet, 2017b). 

For gennemsnitsrenteprodukter vil depotrenten, som tilskrives pensionsdepoterne, ikke afspejle det fakti-

ske investeringsafkast direkte. Den tilskrevne depotrente fastsættes derimod af selskabets bestyrelse. For-

målet med dette, er at udglatte de årlige udsving i det faktiske afkast, for at sikre en nogenlunde stabil 

depotrente over tid. Hermed kan depotrenten anses for at være det gennemsnitlige afkast af investerin-

gerne i hele opsparingsperioden. Denne udjævning af investeringsafkastet medfører at forsikringstageren 

i gode år, med høje afkast, ikke får den fulde gevinst. Depoterne påvirkes modsat heller ikke negativt i de 

dårlige år. I de år med høje investeringsafkast opbygges således en buffer, til de år med meget lave eller 

negative investeringsafkast. Denne buffer fungerer som en fælles opsparing, og kaldes for det kollektive 

bonuspotentiale (Finanstilsynet, 2017b).  

I forbindelse med præmieindbetalingerne, i et gennemsnitsrenteprodukt, fratrækkes en procentsats, der 

indsættes på en individuel konto til hver forsikringstager. Summen af alle forsikringstagernes konti kaldes 

for særlige bonushensættelser3. De særlige bonushensættelser fungerer som et sikkerhedstillæg for sel-

skabet, da de i en situation, hvor der opstår et tab, kan blive brugt som buffer til at dække dette tab. 

Forsikringstagerne stiller således risikovillig kapital til rådighed for selskabet, hvorved de særlige bonus-

hensættelser forrentes med det faktiske investeringsafkast, og derfor ikke er garanteret ligesom den reste-

rende andel af præmieindbetalingen er (Industriens Pension, 2017).  

4.2. Markedsrenteprodukter  
Før i tiden var gennemsnitsrenteprodukter med en tilknyttet garanti det mest almindelige pensionsopspa-

ringsprodukt i Danmark. I takt med de seneste års lavrentemiljø har det danske pensionsmarked været 

under forandring, idet de garanterede gennemsnitsrenteprodukter er blevet erstattet af ugaranterede mar-

kedsrenteprodukter (Finanstilsynet, 2018a).  

Til forskel fra gennemsnitsrenteproduktet afspejler den tilskrevne depotrente i markedsrenteprodukter det 

faktiske investeringsafkast en til en. Værdien af depotet tillagt det faktiske afkast i form af depotrenten 

bør derfor i princippet kunne opgøres hver dag. Værdien af pensionsudbetalingerne vil dog svinge fra dag 

til dag alt efter, hvordan investeringerne performer på markedet (Finanstilsynet, 2017b). 

Markedsrenteprodukter er som udgangspunkt ugaranterede, hvormed livsforsikringsselskabet ikke har lo-

vet forsikringstageren noget specifikt til den dag, vedkommende skal på pension. Det er således forsik-

ringstageren alene, der bærer risikoen for pensionsdepotets investeringsafkast, hvilket giver 

 
3 De særlige bonushensættelser kan også gå under navnet overskudskapital eller medlemskapital. 
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livsforsikringsselskabet en stor investeringsfrihed. Investeringsfriheden medfører, at livsforsikringssel-

skabet kan investere i aktiver, som har en højere risiko, men ligeledes også et højere forventet afkast, 

hvilket medfører en højere forventet pensionsydelse (Finanstilsynet, 2017b). Ved livsforsikringskontrak-

tens indgåelse har forsikringstageren dog mulighed for selv at vælge niveauet for pensionsdepotets inve-

steringsrisiko, idet man kan vælge om risikoprofilen enten skal være lav, mellem eller høj (Finanstilsynet, 

2015a).  

Herudover følger mange markedsrenteprodukter en livscyklusordning. Her nedjusteres risikoen for inve-

steringerne i takt med, at forsikringstageren nærmer sig pensionsalderen. Ved anvendelse af denne inve-

steringsstrategi vil livsforsikringsselskabet således investere til en højere risiko tidligere i opsparingsfa-

sen, med forventning om at skabe et højere afkast. Idet der fortsat er lang tid til pensionering, vil det være 

muligt at udjævne udsving i afkastet (Finanstilsynet, 2017b). Investeringsstrategien følger således forsik-

ringstagerens livscyklus, for at sikre, at pensionsopsparingen bliver mere forudsigelig ved pensionering.  

I Figur 1 ses den typiske risikonedtrapning, der foretages i et markedsrenteprodukt, idet en risikomarke-

ring hvert år både før og efter den forventede pensionsalder illustreres. Dette gøres for at vise, hvordan 

risikoen ændrer sig jo tættere på pensionsalderen forsikringstageren kommer (Hansen & Andersen, 2018).  

  

Figur 1: Typisk risikoaftrapning i markedsrenteprodukter (Hansen & Andersen, 2018, s. 19) 

I en række livsforsikringsselskaber er det muligt at tilkøbe en udbetalingsgaranti til markedsrenteproduk-

tet, der skal sikre en minimumsudbetaling, når forsikringstageren bliver pensioneret. Størrelsen på det 

garanterede beløb afhænger af, hvornår man vælger at tilkøbe garantien. Jo tidligere denne tilvælges, jo 

mindre vil det garanterede beløb være. Det kan derfor være en fordel at afvente med tilvalget, for at 

afdække en større tilskrevet afkastandel (Andersen L. , 2015). Garantien kan fx tilvælges 10 år før man 

går på pension, hvor livsforsikringsselskabet i denne periode løbende justerer investeringerne, således at 

garantien overholdes (Danica Pension & Forsikringsselskabet Danica, 2020). Tilvælges garantien, får 



Side 18 af 108 
 

markedsrenteproduktet tilnærmelsesvist samme karakteristik som gennemsnitsrenteproduktet, hvorfor der 

i den følgende betragtning af markedsrenteproduktet afgrænses dog fra muligheden for tilkøb af garanti.  

4.3. Risikomarkering af pensionsudbetalingen 
Da værdien af et markedsrentepensionsdepot vil have en svingende værdi, skal livsforsikringsselskabet 

af hensyn til forsikringstageren foretage en opgørelse over pensionsdepotets værdi og den tilhørende ri-

siko, på både lang og kort sigt (Hansen & Andersen, 2018). Den langsigtede prognose af pensionsdepotets 

værdi skal indikere, hvor mange penge, der vil være til rådighed ved pensionering, og hvilken usikkerhed 

der er forbundet med rådighedsbeløbet som følge af den respektive investeringsrisiko. Den langsigtede 

opgørelse skal grundlæggende give forsikringstageren forvisning om, hvilken pensionsudbetaling der kan 

forventes (Hansen & Andersen, 2018). Den langsigtede prognose er et krav for både gennemsnits- og 

markedsrenteprodukter (Forsikring og Pension, 2019). Den kortsigtede prognose, som kun gælder for 

markedsrenteprodukter, skal vise den 1-årige investeringsrisiko, altså den risiko forsikringstageren pådra-

ger sig her og nu. Den kortsigtede opgørelse udgør også et værktøj for forsikringstagerne, til at vurdere 

om de er trygge ved den nuværende risiko, eller om de ønsker at skifte til en anden risikomarkering. 

Samtidig er risikomarkeringen også et værktøj for selskabet til at forberede forsikringstagerne på, at der 

kan komme en nedtur på de finansielle markeder, og deres pensionsopsparing derfor kan blive mindre 

værd. Brancheforeningen Forsikring og Pension har i den forbindelse indført specifikke grænser for risi-

koindholdet, sådan at risikomarkeringen er ens på tværs af livsforsikringsselskaberne. Dette muliggør en 

mere direkte sammenligning mellem livsforsikringsselskaberne, og er således med til at skabe en større 

gennemsigtighed i markedet både blandt selskaberne og produkterne imellem (Hansen & Andersen, 

2018).   

Livsforsikringsselskabet skal således have for øje, at både risikoen og værdien af porteføljen skal kunne 

opgøres præcist og ofte (både på kort og lang sigt). Derudover skal livsforsikringsselskaberne kunne til-

passe risikoen således at risikomarkeringerne (høj, mellem og lav) overholdes og sørge for at kommuni-

kere til forsikringstageren, hvis aktivallokeringen medfører en ændring af investeringsrisikoen (Hansen 

& Andersen, 2018). 
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Kapitel 3 – Regulering af livsforsikringsselskaber  
I dette kapitel præsenteres de regulatoriske rammer for livsforsikringsselskaberne. Indledningsvist intro-

duceres Finanstilsynet og deres arbejdsområde i relation til det europæiske Solvens II-direktiv. I den for-

bindelse præsenteres prudent person-princippet og dets påvirkning af de to produkttyper. Herefter rede-

gøres for de overordnede elementer i Solvens II reguleringen, gennem en indledende beskrivelse af sol-

vensbalancen og rentekurvens anvendelse i forbindelse med passivsiden, med en efterfølgende redegø-

relse af renterisikoens effekt på gennemsnitsrenteproduktets investeringsstrategi ved forskellige afdæk-

ningsstrategier. En omhyggelig gennemgang af solvenskapitalkravet foretages, da dette er essensen af 

Solvens II reguleringen. I den forbindelse diskuteres effekten af at anskue det samlede solvenskapitalkrav 

via markedsrenterisikomodulet, med en efterfølgende teoretisk gennemgang af de enkelte undermoduler 

til markedsrisikomodulet. Slutteligt evalueres effekten af Solvens II for henholdsvis markedsrente- og 

gennemsnitsrenteproduktet. 

5. Finanstilsynet 
Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet og arbejder inden for tre hovedområder; Tilsyn 

med finansielle virksomheder, udarbejdelse af lovgivning og som informations indsamler og formidler. 

Finansielle virksomheder refererer bl.a. til livsforsikringsselskaber, der er omdrejningspunktet i denne 

afhandling (Finanstilsynet, 2015b). En af Finanstilsynets vigtigste opgaver er at holde et solvenstilsyn. 

Dette indebærer et tilsyn med, om livsforsikringsselskaberne har tilstrækkelig kapital ift. den risiko, de 

har påtaget sig i forbindelse med indgåelse af en livsforsikringskontrakt. Med henblik på at kunne vurdere 

selskabernes kapitalforhold modtager Finanstilsynet en række forskellige indberetninger om livsforsik-

ringsselskabernes forhold, hvilket bl.a. inkluderer kvantitative indberetninger og rapporter om solvens og 

finansiel situation (Finanstilsynet, 2019).  

Finanstilsynet udarbejder herudover også loven om finansiel virksomhed. I den forbindelse er det også 

Finanstilsynet, der har ansvaret for implementeringen af europæisk lovgivning på området, samt udarbej-

delsen af bekendtgørelser og vejledninger hertil (Finanstilsynet, 2019). Det har således været Finanstilsy-

nets opgave at implementere EU direktivet Solvens II. Officielt er Solvens II-direktivet trådt i kraft i 2016 

(Finanstilsynet, 2011), og i den forbindelse er investeringsreglerne blevet ændret, og prudent person-prin-

cippet er blevet implementeret4 (Finanstilsynet, 2015a). Prudent person-princippet bliver i det følgende 

beskrevet og implikationerne for produkterne uddybes.  

 
4 Prudent person-princippet blev dog indført allerede i 2012 efter aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og For-
sikring & Pension (Finanstilsynet, 2015a) 
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5.1. Prudent person-princippet  
Prudent person-princippet omhandler forvaltningen af aktiver og foreskriver således, at selskaberne skal 

investere med henblik på at varetage forsikringstagers interesser. Kriterierne i prudent person-princippet 

påtaler, at livsforsikringsselskaberne skal kunne vurdere det samlede solvensbehov. Derfor må selska-

berne kun investere i de aktiver, hvor det er muligt at ”identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere 

og rapportere” de risici, der knytter sig til aktiverne, der investeres i. Samtidig skal de for den samlede 

portefølje fokusere på ”sikkerhed, kvalitet, likviditet og rentabilitet.” (Finanstilsynet, 2018d, s. 4). I for-

bindelse med implementeringen har Finanstilsynet derfor øget deres fokus på livsforsikringsselskabernes 

investeringsstrategi ift. de produkttyper, der udbydes (Finanstilsynet, 2015a). Der holdes således et opsyn 

med livsforsikringsselskabernes forvaltning af aktiverne, herunder at investeringsstrategien tilrettelægges 

således, at den afspejler den profil og de ydelser, som forsikringstagerne er stillet i udsigt. Dette skal gøres 

ved at matche forsikringsforpligtelsernes art og varighed med aktiverne (Finanstilsynet, 2015a).  

Prudent person-princippet gælder uanset, om det er forsikringstagerne selv eller livsforsikringsselskabet, 

som bærer investeringsrisikoen. Princippet stiller dog ikke specifikke krav til, hvad livsforsikringsselska-

berne skal stille forsikringstagerne i udsigt, når der ikke er tilknyttet en garanti. Der er således, heller ikke 

hjemmel til at kræve en specifik beskrivelse fra livsforsikringsselskaberne, over, hvad investeringsstrate-

gien stiller forsikringstagerne i udsigt (Finanstilsynet, 2017b). Der foreligger dermed en lavere regule-

ringsmæssig forbrugerbeskyttelse på markedsrenteproduktet end der gør på gennemsnitsrenteproduktet. 

For at imødegå denne problematik har brancheforeningen Forsikring og Pension og Finanstilsynet indført 

retningslinjer for hvordan livsforsikringsselskaberne skal foretage de omtalte risikomarkeringer af pensi-

onsudbetalingerne (Hansen & Andersen, 2018) (Finanstilsynet, 2017b).  

I relation til prudent person-princippet, anser Finanstilsynet det for værende god praksis at anvende likvi-

ditets-stressanalyser. Likviditets-stressanalyser skal udføres af livsforsikringsselskaberne, for både gen-

nemsnits-og markedsrenteproduktet, med henblik på at vurdere de valgte investeringsstrategiers påvirk-

ning af likviditeten i porteføljen i forskellige stressscenarier. Herunder kræver Finanstilsynet, specifikt 

for markedsrenteproduktet, hvor der ikke er nogen tilknyttet garanti, at livsforsikringsselskaberne tager 

aktiv stilling til og forvalter investeringsporteføljerne, på en sådan måde, at både værdien og udviklingen 

i porteføljen, kan modstå stressscenarierne. Til trods for, at der som hovedregel ikke er tilknyttet en garanti 

i markedsrenteproduktet, kræver Finanstilsynet på baggrund af prudent person-princippet, at livsforsik-

ringsselskaberne varetager forsikringstagers interesser på en sådan måde, at de kan sikre stabilitet og for-

udsigelighed for forsikringstageren (Finanstilsynet, 2015a).  
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6. Solvens II 
Baggrunden for indførelsen af Solvens II er et ønske om at sikre ensartethed i solvensreguleringen for alle 

livsforsikringsselskaberne i Den Europæiske Union. Herudover er formålet med reguleringen og tilsynet 

af livsforsikringsselskaberne at sikre en hensigtsmæssig beskyttelse af forsikringstagerne. Denne beskyt-

telse kræver, at livsforsikringsselskaberne er underlagt effektive solvenskrav, der medfører en effektiv 

kapitalfordeling. Solvensreguleringen af livsforsikringsselskaberne har hjemmel i Europa-Parlamentets 

og Rådets Direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og gen-

forsikringsvirksomhed (Solvens II) (Europa-Parlamentet & Rådet for Den Europiske Union, 2009). Med 

Solvens II-direktivet har EU specielt fokuseret på at give incitamenter til god risikostyring ved at indføre 

kapitalkrav. Dermed foreligger der fastsatte regler for den mængde kapital, et livsforsikringsselskab som 

minimum skal have for at kunne dække et uforudset tab, og således reducere risikoen for insolvens 

(Europa-Parlamentet & Rådet for Den Europiske Union, 2009).  

Solvens II-direktivet forpligter livsforsikringsselskaberne til at have en solvensmargen, dvs. en buffer til 

at dække risikoen for, at aktiverne ikke er tilstrækkelige til at dække forpligtelserne. Dette hovedkapital-

krav kaldes på dansk Solvenskapitalkravet (SCR). Solvenskapitalkravet afspejler det kapitalniveau et livs-

forsikringsselskab som minimum skal have af kvalificerede midler for at kunne absorbere et tab (Europa-

Parlamentet & Rådet for Den Europiske Union, 2009). Solvenskapitalkravet fastsættes på baggrund af 

stress af solvensbalancen, hvorfor elementerne heri vil blive gennemgået i det følgende afsnit på baggrund 

af kapitel 7 afdeling 1 til 3 i direktivet (Europa-Parlamentet & Rådet for Den Europiske Union, 2009, s. 

45-51). 

6.1. Solvensbalancen 
I forbindelse med indførelsen af Solvens II i 2016, trådte værdiansættelsen af forsikringsforpligtelserne 

ligeledes i kraft. På dette tidspunkt var det ud fra den samme tilgang som bruges til den regnskabsmæssige 

opgørelse af forsikringsforpligtelserne, hvilket betød, at den grundlæggende regnskabsbalance og sol-

vensbalancen i en årrække har været identiske. I 2017 trådte en ny og ændret bekendtgørelse, for værdi-

ansættelse af forsikringsforpligtelserne i kraft. Denne ændring medfører, at livsforsikringsselskaberne 

ikke længere kan benytte den samme værdiansættelse til solvensformål, som de bruger til regnskabet. 

Herved vil den regnskabsmæssige balance være forskellig fra solvensbalancen (Finanstilsynet, 2018c). 

Solvensbalancen er illustreret i Figur 2. I det følgende vil opgørelsen af solvensbalancen for et livsforsik-

ringsselskab blive gennemgået.  
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Figur 2: Egen tilvirkning med inspiration fra Institue and Faculty of Actuaries (2016) 

6.1.1. Passivsiden 
Passivsiden består helt grundlæggende af et kapitalgrundlag,”Own Funds” (OF), og de forsikringsmæs-

sige hensættelser, ”Technical Provisions” (TP). Det samlede kapitalgrundlag består af et basiskapital-

grundlag og et supplerende kapitalgrundlag. Basiskapitalgrundlaget er den værdi som aktiverne overstiger 

forpligtelserne med. Hertil tillægges værdien af de særlige bonushensættelser, reserven knyttet til pensi-

onsordningerne (Finanstilsynet, 2019). Det supplerende kapitalgrundlag består af kapital, som ikke med-

tages i basiskapitalgrundlaget, men som stadig kan benyttes til at absorbere tab. Kapitalgrundlaget er så-

ledes den del af balancen, der skal kunne absorbere et tab. Kapitalgrundlaget er ifølge reguleringen i 

Solvens II kun tilstrækkelig så længe solvenskapitalkravet kan dækkes af basiskapitalgrundlaget alene.  

De forsikringsmæssige hensættelser svarer til den samlede værdi af et bedste estimat og en risiko margin. 

Det bedste estimat bliver estimeret af livsforsikringsselskabets aktuar, og kan opdeles i henholdsvis ga-

ranterede ydelser og fremtidige diskretionære bonusbetalinger (Finanstilsynet, 2019). Livsforsikringssel-

skabet beregner værdien af de garanterede ydelser på baggrund af de forventede fremtidige cash flow, der 

bl.a. bygger på antagelser om forventede levetider og forsikringstagernes præmieindbetalinger. De frem-

tidige diskretionære bonusbetalinger er et estimat på de betalinger livsforsikringsselskabet forventer at 

tilskrive i form af bonus. Her hentyder ”diskretionære” til de valg og antagelser, der ligger til grund for 

de fremtidige ledelseshandlinger og bonusudlodninger. Både værdien af de garanterede ydelser og de 
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fremtidige diskretionære bonusbetalinger tilbagediskonteres med den risikofrie rentekurve for at få nu-

tidsværdien af livsforsikringsselskabet forsikringsmæssige forpligtelser opgjort på et objektivt grundlag. 

Den risikofrie rentekurve bliver beskrevet efter afsnittet om aktivsiden. Det bedste estimat er baseret på 

opdaterede oplysninger og så vidt muligt realistiske antagelser. Til trods herfor kan disse antagelser, der 

ligger til grund for estimeringen, afvige. Værdien af forsikringshensættelserne vil således være forbundet 

med en risiko, hvis en tredjepart skal overtage alle forpligtelserne frem til udløb, og derfor skal der til-

lægges en risikomargin til det bedste estimat. Risikotillægget kan hermed tolkes som den merværdi et 

andet livsforsikringsselskab forventes at kræve for at dække kapitalomkostningerne ved at overtage og 

honorere de forsikringsmæssige forpligtelser, der er til forsikringstagerne (Europa-Parlamentet & Rådet 

for Den Europiske Union, 2009).   

6.1.2. Aktivsiden  
Opgørelsen af solvensbalancens aktivside skal ifølge Solvens II-direktivet ske til markedsværdi, således 

en observerbar værdi. Hvis dette ikke er muligt, skal aktiverne værdiansættes til det beløb de kan handles 

for mellem kyndige og villige parter på markedsvilkår, dvs. en transaktion under armslængdeprincippet. 

Den tilknyttede garanti i gennemsnitsrenteprodukterne medfører, at den samlede portefølje af gennem-

snitsrenteprodukterne vil blive investeret med en lavere risiko end ugaranterede markedsrenteprodukter, 

for at sikre at garantien kan overholdes. Derudover bliver livsforsikringsselskabet også nødt til at anvende 

en del af præmieindbetalingerne på at afdække garantierne med finansielle instrumenter og renteafdæk-

ningsstrategier. Disse afdækningsstrategier udgør en forsikring og ikke et reelt afkast. Både den lavere 

risiko aktiverne bliver investeret til og den større andel af porteføljen brugt på afdækningsstrategier med-

fører, at det forventede afkast bliver lavere for garanterede gennemsnitsrenteprodukter end for ugarante-

rede markedsrenteprodukter (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2019). Selvom begge produkttypers 

porteføljer som udgangspunkt kan investere i de samme aktivkategorier, vil aktivfordelingen være for-

skellig afhængig af livsforsikringsproduktet, fordi porteføljens risiko vil være forskellige alt efter om der 

er knyttet en garanti til produktet. 

6.1.3. Rentekurven  
Den risikofrie rentekurve, der bruges til at diskontere de forsikringsmæssige hensættelser offentliggøres 

af Finanstilsynet hver bankdag. Rentekurven består af en basisdiskonteringsrentekurve og en tilhørende 

volatilitetsjustering, hvortil Finanstilsynet anvender EIOPA’s tekniske beskrivelse til beregningerne 

(Finanstilsynet, 2019a). Basisdiskonteringsrentekurven estimeres ud fra markedsdata for Euro swap renter 

med løbetider fra 0-20 år og danner således den likvide del af rentekurven, mens den illikvide del af 

rentekurven løber fra 21-120 år. Det ikke er muligt at observere markedsdata for den illikvide del, og 



Side 24 af 108 
 

derfor fastsættes renterne for disse løbetider ved ekstrapolation5. I beregningen af basisdiskonteringsren-

tekurven indgår en Ultimate Forward Rate (UFR) på 3,75 %, som gennem årene gradvist bliver nedjuste-

ret. UFR-renten er det punkt, som rentekurven konvergerer mod. Volatilitetsjustering er et tillæg til kur-

ven, der bruges til at sikre, at der ikke er for store udsving i rentekurven fra dag til dag, når markedet er 

meget volatilt (EIOPA, 2018). Denne rentekurve er således ikke investerbar, men bruges til beregning af 

nutidsværdien for forsikringshensættelserne. 

6.1.4. Renterisiko i gennemsnitsrenteproduktet 
For gennemsnitsrenteproduktet gælder det specifikt at aktivernes investeringsstrategi tager afsæt i de ga-

rantier livsforsikringsselskabet har givet, hvorved der er tale om en lang investeringshorisont for investe-

ringerne.  Udgangspunktet for investeringerne er således at kunne opnå et afkast, der er højt nok til at 

honorere garantierne og samtidig leve op til prudent person-princippet. Dermed investeres præmieindbe-

talingerne så de passer til arten og varigheden af forsikringsforpligtelserne. Størrelsen af forsikringsfor-

pligtelserne er meget følsom overfor den risikofrie rentekurve, da værdien af garantierne skal opgøres til 

nutidsværdi. Ændringer i rentekurven vil således både påvirke værdien af selskabets aktiver og passiver. 

Som det fremgår af Figur 3, stiger de garanterede ydelser, når renten falder og omvendt (Danmarks 

Nationalbank, 2019). Denne renterisiko har således stor betydning for livsforsikringsselskaberne, hvorfor 

de søger at afdække risikoen ved at matche renterisikoen på aktivinvesteringerne med renterisikoen på 

forpligtelserne.  

 

Figur 3: Nutidsværdien af garanterede ydelser falder, når renterne stiger (Danmarks Nationalbank, 2019, s. 3) 

 
5 Smith-Wilson metoden bruges, men der afgrænses fra en nærmere beskrivelse af de tekniske principper i ekstrapolati-
onsmetoden.  
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Et oplagt produkt til at matche varigheden på forpligtelserne ved gennemsnitsrenteprodukter, er fastfor-

rentede obligationer med en tilsvarende varighed, hvorved aktivet har samme renterisiko som garantien. 

Hermed vil både aktivet og passivet blive påvirket tilnærmelsesvist ens ved ændringer i renten (Danmarks 

Nationalbank, 2019). Denne investeringsstrategi er dog ikke mulig i praksis (eller nødvendigvis optimal), 

da der ikke findes en tilstrækkelig mængde, fastforrentede obligationer i omløb, med disse karakteristika, 

til at dække forpligtelserne på hele det danske pensionsmarked. Derudover er det heller ikke altid muligt 

at matche løbetiden og renten på obligationen med betalingerne på de garanterede ydelser (Lund, 2001). 

Alternativt kan denne rentefølsomhed for gennemsnitsrenteprodukterne afdækkes, ved at matche aktiver-

nes rentefølsomhed i et såkaldt overlay af derivater. En sådan investeringsstrategi kan være at allokere 

kapital til aktiver, som giver et tilstrækkeligt forventet afkast, men hvor løbetiden er for kort. Den korte 

løbetid kan dernæst ”justeres” ved at anvende renterelaterede derivater til at øge aktivernes varighed 

(Danmarks Nationalbank, 2019).  

En afdækningsstrategi kan ydermere være at anvende renteswaps, hvor livsforsikringsselskabet betaler en 

variabel rente og modtager en fast rente. Denne strategi transformerer en høj rentefølsomhed i forpligtel-

serne til en lille rentefølsomhed, som bedre matcher aktiverne (Wind & Gosvig, 2004). Ved denne strategi 

skal man dog være opmærksom på, at man er eksponeret over for basisrisiko. Basisrisiko betegner den 

usikkerhed investor har ved at anvende en hedged position, som ikke er perfekt korreleret med aktivet, 

der skal afdækkes. Derudover kan basisrisiko også opstå, når der er usikkerhed omkring det præcise tids-

punkt for, hvornår aktivet, som skal afdækkes, skal købes eller sælges, fordi der kan opstå en uoverens-

stemmelse mellem denne dato og udløbsdatoen for den købte afdækning. Basisrisikoen i en hedged posi-

tion er således risikoen for, at der vil være en forskel mellem spotprisen og futureprisen (Hull, 2016). 

Renteswaps som eneste derivat til afdækning af renterisikoen er dog kun velegnet for et livsforsikrings-

selskab, hvis forsikringstagerne ikke har en genkøbsoption. Hvis livsforsikringsselskabet har afdækket 

pensionsdepotet ved at investere i lange obligationer og renteswaps, vil en rentestigning medføre, at vær-

dien af disse bagvedliggende aktiver for pensionsdepotet reduceres. Det bemærkes her, at konverterbare 

obligationer er kendetegnet ved at have negativ konveksitet. Negativ konveksitet bevirker, at en rentestig-

ning vil medføre et kurstab, der forholdsmæssigt er større end den kursgevinst, som opnås ved et tilsva-

rende rentefald (Christensen, 2014). Livsforsikringshensættelserne er ligeledes kendetegnet ved negativ 

konveksitet, og værdien af de garanterede ydelser vil således også falde ved en rentestigning jf. Figur 3. 

Hvis forsikringstageren i forbindelse med en rentestigning ønsker at genkøbe pensionsdepotet, hvor der 

er tilknyttet en garanti (mod et gebyr), vil der opstå et tab for livsforsikringsselskabet. Da depotværdien 

er fastsat på baggrund af ligningen for den samlede værdi af depotet jf. kapitel 2, og hvis både værdien af 



Side 26 af 108 
 

de bagvedliggende aktiver, som pensionsdepotet er investeret i, og de garanterede ydelser falder pga. 

rentestigningen, vil der ikke være nok midler til at dække udbetalingen af depotet, og selskabet vil dermed 

realisere et tab på kontrakten. Det bemærkes her, at der er mulighed for genkøb i langt de fleste danske 

livsforsikringsselskaber (Baun & Simonsen, 2001). 

En alternativ løsning til afdækning af renterisikoen er anvendelsen af Swaptions. Livsforsikringsselskabet 

kan enten anvende receiver eller payer Swaptions. En Swaption giver køber retten, men ikke pligten, til 

på optionens udløbstidspunkt at modtage (receiver) eller betale (payer) en fast rente i en renteswap. Det 

er i den sammenhæng put-call pariteten, der medfører, at det både er muligt at anvende call- og putoptio-

ner. Vælger selskabet at udnytte optionsmuligheden i kontrakten, får de overordnet set det samme resultat, 

som ved den direkte renteswap. Fordelen ved at anvende en Swaption frem for en renteswap er, at man 

maksimalt kan tabe præmien. En receiver Swaption svarer i princippet til at indgå en aftale om en call-

option på en obligation med lang løbetid, idet man hermed får mulighed for at fastlåse renten på et senere 

tidspunkt. Det betyder dog også, at hvis renten stiger, vil optionens værdi falde, men til gengæld vil sel-

skabet have mulighed for at fastlåse renten på et højere niveau, og dermed vil de kunne opnå en højere 

forrentning af pensionsdepoterne. Hvis der er en sandsynlighed for, at der kan forekomme genkøb, kan 

selskaberne med fordel vælge at kombinere en renteswap med en payer Swaption, hvis det forudsættes, 

at livsforsikringsselskabet kun exerciser afdækningsstrategien i det tilfælde, at der sker genkøb (Baun & 

Simonsen, 2001).  

6.2. Solvenskapitalkravet 
Med henblik på at gennemgå de grundlæggende antagelser og principper for beregningen af solvenskapi-

talkravet under Solvens II, bruges kapitel 7 Afdeling 4 i direktivet i det følgende afsnit (Europa-

Parlamentet & Rådet for Den Europiske Union, 2009).  

6.2.1. Antagelser for solvenskapitalkravet 
For at kunne beregne solvenskapitalkravet antages det, at livsforsikringsselskabet drives som en going 

concern. Solvenskapitalkravet skal estimeres på en sådan måde, at der tages højde for alle de risikoele-

menter, der kan kvantificeres. Dette indebærer, at der både tages højde for den nuværende virksomhed, 

såvel som den forventede etablering af ny virksomhed inden for de næste 12 måneder.  

Solvenskapitalkravet beregnes dermed på baggrund af de risici, selskabet har påtaget sig, og er dermed 

det kvantificerede solvensbehov selskabet har for at kunne modstå en 200 års begivenhed. En sådan be-

givenhed er en krise af et sådant omfang, at den i gennemsnit kun vil forekomme en gang hvert 200. år. 

For at kunne modstå en 200 års begivenhed skal solvenskapitalkravet svare til selskabets Value-at-Risk 

på basiskapitalen med et 99,5 % konfidensniveau over en etårig periode. På den måde svarer 
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solvenskapitalkravet til den mængde kapital, der medfører, at selskabet med en sandsynlighed på mini-

mum 99,5 % kan overholde forpligtelserne overfor forsikringstager i det efterfølgende år.  

Solvenskapitalkravet skal mindst estimeres en gang om året, og resultatet heraf skal indrapporteres til 

Finanstilsynet. Det kræves, at selskaberne løbende kontrollerer deres solvenskapitalkrav og hvis deres 

risikoprofil ændres væsentligt, skal selskabet beregne og indberette på ny. Genberegning skal også ske, 

hvis tilsynsmyndighederne mener at have begrundet mistanke for, at selskabet afviger væsentligt fra de 

forhold, der tidligere gjorde sig gældende ved estimeringen. 

Til udførelsen af selve beregningen af solvenskapitalkravet, kan livsforsikringsselskaberne benytte direk-

tivets standardformel eller en intern model. Det er dog kun muligt at benytte en intern model, hvis der er 

tilstrækkeligt internt data eller relevant eksternt data, og derudover skal tilsynsmyndighederne godkende 

modellen. Denne afhandling benytter kun standardformlen.  

På baggrund af standardformlen udgør det samlede solvenskapitalkrav summen af det primære solvens-

kapitalkrav (BSCR), kapitalkravet til dækning af den operationelle risiko (Op), og en justering for de 

forsikringsmæssige hensættelser og de udskudte skatters tabsabsorberende evne (Adj). Det primære sol-

venskapitalkrav består af seks moduler; forsikringsrisiko inden for skadeforsikring, livsforsikring og 

syge-ulykkesforsikring, samt markedsrisiko, modpartsrisiko og risikoen på immaterielle aktiver jf. Figur 

4.   

 

Figur 4: Den overordnede struktur for standardformlen (EIOPA, 2014, s. 6) 
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Det primære solvenskapitalkrav udregnes ved formlen 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅 = ��𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑖𝑖,𝑗𝑗

+ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 

hvor summen indeholder alle de mulige kombinationer af de fem moduler i Figur 4, plus modulet for 

risikoen på immaterielle aktiver. Herved betegner 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖 solvenskapitalkravet for modul i, mens 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑗𝑗 be-

tegner solvenskapitalkravet for modul j. De forskellige korrelationsparametre 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑖𝑖,𝑗𝑗) kan aflæses i kor-

relationsmatricen i Tabel 1.  

 
Tabel 1: Korrelationsmatrice (Europa-Parlamentet & Rådet for Den Europiske Union, 2009, s. 124) 

Risikomodulerne kan yderligere opdeles i undermoduler, og for hvert undermodul bestemmes et solvens-

kapitalkrav, hvor en lignende aggregeringsformel benyttes. Solvenskapitalkravene estimeres på baggrund 

af stressscenarier, der er bestemt i forordningen. Disse prædefinerede stressscenarier er konstrueret så de 

afspejler en 200 års begivenhed. De antages at forekomme på tidspunktet for værdiansættelsen, så sol-

vensbalancen kan opstilles for stressscenarierne. Solvenskapitalkravet fastsættes herefter til de maksimale 

tab på kapitalgrundlaget, der følger af stressene, idet 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅 = 𝐾𝐾𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝 − 𝐾𝐾𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑛𝑛𝑑𝑑𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 

eller som illustreret i Figur 5. 

 
Figur 5 Solvens II balancen (EIOPA, 2014, s. 7) 
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Solvens II-reguleringen sætter således høje krav til basiskapitalgrundlaget, for at sikre at balancen ved 

stress i størrelsesordenen af en 200 års begivenhed, således kan absorbere tabet på baggrund af basiska-

pitalgrundlaget. 

Forholdet mellem livsforsikringsselskabets kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav kaldes solvensgraden6. 

Livsforsikringsselskabet skal pr. lovkrav som minimum have en solvensgrad på 1 (Finanstilsynet, 2018a). 

Det vil sige, at selskabet som minimum skal have et kapitalgrundlag, der er lige så stort som solvenska-

pitalkravet. Kan livsforsikringsselskabet ikke opfylde solvenskapitalkravet, skal der udarbejdes en gen-

opretningsplan, der skal godkendes af Finanstilsynet jf. direktivets artikel 138. I praksis er der dog ingen 

selskaber, der kun har en solvensgrad på 1, og dermed kun lige akkurat kan dække solvenskapitalkravet. 

Dette vil være alt for risikabelt, hvorfor der i praksis altid opereres med en margin. 

6.2.2. Fokusset på markedsrisikomodulet 
Livsforsikringshensættelserne er som udgangspunkt uafhængige af, hvordan investeringsaktiverne er 

sammensat, idet en anden investeringsallokering ikke vil påvirke selskabets forløb med dødelighed, syg-

dom, ulykke eller invaliditet. Det er derfor muligt at betragte markedsrisikomodulet isoleret for at vurdere, 

hvilken betydning Solvens II reguleringen har på livsforsikringsselskabernes investeringsmuligheder i 

infrastruktur. I teorien vil livsforsikringshensættelserne kunne blive påvirket af en ny i investeringsstra-

tegi, hvis denne resulterer i en markant stigning i indtjeningen, og selskabet derfor må ændre bonusud-

lodningen som følge heraf. Dette er dog af en sådan teknisk karakter, at der afgrænses fra dette i denne 

afhandling. Livsforsikringshensættelserne betragtes dermed som uafhængige af investeringerne. 

Af den samlede risikoeksponering i 2018 udgør markedsrisikoen i den forbindelse langt størstedelen med 

92 %, jf. Tabel 2. Dette indikerer, at langt størstedelen af livsforsikringsselskabets risikoeksponering bli-

ver behandlet, når markedsrisikomodulet som det eneste modelleres i afhandlingen.  

 
Tabel 2: Risikoeksponering (Finanstilsynet, 2018a, s. 5) 

 
6 Solvensgraden=Kapitalgrundlag/SCR 
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Når man ser på markedsrisikomodulet isoleret, er det således ud fra den betragtning, at det med rimelighed 

kan antages, at aktivstresset fra markedsrisikomodulet kan overføres én til én i kapitalgrundlaget på pas-

sivsiden, der ellers er afgrænset til at være eksogent givet. I den virkelige verden vil et fald i de samlede 

aktiver dog ikke kun give udslag i den tabsabsorberende evne i kapitalgrundlaget, men vil bl.a. også på-

virke den fremtidige bonus. Dette skyldes, at livsforsikringsselskabet uagtet en reduktion af aktiverne vil 

have forpligtelser, der skal honoreres, og hvis der er færre midler at gøre godt med, vil det være de frem-

tidige bonusser, der justeres (Finanstilsynet, 2019b).  

Det bemærkes dog, at markedsrisikomodulet er 0,25 korreleret med de øvrige moduler, jf. korrelations-

matricen for det primære solvenskapitalkrav i Tabel 1. Selvom modulerne er en smule korreleret, er de 

enkelte moduler ikke påvirket af, hvordan et livsforsikringsselskab investerer.  

Herudover synes det også rimeligt at antage, at solvenskapitalkravet for risikoen ved immaterielle aktiver 

vil være 0, idet forordningens artikel 12, stk. 2 angiver, at livsforsikringsselskaber skal værdiansætte 

goodwill og immaterielle aktiver til 0. Modulet medtager således kun risikoen for de immaterielle aktiver, 

når det kan påvises, at der findes en værdi for andre lignende aktiver og at disse er udregnet i overens-

stemmelse med artikel 10, stk. 2 i forordningen, hvilket antages ikke at være tilfældet i denne afhandling. 

Ydermere antages solvenskapitalkravet for skadesforsikringsmodulet også at være 0, da denne afhandling 

ikke beskæftiger sig med skadesforsikringsselskaber. Korrelationen mellem markedsrisikomodulet og 

skadesrisikomodulet er derfor uden betydning.  

Modulerne for forsikringsrisikoen indenfor liv og sundhed relaterer sig til estimeringen af cash flow for 

de garanterede ydelser, der estimeres af livsforsikringsselskabet aktuar. Livsforsikringsrisikoen udgør 20 

% af den samlede risikoeksponering jf. Tabel 2, og er således det modul, der har den største andel af 

risikoeksponering efter markedsrisikomodulet. De beslutninger som selskabet skal træffe omkring inve-

stering i infrastruktur, bliver dog ikke påvirket af livsforsikringsrisikoen, og det samme gør sig gældende 

for syge-ulykkesrisikoen, der kun udgør 2 % af den samlede risikoeksponering jf. Tabel 2.  

Modpartsrisikoen afspejler risikoen for, at et livsforsikringsselskab påføres et tab som følge af en mod-

parts misligholdelse eller tab af kreditværdighed. Risikoen opstår, når livsforsikringsselskabet køber fi-

nansielle instrumenter. Livsforsikringsselskaberne er dog opmærksomme på at minimere modpartsrisi-

koen ved fx at benytte standardiserede aftaler som ISDA7 og stille kollateral (sikkerhed). Da modpartsri-

sikoen ikke direkte opstår i forbindelse med investering i infrastruktur, kan der også ses bort fra dennes 

betydning for effekten på solvenskapitalkravet. 

 
7 International Swaps and Derivatives Association 
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Det kan således konkluderes, at markedsrisikomodulet med rimelighed kan antages alene at være repræ-

sentativt i betragtningen af effekten af aktivsammensætningen for livsforsikringsselskabets solvenskapi-

talkrav. Det følgende afsnit redegøres således for markedsrisikomodulets undermoduler.  

6.2.3. Markedsrisikomodulet  
Grundlæggende skal markedsrisikomodulet estimere den risiko selskabet er eksponeret overfor ved inve-

stering i forskellige aktiver, idet volatiliteten i markedspriserne vil påvirke værdien af selskabets aktiver 

og passiver. Derudover skal markedsrisikomodulet afspejle et eventuelt misforhold i varigheden for hen-

holdsvis aktiverne og passiverne. Beregningen af markedsrisikomodulet gennemgås i det følgende afsnit, 

og er baseret på kapitel V afdeling 5 i Europa Parlamentets Solvens II forordning (Europa-Kommissionen, 

2015a, s. 104-123). 

Renterisici  
Renterisikoen er et udtryk for den følsomhed, som værdien af livsforsikringsselskabets aktiver, passiver 

og finansielle instrumenter har overfor ændringer i rentekurven eller overfor udsving i rentesatserne 

(Europa-Parlamentet & Rådet for Den Europiske Union, 2009). Kapitalkravet for renterisikoen bestem-

mes ved at stresse det nuværende rentekurve. Rentekurven bliver både stresset med en stigning og et fald, 

hvor de risikofrie renter med lange løbetider stresses med en lavere procentsats end de risikofrie renter 

med korte løbetider. Det bemærkes, at procentsatserne for henholdsvis stigningen og faldet ikke er fuld-

stændig symmetriske, idet et rentefald stresses med en højere procentsats end en rentestigning. Den esti-

mering af henholdsvis stigning og fald, der medfører den højeste værdi, og dermed det højeste tab i ba-

siskapitalgrundlaget skal anvendes.  

Aktierisici  
Der er to forskellige metoder til at beregne kapitalkravet for aktierisikoen: standardmetoden og den løbe-

tidsbaserede metode. I beregningen af aktierisikoen anvendes i denne afhandling standardmetoden, hvor-

for det kun er denne, der gennemgås.  

Aktierne skal kategoriseres som enten type 1-aktier eller type 2-aktier. Type 1-aktier omfatter de aktier 

der handles på regulerede markeder i lande, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejds-

område (EØS) eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Type 2-aktier 

omfatter derimod de aktier, der er børsnoterede i lande, som ikke er medlem af EØS eller OECD, ligesom 

de omfatter unoterede aktier, råvarer og andre alternative investeringer.  

Aktieinvesteringerne inddeles i to kategorier, med henblik på at anvende forskellige stressfaktorer, da 

type 2-aktierne består af mere risikofyldte aktier end type 1-aktierne. De alternative investeringer, herun-

der infrastrukturinvesteringer, er blandt de aktiver der bliver stresset hårdest af alle. Der er således tale 
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om investeringer, der er meget kapitaltunge for livsforsikringsselskaberne i solvensmæssig forstand. Den 

høje stressfaktor medfører nemlig et højt solvenskapitalkrav, som medfører, at selskaberne bliver nødt til 

at holde et højt kapitalgrundlag for at være i stand til at dække solvenskapitalkravet, der således bliver 

større ved flere alternative investeringer.  

Type 1-aktierne har en stressfaktor på 39 %, mens type 2-aktierne har en højere stressfaktor på 49 %. 

Begge stressfaktorer tillægges en symmetrisk justering, der har til formål at justere stressfaktoren ift. de 

konkrete markedsforhold. Dette medfører, at stressfaktoren nedsættes, når markedet oplever aktiefald, og 

øges når markedet oplever aktiestigninger. Dette sker for at give selskaberne incitament til at sælge aktier, 

når kurserne er høje, og til at købe når kurserne er lave, for at bidrage til en hurtigere stabilisering af 

aktieudsvingene. Dette går også under betegnelsen kontracyklisk justering, og således skal give incita-

ment til at handle ud fra økonomiske ræssonementer og ikke på baggrund af solvensmæssige konsekven-

ser (Hvidegaard & Hesselholt, 2010). Det sker dog også for at undgå, at livsforsikringsselskaberne tvinges 

til at skaffe yderligere kapital eller sælge nogle af deres investeringer pga. negative ændringer på de fi-

nansielle markeder, der kan betyde at deres solvens blot bliver yderligere presset (EIOPA, 2014). Juste-

ringen beregnes ud fra niveauet af et offentligt tilgængeligt aktieindeks ved formlen 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =
1
2
∗ �
𝑆𝑆𝐶𝐶 − 𝑆𝑆𝐶𝐶
𝑆𝑆𝐶𝐶 − 8 %�, 

hvor CI er det aktuelle aktieindeksniveau, og AI er det vægtede gennemsnit af aktieindeksets daglige 

niveau over de seneste 36 måneder. Dog kan den symmetriske justering ikke være lavere end -10 % eller 

højere end +10 %. Finanstilsynet offentliggør dagligt den symmetriske justering (Finanstilsynet, 2017a).  

Herudover vil både type 1 og 2-aktieinvesteringer i tilknyttede selskaber, hvori der ydes en bestemmende 

indflydelse have en stressfaktor på 22 %. Dette er dog ikke en investeringstype, der gøres brug af i denne 

afhandling. 

Kapitalkravet for den samlede aktierisici kan udregnes ved følgende formel 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒 = �𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑖 1 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒
2 + 2 ∗ 0,75 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑖 1 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑖 2 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑖 2 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒

2 , 

hvor kapitalkravene 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑖 1 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒 og 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑖 2 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒 beregnes ved at gange den justerede stressfaktor 

med de respektive porteføljeandele af henholdsvis type 1-aktierne og type 2-aktierne.  

Ejendomsrisici 
Kapitalkravet for ejendomsrisici er lig tabet i basiskapitalgrundlaget, som vil følge, hvis ejendomsværdi-

erne pludselig faldt med 25 %. Der bruges således en fast stressfaktor på 25 % uanset ejendomstype.  
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Kreditspændsrisici 
Kapitalkravet for kreditspændsrisici beregnes ved følgende formel 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 . 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖 betegner kapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån, som ikke er realkreditlån, 

der opfylder kravene for at være et detaillån sikret ved pant i beboelsesejendom8, 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖 beteg-

ner kapitalkravet for kreditspændsrisici på securitiseringspositioner9 og 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 betegner kapitalkravet for 

kreditspændsrisici på kreditderivater. Det er dog kun beregningen af 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖, som vil blive gennemgået, 

da den anvendte portefølje ikke indeholder hverken securitiseringspositioner eller kreditderivater.  

Kapitalkravet for kreditspændsrisici på obligationer og lån svarer til det tab i basiskapitalgrundlaget, som 

kan opleves ved en umiddelbar reduktion i værdien af hver enkelt obligation eller lån i, når disse værdier 

stresses med risikofaktoren 𝑠𝑠𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖. Kreditrisikoen bestemmes ud fra en faktorbaseret beregning, hvor 

både kreditkvaliteten og varigheden tages i betragtning, når risikofaktoren, 𝑠𝑠𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖, bestemmes. Hvis vur-

deringen af kreditkvaliteten kommer fra et udpeget ECAI10 vil risikofaktoren 𝑠𝑠𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 blive tildelt på bag-

grund af Tabel 3. Hvis der ikke foreligger en ECAI udpeget kreditkvalitetstrins vurdering, og der ikke er 

stillet sikkerhed af debitor, vil risikofaktoren 𝑠𝑠𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 blive tildelt på baggrund af en forenklet tabel, hvor 

stressfaktoren alene baseres på varigheden, så der ikke tages højde for kreditkvaliteten jf. artikel 176 stk. 

4.  

 
Tabel 3: Kreditkvalitetstrin (Europa-Kommissionen, 2015a, s. 111) 

 
8 Realkreditlån, som opfylder kravene i forordningens artikel 191 om at være et detaillån sikret ved pant i beboelsesejen-
dom, behandles som en type 2-eksponering ved modulet for modpartsrisici.  
9 Securitisation er en finansieringsform, hvor udstedte lån omsættes til et aktiv, der kan videresælges til en investor. Køber 
vil derefter modtage af et cash flow fra det oprindelige lån (rente og afdrag). Dermed kan långiver distribuere risikoen til 
en anden part og øge sit indestående, hvormed der kan udlånes for flere midler (Hull, 2016).  
10 External Credit Assessment Institutions 
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Kreditkvalitetstrinene går fra 0 til 6, hvor en obligation med en kreditkvalitet på 0 er bedst. Dette ses ved, 

at en obligation eller et lån med den bedste kreditkvalitet stresses med en lavere faktor, eftersom kompo-

nenterne i 𝑠𝑠𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖, 𝑎𝑎𝑖𝑖 og 𝑏𝑏𝑖𝑖, er de laveste ved kvalitetstrin 0. De fleste internationale kreditratingbureauer 

rangerer dog ikke kreditkvaliteten på en skala fra 0 til 6, men derimod på en skala fra AAA, som den 

højeste rating, til C, som den laveste. Det er muligt at oversætte kreditkvalitetstrinnene i Solvens II for-

ordningen til de internationale ratingskalaer, idet et kreditkvalitetstrin på 0 svarer til en rating AAA, og 

kreditkvalitetstrin 5 og 6 svarer til en rating B og nedefter (Ratingplatform, 2020).  

Det bemærkes, at ovenstående Tabel 3 ikke gælder specifikke eksponeringer, nævnt i forordningens arti-

kel 180, hvor risikoen grundlæggende vurderes at være yderst lav. I disse specialtilfælde tildeles en stress-

faktor på 0 % for obligationer og lån udstedt af både Den Europæiske Centralbank og EU landenes cen-

tralregeringer og banker, hvilket betyder, at statsobligationer fra de europæiske lande har en stressfaktor 

på 0 %.  

Koncentrationsrisici 
Kapitalkravet for koncentrationsrisici beregnes på baggrund af enkeltnavnseksponeringer. Dette betyder, 

at større koncentrationer i et livsforsikringsselskabs investeringsportefølje af selskaber, der tilhører 

samme koncern, vil medføre en større risiko.  

Der beregnes dog kun et kapitalkrav for koncentrationsrisikoen ved en større eksponering overfor den 

samme modpart, idet delmodulet ikke inkluderer andre typer koncentrationsrisici, som fx geografisk eller 

sektorkoncentration af de aktiver, der er indeholdt (EIOPA, 2014). Beregningen af kapitalkravet udføres 

i tre trin. Først bestemmes den overskydende eksponering 𝑋𝑋𝑆𝑆𝑖𝑖. Dernæst beregnes kapitalkravet 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖 for 

koncentrationsrisikoen for hvert enkelt ”navn” ved at gange 𝑋𝑋𝑆𝑆𝑖𝑖 med risikofaktoren 𝗀𝗀𝑖𝑖, og til sidst aggre-

geres alle kapitalkravene for hver enkeltnavnseksponering.  

Det samlede kapitalkrav for koncentrationsrisici kan hermed beskrives ved følgende formel 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑠𝑠𝑏𝑏𝑖𝑖𝑠𝑠 = ��𝑆𝑆𝐶𝐶𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖2
𝑖𝑖

, 

hvor 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖 = 𝑋𝑋𝑆𝑆𝑖𝑖 ∗ 𝗀𝗀𝑖𝑖.  

Valutaspændsrisici  
Valutaspændsrisikoen er et udtryk for den følsomhed, selskabets investeringer i udenlandske aktiver er 

eksponeret over for ved ændringer i niveauet for valutakurserne eller volatiliteten i valutakurserne. En 

stigning eller fald i den udenlandske valuta vil påvirke værdien af livsforsikringsselskabets aktiver, 
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passiver og finansielle instrumenter. Denne værdiændring skal afspejles i kapitalkravet. Stressfaktoren for 

valutarisici er 25 %, for både en stigning såvel som et fald i en udenlandsk valuta ift. den lokale valuta. 

Kapitalkravet er således det højeste tab i basiskapitalgrundlaget, som selskabet ville opleve ved enten en 

stigning eller et fald.  For investeringer i en valuta der er bundet til euroen, kan der foretages en justering 

af stressfaktoren, for at tage hensyn til den umiddelbare lavere risikoeksponering.  Dette er meget væsent-

ligt for de danske selskaber, idet kronen er bundet til euroen, og investeringer i EUR derfor kan stresses 

med en lavere faktor. Dette gælder dog kun så længe en række betingelser og kriterier er opfyldt, hvorefter 

stressfaktoren vil kunne justeres til 0,39 % (Europa-Kommissionen, 2015b). 

De fleste selskaber vil dog afdække deres eksponering overfor fremmede valutaer, hvis en betydelig andel 

af deres investeringer er eksponeret overfor denne valutarisici.  

Det samlede solvenskapitalkrav 
Det samlede kapitalkrav for hele markedsrisikomodulet opgøres ved følgende formel 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 = ��𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑖𝑖 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑖𝑖,𝑗𝑗

. 

Summen omfatter alle mulige kombinationer af de seks delmoduler og de forskellige korrelationspara-

metre 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑖𝑖,𝑗𝑗) kan aflæses af korrelationsmatricen i Tabel 4. A er 0, når kapitalkravet for renterisici er 

estimeret på baggrund af en stigning i rentekurven og er lig 0,5 ved rentefald.  

 
Tabel 4: Korrelationsmatrice (Europa-Kommissionen, 2015a, s. 105) 
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6.2.4. Solvens II og de to produkttyper  
Solvenskapitalkravet kvantificerer den risiko et livsforsikringsselskab har ved at indgå en livsforsikrings-

kontrakt. De grundlæggende forskelle mellem gennemsnitsrente- og markedsrenteproduktet betyder, at 

solvenskapitalkravene til de to produkttyper bliver forskellige.  

For gennemsnitsrenteprodukterne, med en tilknyttet garanti, er det livsforsikringsselskabet, der bærer in-

vesteringsrisikoen. Solvenskapitalkravet afspejler således denne investeringsrisiko, der forøges, når livs-

forsikringsselskabet påtager sig yderligere investeringsrisici. Dermed har solvenskapitalkravet en ind-

skrænkende effekt på investeringsaktivernes sammensætning. For markedsrenteprodukterne, uden en til-

knyttet garanti, er det derimod forsikringstagerne selv, der bærer investeringsrisikoen, fordi livsforsik-

ringsselskabet ikke har lovet forsikringstagerne mere end værdien af deres eget pensionsdepot den dag de 

skal på pension. Livsforsikringshensættelserne bliver således lig med depotet, hvorfor livsforsikringssel-

skabets kvantificerede investeringsrisiko bliver negligerbar. Da effekten af solvenskapitalkravet alene be-

tragtes via markedsrisikomodulet, er det derfor ikke nødvendigt at beregne solvenskapitalkravet for mar-

kedsrenteprodukterne, eftersom livsforsikringsselskabet her ikke har nogen mærkbar investeringsmæssig 

risiko.  

Porteføljerne af markedsrenteprodukter skal dog fortsat leve op til investeringsreglerne i prudent person-

princippet. For markedsrenteprodukterne opstår derfor en problematik vedrørende likviditetsrisikoen. Den 

større investeringsfrihed sammen med det lave renteniveau, har nemlig betydet at en større del af mar-

kedsrenteporteføljerne er investeret i alternative aktiver. Da livsforsikringsselskaberne skal kunne hono-

rere sine forpligtelser, skal de også kunne administrere risikoen for de omkostninger, der er forbundet 

med at honorere forpligtelserne, især ved pludselige uforudsete udgifter eller ved genkøb (Skandia, 2019). 

Risikoen ligger i at have placeret store dele af porteføljen i illikvide aktiver, der ikke nemt kan omsættes 

til likvider, eller hvis aktiverne viser sig ikke at kunne sælges til den forventede værdi, sådan at kurstab 

vil være forbundet med frasalg/indfrielse (Forsikring og Pension, 2018).  Der er således en særlig proble-

matik forbundet med de alternative investeringers illikviditet i markedsrenteprodukterne. For gennem-

snitsrenteprodukterne bliver denne risiko adresseret direkte i solvenskapitalkravet, men fordi solvenska-

pitalkravet ikke beregnes for markedsrenteprodukterne, vil det være nødvendigt at indføre specifikke li-

kviditetsbegrænsninger, når den optimale portefølje skal sammensættes.  

Den observerede tendens til, at flere forsikringstagere har valgt de ugaranterede markedsrenteprodukter 

frem for de garanterede gennemsnitsrenteprodukter skyldes, at selskaberne vil af med garantierne for ikke 

at være i en sårbar solvenssituation.  De faldende renter har nemlig betydet, at forsikringshensættelserne 

for de garanterede gennemsnitsrenteprodukter er steget, hvilket medfører pres på solvensen. Samtidig vil 

et fald i aktivpriserne medføre et yderligere pres på solvensen (Finanstilsynet, 2017b). 
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Livsforsikringsselskabet ønsker således at få en større investeringsmæssig frihed, der kan give mulighed 

for et højere forventet afkast af de indbetalte præmier. Vælger forsikringstagerne det ugaranterede mar-

kedsrenteprodukt har selskabet mulighed for at anvende hele puljen på aktiver, der giver et reelt afkast i 

stedet for at bruge en andel på forsikringer og renteafdækningsstrategier. For forsikringstagerne kan dette 

betyde en højere pensionsydelse (Finanstilsynet, 2017b).   

Ved at investere puljen af gennemsnitsrenteprodukter til en lavere risiko, bliver presset på solvensen min-

dre, men medfører samtidig et lavere forventet afkast. Dette kan medføre, at livsforsikringsselskaberne 

taber penge, hvis de ikke på lang sigt kan opnå en tilstrækkelig forrentning af de indbetalte præmier, der 

er nødvendig for at kunne honorere garantierne. De nuværende lave renter på markedet medfører således, 

at det er svært for livsforsikringsselskaberne at opnå tilstrækkelige afkast på de traditionelle markeder. Af 

denne grund har mange livsforsikringsselskaber søgt mod alternative investeringer, og har investeret i fx 

infrastruktur for at opnå højere afkast (Finanstilsynet, 2017b).  
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Kapitel 4 – Infrastruktur  
I dette kapitel foretages en gennemgang af infrastruktur som investeringsmulighed for et livsforsikrings-

selskab, samt en redegørelse for hvordan livsforsikringsselskaberne typisk investerer i infrastruktur. Dette 

efterfølges af en gennemgang af implikationerne ved investeringer i infrastruktur. Fordele og ulemper ved 

allokering til infrastrukturaktiver i en investeringsportefølje analyseres, med særligt fokus på de egenska-

ber som infrastrukturaktiver bidrager med i en portefølje. Slutteligt analyseres behandlingen af infrastruk-

tur under Solvens II.  

7. Investering i infrastruktur  
Infrastruktur bliver i den danske ordbog defineret som ”et samfunds fysiske og organisatoriske anlæg til 

transport og kommunikation, der er nødvendige for at få samfundet til at fungere” (Den Danske Ordbog, 

2020). Et samfund er således dybt afhængig af infrastruktur for at kunne være velfungerende. Typisk 

opdeles infrastruktur i økonomisk og social infrastruktur. Økonomisk infrastruktur inkluderer transport, 

forsyningsselskaber, kommunikation og vedvarende energi, mens den sociale infrastruktur omfatter sko-

ler, sundhed og politi (Inderst, Pension Fund Investment in Infrastructure, 2009).  

Ønsker et livsforsikringsselskab at investere i infrastruktur, er der en lang række beslutninger, der skal 

træffes, fordi der er flere måder, hvorpå man kan investere i infrastruktur, se Figur 6. For det første skal 

investor vælge den ønskede kapitaltype, idet der skal vælges mellem investering i egenkapital eller gæld. 

For det andet skal investor vælge den ønskede investeringstype, eftersom investeringen kan foretages 

direkte i et bestemt aktiv eller som aktier i en virksomhed i infrastruktursektoren, eller indirekte igennem 

en infrastrukturfond. Slutteligt skal investoren beslutte valget af investerings vehicle, idet man kan inve-

stere noteret eller unoteret (Regele, 2018). Denne afhandling tager sit udgangspunkt i aktivinvesteringer, 

hvorfor fokus vil være på egenkapital som kapitaltype. Herudover er fokus på unoterede infrastrukturin-

vesteringer, da de danske livsforsikringsselskaber primært foretager deres infrastrukturinvesteringer di-

rekte i projekter eller indirekte gennem fonde. Livsforsikringsselskaberne foretager i den sammenhæng 

primært investeringer i økonomisk infrastruktur (Finanstilsynet, 2014a). Infrastrukturfonde, som investe-

ringstype, vil derfor blive uddybet i det næste afsnit. Disse karakteristika passer på det anvendte empiriske 

data, da dette indeholder infrastruktur som unoteret aktiv.  
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Figur 6: Egen tilvirkning med inspiration fra Bitsch, Buchner, & Kaserer (2010) 

7.1. Infrastrukturfonde 
De første infrastrukturfonde blev etableret i midten af 1990’erne i Australien og Canada. Disse fonde blev 

dog først udbredt blandt europæiske og amerikanske livsforsikringsselskaber i midten af 2000’erne, og 

det er således igennem det sidste årti, populariteten af infrastrukturinvesteringer virkelig er taget til, og 

antallet af investeringer i infrastrukturfonde er vokset kraftigt. Førhen blev investeringerne oftest foretaget 

direkte i infrastrukturprojekter eller som aktiekøb i virksomheder i infrastruktursektoren. I dag foretages 

der stadig direkte investeringer i infrastrukturprojekter som fx vindmølleparker, men det er nu også blevet 

almindeligt at investere gennem infrastrukturfonde, der specialiserer sig i gennemførelsen af direkte in-

frastrukturinvesteringer på vegne af livsforsikringsselskaber (Inderst, Pension Fund Investment in 

Infrastructure, 2009). Ved en indirekte investering er der således tale om en outsourcing af ressourcer og 

kompetencer til fonden, hvorved livsforsikringsselskabet også har en mindre grad af indflydelse, end hvis 

de vælger en direkte investering i et projekt (Cendrowski & Wadecki, 2012). På den anden side er indi-

rekte investering gennem en infrastrukturfond karakteriseret ved et lavere kapitalkrav sammenlignet med 

direkte investeringer jf. Figur 6 (Bitsch, Buchner, & Kaserer, 2010). 

Infrastrukturfonde er generelt ikke bredt behandlet i litteraturen, hvorfor den følgende gennemgang af 

infrastrukturfondes konstruktion er forklaret på baggrund af Private Equity fondskonstruktionen. Dette 

gøres med belæg i, at nutidens infrastrukturfonde er konstrueret på samme vis som Private Equity fonde 

(Inderst, 2010).  

Infrastruktur er stadig en relativ ny aktivklasse sammenlignet med Private Equity, der er kendetegnet ved 

relativt langsigtede investeringer i unoterede kapitalandele (Cendrowski & Wadecki, 2012). Private 

Equity konstruktionen er baseret på en opdeling i Private Equity selskaber og Private Equity fonde. Private 

Equity selskabet, er dannet og ledet af professionelle investorer. Dette selskab administrerer og leder en 

eller flere Private Equity fonde, hvori kapital fra eksterne investorer aggregeres og bruges til at 
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gennemføre investeringer. På den måde er fonden en selvstændig juridisk enhed, hvilket betyder, at de 

eksterne investorer kun har en begrænset forpligtelse, da de maksimalt kan tabe den kapital, de har stillet 

til rådighed (Cendrowski & Wadecki, 2012).  

Private Equity fonde investerer den aggregerede kapital fra investorerne, i selskaber som forventes at 

kunne optimeres med et aktivt ejerskab, og derefter sælges til en højere pris, for på den måde at skabe et 

afkast til investorerne. Investorerne er ofte institutionelle investorer, som fx andre fonde og livsforsik-

ringsselskaber. En Private Equity fond kan enten være af en kapitalfond, hvor der investeres i allerede 

etablerede virksomheder eller en såkaldt venturefond, hvor man investerer i nyetablerede virksomheder 

(Cendrowski & Wadecki, 2012).  

Det ækvivalente ses at være gældende for infrastrukturinvesteringer ved henholdsvis Brownfield og 

Greenfield. Brownfield refererer til infrastruktur, der allerede er i drift og genererer et afkast, hvorved der 

er tale om modernisering af faciliteterne eller en renovation, mens Greenfield indikerer, at det er nye 

investeringer, der derfor også har en højere risiko og dermed også et højere forventet afkast end projekter 

indenfor Brownfield  (Gatzert & Kosub, 2014).  

En Private Equity fond gennemgår typisk fire stadier (Cendrowski & Wadecki, 2012);  

1. Fundraising 

2. Investering 

3. Værdiskabelse gennem aktivt ejerskab (management)  

4. Salg af virksomhed og tilbagebetaling af gevinst til investorerne (exit) 

En infrastrukturfond vil på samme vis også gå igennem stadie 1) Fundraising og 2) Investering. Forskellen 

ligger derimod i stadie 3), hvor en infrastrukturfond etablerer infrastrukturaktivet, der er investeret i, og i 

stadie 4), hvor infrastrukturfonden begynder at tjene penge på investeringen, idet samfundet begynder at 

bruge infrastrukturaktivet, der derved indbringer et løbende cash flow. Alternativt kan et salg af aktivet 

indbringe et afkast. 

I en infrastrukturfonds første fase bliver fonden etableret, og de ansvarlige i fonden skal herefter tiltrække 

risikovillig kapital fra institutionelle investorer. Beslutter den institutionelle investor sig for at investere, 

gives et bindende kapitaltilsagn til fonden om at betale pengene, når de skal bruges. Den anden fase kan 

påbegyndes, når tilstrækkelig kapital er bundet i fonden, idet de rejste midler nu kan blive investeret i 

infrastrukturprojektet. Tredje fase bruges på at gennemføre selve infrastrukturprojektet ved at bygge eller 

renovere infrastrukturaktivet. I den fjerde fase tages infrastrukturaktivet i brug af samfundet, hvorved den 

løbende brugerbetaling for samfundets brug af aktivet genererer indbetalinger. Infrastrukturinvesteringer 
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giver således et langsigtet kontraktbaseret cash flow, der er bundet op på det specifikke aktiv. Hermed er 

afkastet forudsigeligt og langsigtet (KPMG, 2017; Cendrowski & Wadecki, 2012; Inderst, 2010).  

 
Figur 7: Egen tilvirkning med inspiration fra Cendrowski & Wadeck (2012) 

Private Equity har typisk en levetid på 10-12 år, mens infrastruktur ofte kan have en væsentlig længere 

levetid typisk mellem 20-25 år (PensionDanmark, 2019). Både infrastrukturfonde og Private Equity fonde 

foretager altså investeringer med en lang løbetid, og hvor værdien af investeringens cash flow vil være 

illustreret af J-kurven, jf. Figur 7. Dette betyder, at investeringen de første år vil være præget af store 

omkostninger, der bl.a. bliver dækket af investorernes kapitaltilsagn, og der vil således gå en række år før 

infrastrukturaktivet er bygget og kan tages i brug, og investeringen dermed giver et positivt afkast (Regele, 

2018). Den store forskel kommer således til udtryk i den type aktiver, som de to typer fonde investerer i. 

Mens Private Equity fonde investerer i virksomheder, investerer infrastrukturfondene i projekter. Infra-

strukturprojekter er ikke så risikobehæftede, som udviklingen af virksomheder gennem aktivt ejerskab, 

hvorfor de til gengæld heller ikke giver et lige så højt afkast. Fordelen er derimod, at de giver et langt 

mere stabilt og sikkert afkast over en længere årrække, når infrastrukturaktivet tages i brug. Infrastruktur-

investeringer kan hermed karakteriseres som værende kapitaltunge og langvarige investeringer, hvor det 

er muligt at sikre et stabilt cash-flow lang tid ud i fremtiden. Dette betyder, at især livsforsikringsselskaber 

som investorer, har mulighed for at matche deres lange forpligtelser med den lange investeringshorisont 

og det stabile cash-flow fra infrastrukturinvesteringen. Fordi brugerne af infrastrukturaktiverne typisk er 

samfundet, har infrastrukturtjenester en udpræget uelastisk efterspørgsel, hvilket medfører en monopol-

lignende position i markedet (Dechant & Finkenzeller, 2013). Derudover har infrastruktur som aktiv 
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generelt en signifikant lavere misligholdelses rate end ikke-infrastruktur investeringer (Bitsch, Buchner, 

& Kaserer, 2010). Disse forhold og muligheden for at matche en lang investeringshorisont med lange 

forpligtelser, betyder at infrastrukturinvesteringer er et attraktivt aktiv i investeringsporteføljen for et livs-

forsikringsselskab (Dechant & Finkenzeller, 2013). 

8. Managerovervågning og værdiansættelse 
Med indførelsen af Solvens II-direktivs prudent person-princip, må livsforsikringsselskaberne kun inve-

stere i aktiver, såfremt risikoen kan forstås og administreres. Dette princip gælder for alle typer investe-

ring, og infrastruktur er ingen undtagelse (Finanstilsynet, 2018d).  

Investeringer i direkte infrastrukturprojekter er en omkostningsfuld proces for den enkelte investor pga. 

due diligence-omkostningerne og de mange ressourcer det kræver i arbejdstimer. Derudover kræver det 

også, at investoren har en vis størrelse, for at være i stand til at betale for infrastrukturprojektet alene 

(Croce, 2012). Med udbredelsen af infrastrukturfonde, er infrastrukturinvesteringer blevet mere tilgæn-

gelige, idet det nu er muligt for flere livsforsikringsselskaber at foretage infrastrukturinvesteringer, da 

kapitalkravet for indirekte investeringer er lavere sammenlignet med direkte investeringer. Det er dog 

stadig ikke alle danske livsforsikringsselskaber, der er i stand til at klare den høje tærskelværdi for at 

kunne indgå i en unoteret infrastrukturinvestering. Det er således kun en mindre gruppe, der kan være 

med (Rosenholm, 2015). Investering gennem en fond, betyder at investorerne i større grad får mulighed 

for at samles i en større pulje af kapital, hvilket muliggør en bedre diversificering og stærkere købekraft 

(Cendrowski & Wadecki, 2012). 

Denne type investering adskiller sig fra traditionelle investeringer ved at være illikvid, idet de ikke handles 

på et finansielt marked. Dette skaber en række problemstillinger ift. kriterierne i prudent person-princip-

pet, da markedspriserne bruges til værdiansættelse af aktiverne. Uden en markedspris skal værdien be-

stemmes ud fra en model, hvilket betyder, at beregningen vil være underlagt en langt større usikkerhed, 

end en observeret markedspris. De mange skønselementer i værdiansættelsen ved brug af en model, med-

fører også, at investeringerne på overfladen synes mere stabile, fordi der ikke medtages mindre udsving, 

hvilket er medtaget i markedspriserne. Risikoen ved investeringen vil dermed opleves lavere sammenlig-

net med andre aktivtyper (Bitsch, Buchner, & Kaserer, 2010). 

En stor del af den daglige drift i de livsforsikringsselskaber, der har fondsinvesteringer, bliver således 

udvælgelse og managerovervågning af fonden. Selvom fonden anses for at være en ekstern porteføljefor-

valter, skal livsforsikringsselskabet stadig kunne forstå risikoen ved investeringen og samtidig vurdere 

om de er enige med den værdiansættelse, fonden har lavet. Livsforsikringsselskabet skal således løbende 
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foretage deres egen værdiansættelse af investeringen for at leve op til prudent person-princippet. For at 

undgå en interessekonflikt, må de medarbejdere i livsforsikringsselskaberne, som har stået for at foretage 

investeringen ikke også stå for at vurdere investeringens udvikling. Hvis det er de samme medarbejdere, 

som foretager investeringerne, og derefter skal værdiansætte den, giver det medarbejderne mulighed for 

dække over dårlige investeringer. Interessekonflikten opstår, idet det kan være en karrieremæssig fordel 

og personlige vinding at skjule en dårlig investering, som egentlig bør nedskrives. Finanstilsynet kræver 

derfor, at der er en klar funktionsadskillelse således, at medarbejdere, der beskæftiger sig med indgåelse 

af handler og risikotagning, efterfølgende hverken må være ansvarlige for værdiansættelsen eller på nogen 

måde deltage i værdiansættelsesprocessen ved at bidrage med informationer. Er det ikke muligt for livs-

forsikringsselskabet at have en klar funktionsadskillelse, skal selskabet sørge for at anvende acceptable 

foranstaltninger, der skal håndtere interessekonflikten. Har et selskab ikke denne funktionsadskillelse eller 

har foretaget de nødvendige foranstaltninger, kan det medføre, at værdiansættelsen ikke sker på et objek-

tivt grundlag, og dermed har en for høj værdiansættelse (Vitoft, 2019).  

Det er således kun de større livsforsikringsselskaber der foretager investeringer i unoteret infrastruktur, 

da en sådan investering kræver en lang række vidtgående kompetencer, samt evnen til at imødekomme 

høje udgifter og tærskelværdier. Livsforsikringsselskabet nedsætter derfor specifikke arbejdsgrupper, re-

krutterer investeringsspecialister og indgår samarbejdsaftaler med parter, som har særkompetencer inden-

for bestemte investeringsområder som fx infrastruktur (Rosenholm, 2015). 

9. Infrastrukturens karakteristika som aktiv i investeringsporteføljen  
Demografiske ændringer, samt øget fokus på klimavenlige løsninger, har medført et langt større sam-

fundsbehov for infrastrukturinvesteringer. Dette skyldes både en øget befolkningsvækst og det, at befolk-

ningen bliver ældre, hvilket skaber henholdsvis et behov for kapacitetsforøgelse og et behov for yderligere 

infrastruktur, som kan imødegå de ændrede behov (Regele, 2018). Herudover skaber den økonomiske 

udvikling behov for mere infrastruktur og en forbedring af eksisterende infrastruktur for at kunne følge 

med den teknologiske udvikling og omlægge eksisterende infrastruktur til mere bæredygtige alternativer 

(Bitsch, Buchner, & Kaserer, 2010).  

Der er ifølge Oyedele et al. (2014) to grunde til, at infrastrukturinvesteringer har fået stor interesse fra 

investorerne. For det første er det de attraktive markedsforhold, idet efterspørgslen på infrastrukturaktiver 

er langt højere end udbuddet. Dette skyldes bl.a., at mange landes regeringer har nedprioriteret finansie-

ringen til infrastruktur og derfor har været nødt til at gå til de private investorer for at skaffe den nødven-

dige kapital til investeringerne. For det andet er aktivklassens performance karakteriseret ved at give et 
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højt afkast, stabile cash flow og en lav volatilitet. Infrastrukturinvesteringer har dermed et risk-return 

forhold, der er meget attraktivt for investorer. Pga. disse unikke egenskaber har der været en stigende 

interesse fra institutionelle investorer, der ønsker eksponering overfor denne type investeringsaktiv, for at 

opnå et forbedret afkast (Oyedele et al., 2014).  

Det højere afkast skyldes i høj grad, at alternative investeringer til forskel fra traditionelle investeringsty-

per, som obligationer og aktier, har en indbygget illikviditetspræmie.  Illikviditetspræmien er en kompen-

sation for den meget lange løbetid sammenholdt med det faktum, at der er tale om projekter med høje 

tærskelværdier og da der kun er få muligheder for at komme ud af investeringen i projektets løbetid, da 

man ikke blot kan sælge sin andel i investeringen på et finansielle marked. Når investorer investerer i 

alternative aktiver, forelægger der således en øget risiko for, at det i det hele taget vil være svært at sælge 

sin andel af aktivet og med stor usikkerhed om, hvorvidt et salg vil kunne ske til en pris, der ikke medfører 

et tab på investeringen. Illikviditetspræmien er således en kompensation til investoren, for aktivets illi-

kviditet. Risikoen investor påtager sig ved at investere i fx infrastruktur bliver derfor indarbejdet i det 

forventede afkast (Finanstilsynet, 2014a).  

Grundet den illikvide natur fastsættes værdien af infrastrukturinvesteringen, som bekendt, ud fra en mo-

del, som kan medføre mere stabile værdiansættelser på overfladen og dermed lavere risiko/volatilitet. 

Hvis markederne i den forbindelse oplever et chok på størrelse med finanskrisen, bliver værdien af infra-

strukturinvesteringerne også påvirket, men under normale uroligheder og de mindre udsving man må for-

vente på aktiemarkederne, påvirkes infrastrukturinvesteringerne ikke pga. den modelfastsatte værdiansæt-

telse. Infrastrukturinvesteringer kan dermed bruges som porteføljens stabilisator, idet aktivklassen ikke 

har den samme følsomhed overfor den økonomiske cyklus som andre traditionelle aktivklasser. På denne 

måde kan investeringen være med til at beskytte porteføljen i nedgangsperioder (Thierie & Moor, 2016).  

Fordi unoterede infrastrukturinvesteringer ikke bliver påvirket på samme måde som investeringerne i de 

traditionelle aktiver, kan selskaberne, ud over at bruge infrastrukturinvesteringerne som beskyttelse af 

downside risk, også opnå en diversifikationsgevinst pga. den lave korrelation med de traditionelle aktiver 

(Thierie & Moor, 2016). Det er bl.a. denne lave korrelation, der er meget attraktiv for livsforsikringssel-

skaberne og det, der medfører, at investeringer i unoteret infrastruktur har sin berettigelse. 

Ulemperne ved de unoterede infrastrukturinvesteringer, herunder en længere tidshorisont og højere likvi-

ditetsrisiko, jf. Figur 7, betyder, at nogle investorer foretrækker at investere i noteret infrastruktur. Inve-

storen skal dog være opmærksom på at naturen i de noterede infrastrukturinvesteringer minder mere om 
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de traditionelle aktier, hvorfor disse også udviser en høj positiv korrelation med large cap aktier11 over en 

lang tidshorisont. En investering i noterede infrastrukturaktiver vil dermed være mindre attraktiv, hvis en 

større andel af porteføljen allerede er allokeret til large cap aktier (Dechant & Finkenzeller, 2013).  

9.1. Inflation 
Livsforsikringsselskabernes lange investeringshorisont medfører, at de skal forholde sig til udfordringen 

omkring inflation. Selvom inflationsraten har været relativt lav igennem de sidste årtier, søger investo-

rerne alligevel måder at beskytte sig mod denne risiko. Infrastrukturinvesteringer er modstandsdygtige 

over for inflation pga. aktivets grundlæggende egenskaber. Infrastruktur er som aktivklasse, ud over at 

være karakteriseret som fysiske og håndgribelige aktiver, også kendetegnet ved høje udskiftningsomkost-

ninger og lave driftsomkostninger efter den meget store initialinvestering ved projektets opstart. Aktiv-

klassen vigtigste egenskab som inflationshedge er den høje prisstyrke, idet de genererede cash flows ofte 

er kontraktmæssigt eller regulatorisk forbundet med inflationen på lang sigt. Det vil sige, at investoren 

kan justere prisen på infrastrukturtjenesten fx igennem brugerbetalingen således, at det er kunderne, der 

kommer til at betale for inflationsstigningen og ikke investoren (Wurstbauer & Schäfers, 2015). 

Der forekommer dog væsentlige forskelle i det potentielle inflationshedge, da cash flow strukturen kan 

være forskellig alt efter hvilket underliggende aktiv, der er tale om. Ydermere er det afgørende, hvorvidt 

det blot er omsætningen og ikke omkostningerne, der er linket til inflationen. Der foreligger også en for-

skel mellem noterede og unoteret infrastrukturinvesteringer, idet noterede infrastrukturinvesteringer er 

langt mere volatile og giver derfor en ringere hedge mod inflation. I en blandet porteføljesammenhæng 

bør unoterede infrastrukturinvesteringer derfor være allokeringsstrategien, hvis man ønsker at reducere 

inflationsrisikoen (Wurstbauer & Schäfers, 2015). 

9.2. Infrastruktur og ejendomme  
Infrastrukturinvesteringer og ejendomsinvesteringer ses ofte som beslægtede aktiver, da de har mange af 

de samme underliggende karakteristika, herunder muligheden for at fungere som inflations hedge. De har 

dog forskellige risiko- og afkastegenskaber samtidig med, at deres allokerings-mønstre afviger, hvilket 

taler for, at de kan betragtes som to separate aktivklasser. Ydermere medfører den stigende interesse og 

større allokering til infrastrukturaktiver, at markedet er vækstet og blevet modnet i en sådan grad, at in-

frastruktursektoren nu anses for at være en separat aktivklasse og ikke en substitut for ejendomsinveste-

ringer i en blandet aktivportefølje. Dette har betydet, at mange institutionelle investorer nu sætter speci-

fikke mål for, hvor stor en del af porteføljen, der skal allokeres til infrastruktur. Samtidig sørger de for, at 

 
11 Large cap refererer til virksomheder med en markedskapitalisering på mere end $10 milliarder (Chen, Investopedia, 
2019) 
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fjerne infrastrukturinvesteringerne fra deres Private Equity-porteføljer og ejendoms-porteføljer, som in-

frastrukturen typisk har været placeret i før hen (Dechant & Finkenzeller, 2013).  

9.3. Opsummering  
Helt grundlæggende har infrastruktur et meget attraktivt risk-return forhold, og det kan dermed konklu-

deres, at et livsforsikringsselskab kan drage fordel af de unoterede infrastrukturinvesteringers mange po-

sitive karakteristika ved at inkludere aktivet i en blandet aktivportefølje. I Tabel 5 er de forskellige fordele 

og ulemper beskrevet i afsnittet opsummeret.  

Fordele Ulemper 

- Stabile cash flow langt ud i fremtiden 

- Lang investeringshorisont der kan mat-

ches med livsforsikringsselskabets lange 

forpligtelser 

- Lavere misligholdelses rate end ikke-in-

frastruktur investeringer 

- Højere forventet afkast grundet illikvidi-

tetspræmie 

- Porteføljestabilisator grundet mindre 

følsomhed overfor den økonomiske cy-

klus 

- Lav korrelation med traditionelle aktiver 

giver diversifikationsgevinst 

- Mulig inflationshedge  

- Kapitaltunge investeringer 

- Høje tærskelværdier 

- Værdiansættelse kan ikke observeres i mar-

kedet 

- Illikvid investering, der kan være svær at 

komme af med før tid 

- Mange ressourcer forbundet med en investe-

ring 

Tabel 5: Fordele og ulemper ved infrastrukturinvesteringer (Egen tilvirkning) 

10. Infrastruktur og Solvens II 
Solvens II-direktivets standardformel til opgørelsen af markedsrisikoen karakteriserer typisk alternative 

investeringer som unoterede aktier, hvorved stressfaktoren er 49 %. Finanstilsynet specificerer dog, at de 

alternative investeringer, bør stresses ud fra aktivets underliggende risiko og cash flow. Det bemærkes 

dermed, at stressfaktoren derfor kan spænde fra 25 %, svarende til ejendomsstressfaktoren, til 49 %, sva-

rende til stressfaktoren for type 2-aktier (Finanstilsynet, 2014a). Som det fremgår af ovenstående, er ejen-

domsinvesteringer og infrastruktur investeringer som udgangspunkt ikke samme aktivtype. Infrastruktur-

investeringer kan dog have samme primære risikoelementer, svarende til ejendomsrisiko, hvis der fx er 

tale om investering i et skolebyggeri, som social infrastruktur, hvorved aktivet kan stresses med 25 % 
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(Gatzert & Kosub, 2014). De danske livsforsikringsselskaber foretager dog primært investeringer i infra-

struktur gennem unoterede infrastrukturfonde, hvorved stressfaktoren er 49 % (Finanstilsynet, 2019).  

11. Infrastruktur og det offentlige-private partnerskab 
Med infrastruktur som fundament for økonomisk vækst og velstand anses det ofte som naturligt, at staten 

står for finansieringen og driften af et samfunds infrastrukturprojekter. Siden 1980’erne er dele af infra-

strukturen dog helt eller delvist blevet privatiseret for bl.a. at styrke de offentlige finanser. Selvom en 

forbedret infrastruktur er en gevinst for både investorerne og staten, vil en fuld privatisering dog hverken 

være mulig, nødvendigt, eller politisk ønsket (Inderst, Pension Fund Investment in Infrastructure, 2009).  

Danmark er ingen undtagelse for denne udvikling og modeller inden for offentlig-privat partnerskab har 

vist sig at være en økonomisk effektiv samarbejdsform mellem industrielle aktører og de offentlige opga-

vevaretagere. Partnerskabet karakteriseres typisk af tre forhold: ”1) en væsentlig del af projektets finan-

siering stammer fra den industrielle aktør, 2) design, finansiering, opførelse og drift er koblet sammen i 

ét udbud, og 3) der foretages en kalkuleret og økonomisk funderet fordeling af risici mellem det offentlige 

og de industrielle aktører” (Thorninger, Stakroge, & Sørensen, 2012, s. 24).  

I opførelsen af aktivet bidrager den industrielle aktør med fagviden, men som efterfølgende ejere er vær-

diskabelsen begrænset. Til forskel har det offentlige ofte bedre finansieringsmuligheder end mange pri-

vate aktører, og kan derfor skabe værdi ved at nedbringe låneomkostningerne, hvis de ønsker at finansiere 

byggeriet undervejs. Dette er dog ikke givet, og alternativt kan finansieringen overtages af en institutionel 

investor, som fx et livsforsikringsselskab, enten direkte eller gennem en infrastrukturfond. De forskellige 

aktørers incitament er væsentlig forskellige og derfor afgørende for, hvornår og i hvilken grad de ønsker 

at blive inddraget i projektet. For det offentlige er det afgørende at opnå finansiering og få infrastruktur-

aktivet etableret. For de industrielle aktører er det afgørende at opnå finansiering til at sikre eget arbejde 

eller kunne frigive kapital så andre projekter kan udføres, hvorfor denne aktør ikke nødvendigvis er inte-

resseret i at have en stor ejerandel ej heller en langvarig binding til projektet. Modsat er det i de øvrige 

aktørers interesse at beholde den industrielle aktør i ejerkredsen for at skabe incitament i opførelsespro-

cessen og senere i driftsfasen og til vedligeholdelsen af aktivet. For livsforsikringsselskabet er projektets 

attraktivitet afhængig af, hvor forudsigelig investeringen er, herunder fokus på de stabile cash flows samt 

muligheden for inflationsreguleringen.  

Etableringen af et offentlig-privat partnerskab kræver klare juridiske aftaler, der tydeliggør fordelingen af 

projektets afkast og risiko. Dette kan gøres gennem et projektselskab, som også kaldes en special purpose 

vehicle (SPV), der er en selvstændig juridisk enhed, sådan at projektets risiko er beskyttet mod ejernes 
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finansielle risiko. I dette selskab laves en ejeraftale, som specificerer ansvar for bl.a. ledelse af projektet, 

udtrædelsesmuligheder, kapitalkrav, forkøbsrettigheder mm. Ydermere skal der tegnes en Operation and 

Maintenance Agreement (O&M-aftale). Denne aftale skal specificere, hvem der står for drift og vedlige-

hold. Med henblik på at sikre et stabilt og forudsigeligt afkast kan projektselskabet med fordel indgå 

langsigtede salgs- og leveringsaftaler med aftagere af produktet eller ydelsen. Konstruktionen af et pro-

jektselskab og relationen mellem parterne kan ses af Figur 8 (Thorninger, Stakroge, & Sørensen, 2012). 

 
Figur 8: Overordnet investeringsmodel og aftalestruktur (Thorninger, Stakroge, & Sørensen, 2012, s. 26) 

 En offentlig-privat partnerskabskontrakt kan som regel gælde for en længere periode på mellem 20-30 

år. Når denne kontrakt udløber overføreres aktivet til staten. Under driften af projektet modtager den 

private partner en betalingsstrøm, som kompensation for både den initiale investering, samt drifts- og 

vedligeholdsomkostningerne. Statens indtægter vil afhænge af typen af infrastrukturaktiv og projekt, idet 

det fx kan være omfattet af brugerbetalinger (Engel, Fischer, & Galetovic, 2010). Gennem en offentlig-

privat partnerskabskontrakt er det muligt for investor at få garantier fra staten og på den måde reducere 

risikoen ved investeringen (KPMG, 2017).  

En problematik vedrørende det offentlig-private partnerskabs er, at der ikke er særlig gode muligheder 

for at hente synergieffekter, da projekterne ofte udføres langt fra hinanden og der er således ringe mulig-

heder for at udnytte effektiviseringen af en større skala (Engel, Fischer, & Galetovic, 2010).  

Indgåelsen af en offentlig-privat partnerskabskontrakt indebærer på sin vis en relativt lav risikomodel, der 

er dog væsentlige risikoelementer tilknyttet. For det første foreligger der en risiko i samarbejdet med 
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staten, hvor kontraktens detaljer herunder hvis brugerbetalingen og eventuelt statsstøtte- og tilskud ikke 

forløber som forventet fx grundet ændringer i det politiske miljø. For det andet er der en vis risiko for-

bundet med bygherren, som svært kan erstattes, hvorfor projektet vil være meget afhængigt denne for at 

være succesfuld (Engel, Fischer, & Galetovic, 2010).   

11.1. Kvalificeret infrastruktur 
Europa-kommissionen har i forbindelse med Solvens II reguleringen specificeret et ønske om at promo-

vere livsforsikringsselskabernes langsigtede investeringer, herunder infrastrukturinvesteringer. Dette 

skyldes, at livsforsikringsselskaber som den største institutionelle investorgruppe på det finansielle mar-

ked i Europa skal have mulighed for at bidrage til Unionens langsigtede målsætning om bæredygtig vækst, 

samt deltage i styrkelsen af Europas infrastruktur. Derfor har kommissionen introduceret en ny aktiv-

klasse, som går under betegnelsen ”kvalificeret infrastruktur”. De primære kriterier for denne nye aktiv-

type er forudsigelighed i cash flow, stabilitet under stressede forhold og at det underliggende kontraktuelle 

forhold skal sikre investoren (Europa-Kommissionen, 2016). Den større forudsigelighed og den forven-

telige lavere risiko, medfører at aktivet kan stresses med 30 % i stedet for 49 %, som ellers ville være 

gældende, når aktivet karakteriseres som unoterede aktier (Finanstilsynet, 2016a). 

Finanstilsynet har i den forbindelse specificeret, at en OPP-kontrakt bl.a. vil medføre, at kriterierne for 

klassificering af kvalificeret infrastruktur opfyldes (Finanstilsynet, 2019).  
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Kapitel 5 – Moderne porteføljeteori og dataestimation 
I det følgende kapitel gennemgås den moderne porteføljeteori grundlagt af Harry Markowitz i 1952. Den 

primære kilde i dette afsnit er Claus Munks bog Financial Markets and Investments (2018). Efterfølgende 

vurderes afvigelserne mellem den præsenterede teori og den observerede optimeringspraksis i livsforsik-

ringsselskaberne. Herefter præsenteres det anvendte datasæt fra JP Morgan, gennem en redegørelse af 

datasættets underliggende antagelser, efterfulgt af en gennemgang af den statistiske estimation samt de 

modelspecifikke forhold. Slutteligt kan de anvendte aktivklasser udledes og den risikofrie rente for livs-

forsikringsselskabet specificeres. 

12. Moderne porteføljeteori 
Investorer anvender de finansielle markeder til at investere kapital med henblik på at opnå et afkast. Alle 

investeringer er dog også forbundet med en risiko, og det er netop porteføljeteoriens hjørnesten at vurdere, 

hvor attraktiv en investering er ved at måle porteføljens afkast ift. dens risiko.  

Helt grundlæggende refererer afkast til den øgede værdi investor modtager ved at holde et aktiv eller en 

portefølje over tid. Det er muligt at observere historiske afkast for likvide aktiver handlet på de finansielle 

markeder. De fremtidige afkast vil som udgangspunkt være ukendte, og derfor kan afkastene for N for-

skellige aktiver repræsenteres ved den stokastiske vektor 𝒓𝒓 = (𝐶𝐶1, 𝐶𝐶2, … 𝐶𝐶𝑁𝑁)T. De forventede fremtidige 

afkast kan også beskrives af en vektor 𝐸𝐸[𝒓𝒓] = (𝐸𝐸[𝐶𝐶1],𝐸𝐸[𝐶𝐶2], … ,𝐸𝐸[𝐶𝐶𝑁𝑁])T. Denne vektor estimeres typisk 

på baggrund af de historiske afkastdata, hvilket forklares nærmere i afsnittet for estimation af data. 

En porteføljes forventede afkast, 𝐸𝐸[𝐶𝐶𝑡𝑡], udregnes ved at summere de enkelte aktivers forventede afkast 

vægtet ift. deres andel i den samlede portefølje, idet aktivernes vægt kan beskrives af vektoren 𝒘𝒘 =

[𝑤𝑤1,𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑁𝑁]T, hvor vægtene i alt skal summere til 1 (Munk, 2018, s. 88). Det vil sige 

𝐸𝐸�𝐶𝐶𝑡𝑡� = �𝑤𝑤𝑖𝑖𝐸𝐸[𝐶𝐶𝑖𝑖]
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

= 𝒘𝒘T𝐸𝐸[𝒓𝒓]. 

Alle aktiverne i porteføljen er således med til at bestemme den samlede porteføljes afkast. Det er derfor 

relevant at undersøge, hvordan de forskellige aktiver agerer ift. hinanden, dvs. hvordan de kovarierer. 

Hvis man fx investerer i to aktiver, hvor det ene aktivs pris stiger, når prisen på det andet aktiv falder, kan 

man reducere den samlede risiko for porteføljen. Man kan således diversificere en del af porteføljens 

risiko væk ved at sprede sine investeringer og købe flere forskellige aktiver, der ikke er perfekt korreleret. 

Investoren bør således sammensætte sin portefølje af mange forskellige aktivklasser for at opnå en 
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diversificeringsgevinst. Studier viser fx, at man i en blandet aktivportefølje kan forbedre sit investerings-

resultat og reducere den samlede risiko ved at inkludere infrastruktur, pga. den lave korrelation med tra-

ditionelle aktiver, som obligationer, aktier og ejendomsinvestering (Thierie & Moor, 2016).  

I den moderne porteføljeteori kvantificeres investeringernes usikkerhed og dermed porteføljens risiko ved 

at benytte risikomålene varians og standardafvigelse. Variansen er et mål for, hvor meget en variabel i 

gennemsnit afviger fra middelværdien, idet variansen for det enkelte aktiv beregnes som (Munk, 2018, s. 

88) 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝐶𝐶[𝐶𝐶𝑖𝑖] = 𝐸𝐸[(𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝐸𝐸[𝐶𝐶𝑖𝑖])2]. 

Variansen for en portefølje beregnes som 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝐶𝐶�𝐶𝐶𝑡𝑡� = 𝜎𝜎𝑡𝑡2 = �𝑤𝑤𝑖𝑖
2𝑉𝑉𝑎𝑎𝐶𝐶[𝐶𝐶𝑖𝑖] + 2

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

� � 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑤𝑤𝑗𝑗𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶[𝐶𝐶𝑖𝑖 , 𝐶𝐶𝑗𝑗]
𝑁𝑁

𝑗𝑗=𝑖𝑖=1

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

, 

hvor kovariansen for afkastet af aktiv i og j beregnes som 

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶�𝐶𝐶𝑖𝑖 , 𝐶𝐶𝑗𝑗� = 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗 =
1

𝑁𝑁 − 1�(𝐶𝐶𝑖𝑖 −
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

𝐸𝐸[𝐶𝐶𝑖𝑖]) ∗ �𝐶𝐶𝑗𝑗 − 𝐸𝐸[𝐶𝐶𝑗𝑗]�, 𝑝𝑝, 𝑗𝑗 = 1, … ,𝑁𝑁. 

Standardafvigelsen, også kaldet volatiliteten, er blot kvadratroden af variansen 

𝑆𝑆𝑝𝑝𝑑𝑑�𝐶𝐶𝑡𝑡� = 𝜎𝜎𝑡𝑡 = �𝑉𝑉𝑎𝑎𝐶𝐶[𝐶𝐶𝑡𝑡]. 

Fordelen ved diversifikation er en reducering af risikoen, men typisk er der sammenhæng mellem det 

forventede afkast og den påtagede risiko, sådan at man ved en lavere risiko også må forvente et lavere 

afkast. En investor står derfor overfor et trade-off mellem risiko og afkast. Investorernes præferencer vil 

være forskellige ift. om de ønsker et højt forventet afkast eller en lav risiko. Til at måle afkastet ift. risikoen 

kan man benytte Sharpe Ratio (SR), der tager aktivets forventede overskydende afkast, også kaldet risi-

kopræmien �𝐸𝐸[𝐶𝐶𝑖𝑖] − 𝐶𝐶𝑓𝑓�, og sætter det i forhold til standardafvigelsen (Munk, 2018, s. 51) 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑡𝑡 =
𝐸𝐸�𝐶𝐶𝑡𝑡� − 𝐶𝐶𝑓𝑓

𝜎𝜎𝑡𝑡
. 

Gevinsten ved at diversificere sin portefølje kan kun til fulde opnås ved at vælge de forskellige aktivers 

vægte 𝑤𝑤𝑖𝑖 med omhu. For at bestemme de optimale porteføljevægte gennemføres en middelværdi-varians-

analyse, der er den mest brugte model til at undersøge afvejningen af afkastet og risikoen.  
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Med henblik på at bestemme den optimale portefølje anvendes det forventede afkast i kombination med 

varians-kovarians matricen Σ, der er på følgende form (Munk, 2018, s. 95) 

𝚺𝚺 = �

𝑉𝑉𝑎𝑎𝐶𝐶[𝐶𝐶1]
𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶[𝐶𝐶2, 𝐶𝐶1]

⋮
𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶[𝐶𝐶𝑁𝑁, 𝐶𝐶1]

  

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶[𝐶𝐶1, 𝐶𝐶2]
𝑉𝑉𝑎𝑎𝐶𝐶[𝐶𝐶2]

⋮
𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶[𝐶𝐶𝑁𝑁, 𝐶𝐶2]

 

⋯
⋯
⋱
…

  

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶[𝐶𝐶1, 𝐶𝐶𝑁𝑁]
𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶[𝐶𝐶2, 𝐶𝐶𝑁𝑁]

⋮
𝑉𝑉𝑎𝑎𝐶𝐶[𝐶𝐶𝑁𝑁]

� 

I denne forbindelse er det nyttigt at kunne beregne variansen vha. matricer, idet denne beregnes som  

𝑉𝑉𝑎𝑎𝐶𝐶�𝐶𝐶𝑡𝑡� = 𝒘𝒘′𝚺𝚺𝚺𝚺. 

En middelværdi-varians efficient portefølje, er kendetegnet ved at have den mindst mulige varians givet 

et bestemt forventet afkast �̅�𝜇. For at bestemme en sådan portefølje, løses følgende betingede optimerings-

problem (Munk, 2018, s. 196) 

min
w

𝚺𝚺 ∙ 𝚺𝚺𝚺𝚺 

u. b.  𝒘𝒘T𝝁𝝁 = �̅�𝜇 

𝒘𝒘T𝟏𝟏 = 1. 

Aktivernes vægte i en middelværdi-varians efficient portefølje kan bestemmes af vægt-vektoren: 

𝒘𝒘(�̅�𝜇) =
𝑆𝑆�̅�𝜇 − 𝐵𝐵
𝐷𝐷 𝚺𝚺−𝟏𝟏𝝁𝝁 +

𝑆𝑆 − 𝐵𝐵�̅�𝜇
𝐷𝐷 𝚺𝚺−𝟏𝟏𝟏𝟏, 

hvor 

𝑆𝑆 = 𝝁𝝁′𝚺𝚺−𝟏𝟏𝝁𝝁, 𝐵𝐵 = 𝝁𝝁′𝚺𝚺−𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝑆𝑆 = 𝟏𝟏′𝚺𝚺−𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝐷𝐷 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝐵𝐵2. 

Variansen for denne portefølje kan beregnes som 

𝜎𝜎2(�̅�𝜇) = 𝒘𝒘(�̅�𝜇) ∙ 𝚺𝚺𝚺𝚺(�̅�𝜇) =
𝑆𝑆�̅�𝜇2 − 2𝐵𝐵�̅�𝜇 + 𝑆𝑆

𝐷𝐷 . 

Ved at plotte de optimale kombinationer af middelværdier og standardafvigelser dannes en hyperbel, også 

kaldet den efficiente rand, som vist i Figur 9. Det er muligt at danne en hvilken som helst portefølje med 

N aktiver, men den rationelle investor bør kun være interesseret i de porteføljesammensætninger, der 

ligger på den øvre efficiente rand, der starter i punktet for minimum-varians porteføljen illustreret som 

cirklen i Figur 9. I et livsforsikringsselskab er det bestyrelsen, der beslutter, hvor på den efficiente rand 

livsforsikringsselskabets portefølje omtrent skal være placeret. 
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Figur 9: Middel-varians randen for alle aktiver (Munk, 2018, s. 215) 

Minimum-varians porteføljen er den portefølje, som har den laveste varians af alle porteføljer. I denne 

portefølje er der ingen betingelser for det forventede afkast, da det essentielle er minimering af variansen. 

Det optimeringsproblem der løses for at bestemme minimum-varians porteføljen, er således 

min
w

w ∙ 𝚺𝚺w 

u. b.  𝑤𝑤′𝟏𝟏 = 1. 

Den efficiente rand er dannet af porteføljekombinationer, hvori der kun indgår usikre aktiver. En investor 

vil dog i teorien have mulighed for at kombinere en portefølje af usikre aktiver med en investering i det 

risikofrie aktiv. Denne kombination danner en ret linje (den grønne linje i Figur 9), der starter i punktet 

(0, 𝐶𝐶𝑓𝑓) og tangerer den efficiente rand i den portefølje, der maksimerer Sharpe Ratio. Denne portefølje er 

kendt som tangentporteføljen, og er illustreret som firkanten i Figur 9. Tangentporteføljen bestemmes ved 

at løse følgende optimeringsproblem 

max
w

𝑤𝑤′𝝁𝝁 − 𝐶𝐶𝑓𝑓
√w′𝚺𝚺w

 

u. b.  𝑤𝑤′𝟏𝟏 = 1. 

12.1. Hvordan adskiller porteføljeteori sig fra praksis i et livsforsikringsselskab? 
Hvis man udelukkende går efter den optimale portefølje og løser optimeringsproblemet uden nogle betin-

gelser, kan det medføre ekstreme porteføljesammensætninger. Dette kan betyde, at investoren skal placere 

meget store andele i nogle aktivklasser, mens andre aktivklasser skal shortes. Når en investor shorter en 

aktie, betyder det, at man sælger en aktie, som man har lånt mod betaling. Når man herefter skal købe 
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aktien tilbage, vil man have tjent penge, hvis den er faldet i værdi (Hull, 2016). Der er således tale om en 

spekulativ position, der medfører en kreditrisiko, idet en kursstigning vil betyde, at investoren taber penge 

på handlen, og i værste tilfælde vil man ikke have råd til at købe aktien tilbage. Fordi livsforsikringssel-

skaberne foretager investeringer på vegne af forsikringstagerne, skal forsikringstagerne have mulighed 

for at forholde sig til denne kreditrisiko. Det er derfor ganske få livsforsikringsselskaber, der medvirker 

til shorting og dette er endda kun i et meget begrænset omfang (Thielst, 2018).  

Den optimale portefølje ifølge optimeringsproblemet uden andre betingelser, end at porteføljevægtene 

skal summere til 1, er således langt fra realistisk i praksis. Det er derfor nødvendigt at indføre flere re-

striktioner i porteføljeoptimeringen for at opnå et mere realistisk billede. Der indføres således kortsalgs-

restriktioner for hver aktivklasse i, ved følgende betingelse i optimeringsproblemet  

𝑤𝑤𝑖𝑖 ≥ 0, 𝑝𝑝 ∈ {1, 2, … ,𝑁𝑁}. 

Derudover vil meget store andele i bestemte aktivklasser heller ikke være realistisk, da der i et livsforsik-

ringsselskab vil være budgetbegrænsninger, der kan betyde at muligheden for at låne penge og investere 

ikke er mulig, eller kun kan lade sig gøre i et begrænset omfang. Der kan også i markedet være en be-

grænsning i udbuddet, som kan betyde, at der ikke vil være den nødvendige mængde aktiver til salg for 

at kunne etablere de helt optimale vægte (Braun et al., 2017). For livsforsikringsselskaberne medfører 

solvenskapitalkravet for gennemsnitsrenteprodukterne og likviditetsbegrænsningerne på markedsrente-

produkterne også nogle klare restriktioner, som må inkorporeres i middel-værdivarians analysen for at få 

et realistisk billede.  Restriktionen for hvor højt solvenskapitalkravet maksimalt må blive for at kapital-

grundlaget fortsat vil være stort nok til at dække kravet kan indføres på flere forskellige måder.  

Ønsker man også at indføre investeringsbegrænsninger på fx de aktiver der er illikvide, kan dette gøres 

ved at indføre en øvre eller nedre grænse 𝑝𝑝𝑖𝑖 for aktivklassen i, således at følgende betingelse indføres i 

optimeringsproblemet 

𝑝𝑝𝑖𝑖 ≤ 𝑤𝑤𝑖𝑖 ≤ 𝑝𝑝𝑖𝑖 , 𝑝𝑝 ∈ {1, 2, … ,𝑁𝑁}. 

I teorien har investorer også mulighed for at kombinere porteføljen af usikre aktier med en placering i det 

risikofrie aktiv. Det kan dog diskuteres, om der i den virkelige verden rent faktisk findes et aktiv, der er 

fuldstændig risikofrit med en volatilitet på 0, da der altid vil være en risiko forbundet med at placere penge 

i et aktiv. Det risikofrie aktiv må dermed betragtes som det risikofyldte investeringsalternativ, der har den 

laveste risiko. Typisk kategoriseres det risikofrie aktiv i teorien som et bankindestående eller som renten 

for en treasury bill (Munk, 2018). Treasury bills defineres som et værdipapir, udstedt af en regering, med 

en løbetid oftest omkring 3 måneder (Den Store Danske Gyldendal, 2020). I dag er renterne dog så lave, 
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at indestående i banken har en negativ forrentning (Sommer, 2020). Da depotrenten er en vigtig konkur-

renceparameter i livsforsikringsselskabernes indbyrdes konkurrence (Lund, 2001), er det ikke hensigts-

mæssigt for selskaberne at investere forsikringstagernes præmieindbetalinger til en negativ rente. Man 

kan samtidig også diskutere om et kortfristet værdipapir er den rette risikofrie investering, når investoren 

er et livsforsikringsselskab, der er karakteriseret ved at have en lang tidshorisont for sine investeringer. 

Ud fra dette perspektiv vil den risikofrie rente mere passende kunne betragtes som en langt løbende stats-

obligation.  

13. Estimation af data  
Hvert år udgiver JP Morgan, en rapport, der beskriver deres langsigtede forventninger til den globale 

økonomiske situation, idet de estimerer en lang række aktivklassers forventede afkast, volatilitet, og en 

korrelationsmatrice (se Bilag 1). Da dette datasæt skaber basisgrundlaget for middelværdi-variansanaly-

sen, vil der i dette afsnit blive foretaget en beskrivelse af, hvordan datasættet er estimeret, for at give et 

læseren et indblik i metodikken. Indledningsvist vil den grundlæggende teori for statistisk estimering af 

data blive gennemgået, efterfulgt af en gennemgang af de specifikke modelforhold for JP Morgan. De 

primære kilder til dette afsnit er således bøgerne Quantitative risk management (McNeil et. al., 2015) og 

Financial Markets and Investments (Munk, 2018) til den bagvedliggende teori for data estimation. Til at 

beskrive JP Morgans specifikke modelforhold bruges den fulde 2020 rapport (JP Morgan, 2019), og en 

artikel, der beskriver metodikken for estimeringen af volatiliteten og korrelationen (Koo, Xiao, & Chan, 

2019).  

Finansielle risikomodeller er i sagens natur multidimensionale, idet en portefølje eller et aktivs værdi over 

en given tidshorisont afhænger af mange forskellige faktorer. Udviklingen i porteføljernes afkast har stor 

betydning, når man foretager enkle investeringer eller konstruerer porteføljer. Mange investorer, analyti-

kere og akademikere har derfor igennem tiden forsøgt at finde måder, hvorpå de kan forudsige fremtidige 

afkast (Munk, 2018).  

Når man skal konstruere en middelværdi-varians efficient portefølje af N aktivklasser er der således brug 

for at estimere N forventede afkast, N varianser, og 𝑖𝑖∗(𝑖𝑖−1)
2

 kovarians estimater. Dette medfører, at man 

ved fx 50 forskellige aktiver får 1225 kovarians estimater (Munk, 2018). For at reducere dimensionen og 

gøre kovariansstrukturen mere simpel, kan man benytte faktormodeller, der reducerer antallet af kovarians 

estimater væsentligt. Faktormodellerne beror på antagelsen om, at kovariationen mellem forskellige akti-

vers afkast skyldes afkastenes følsomhed over for nogle få fælles faktorer (McNeil et. al., 2015) (Munk, 
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2018). Faktormodeller er dermed et centralt værktøj i en multivariate statistisk analyse, som er den mest 

benyttede metode til at gennemføre økonomisk modellering (McNeil et. al., 2015).  

Det er dog noget nær umuligt for en faktormodel at beskrive empirisk data helt perfekt. Målet er derfor at 

approksimere faktormodellen til bedst muligt at beskrive de primære grunde til variation i datasættet. 

Indenfor finansiel risiko anvendes typisk én af de tre generelle faktormodeller: makroøkonomiske faktor-

modeller, fundamentale faktormodeller eller statistiske faktormodeller (McNeil et. al., 2015). 

JP Morgan har ikke offentliggjort den konkrete dokumentation for estimeringen af modellen, men det 

synes rimeligt at antage, at de anvender en makroøkonomisk faktormodel, eller en model der minder om 

den makroøkonomiske faktormodel. I det efterfølgende afsnit gennemgås det derfor, hvordan en standard 

makroøkonomisk faktormodel estimeres. Dette gøres for at få en ide om, hvordan JP Morgan har estimeret 

de forventede afkast og varians-kovarians matricen.  

13.1. Den statistiske estimation 
I makroøkonomiske faktormodeller, antages det, at de passende faktorer 𝑭𝑭𝑖𝑖 kan observeres og indsamles 

i tidsseriedata 𝐹𝐹1, …𝐹𝐹𝑖𝑖 ∈ ℝ𝑡𝑡, ligesom det også er muligt at skaffe tidsseriedata der repræsenterer aktiver-

nes afkast 𝒓𝒓1, … , 𝒓𝒓𝑖𝑖 til tid 𝑝𝑝 = 1, … ,𝑛𝑛. De typiske observerede makroøkonomiske faktorer vil være; æn-

dringer i BNP-vækst, inflation, rentestruktur osv. Tidsserierne danner grundlaget for estimeringen af de 

relevante input, der skal bruges i faktormodellen. 

Vektoren 𝒓𝒓𝑖𝑖, der følger en faktormodel med p-faktorer, kan skrives som 

𝒓𝒓𝑖𝑖 = 𝒂𝒂 + 𝐵𝐵𝑭𝑭𝑖𝑖 + 𝜺𝜺𝑖𝑖 , 

hvor faktorerne beskrives ved vektoren 𝑭𝑭𝑖𝑖 = �𝐹𝐹𝑖𝑖,1, …𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑡𝑡�
′
, fejlledene beskrives ved vektoren 𝜺𝜺𝑖𝑖 =

(𝜀𝜀1, … , 𝜀𝜀𝑖𝑖), vektoren for konstanten 𝒂𝒂 ∈ ℝ𝑠𝑠, og loading matricen 𝐵𝐵 ∈ ℝ𝑠𝑠∗𝑡𝑡, idet en loading matrice in-

deholder de parameterestimater (vægte), som skal ganges på faktorerne 𝐹𝐹𝑖𝑖. Det antages her, at hver vek-

torobservation 𝒓𝒓𝑖𝑖 er en realisering af faktormodellen, og givet tidsserierne på faktorerne og de historiske 

afkast, er det muligt at estimere de andre modelparametre. Når man fitter modellen, og dermed estimerer 

parametrene 𝒂𝒂 og 𝐵𝐵, vil dette ske som en multivariate lineær regression af  𝐶𝐶𝑖𝑖 på 𝐹𝐹𝑖𝑖. Koefficienterne 𝒂𝒂 og 

𝐵𝐵 antages at være konstante for perioden, selvom man i nogle tilfælde kan blive nødt til at modellere dem 

som tidsafhængige (McNeil et. al., 2015).  

Før man kan gennemføre den multivariate lineære regression, må man opstille fire matricer 
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𝐶𝐶 = �
𝒓𝒓1′
⋮
𝒓𝒓𝑖𝑖′
�

�
𝑖𝑖∗𝑠𝑠

, 𝐹𝐹 = �
1 𝑭𝑭1′
⋮ ⋮
1 𝑭𝑭𝑖𝑖′

�
�����
𝑖𝑖∗(𝑡𝑡+1)

, 𝐵𝐵2 = �𝒂𝒂
′

𝐵𝐵′��
(𝑡𝑡+1)∗𝑠𝑠

, 𝘌𝘌 = �
𝜺𝜺1′
⋮
𝜺𝜺𝑖𝑖′
�

�
𝑖𝑖∗𝑠𝑠

. 

Hver datarække 𝐶𝐶 svarer til en vektorobservation på et fast tidspunkt t, mens hver kolonne svarer til en 

univariate12 tidsserie for et af de individuelle afkast. Faktormodellen kan herefter udtrykkes som en ma-

trixligning 

𝐶𝐶 = 𝐹𝐹𝐵𝐵2 + 𝘌𝘌. 

𝐵𝐵2 er således matricen med regressionsparametrene, der skal estimeres. Dette gøres ved at antage, at 𝘌𝘌 

vektoren med de ikke observerbare fejlled er identisk fordelt og serielt ukorreleret, hvilket betyder at 

fejlleddene kan beskrives som hvid støj (white noise). Ved at betinge dem af 𝐹𝐹1, … ,𝐹𝐹𝑖𝑖, er det muligt at 

definere matrixligningen som en standard multivariate lineær regression. 𝐵𝐵2 kan hermed estimeres med 

formlen: 

𝐵𝐵�2 = (𝐹𝐹′𝐹𝐹)−1𝐹𝐹′𝐶𝐶 

Herved opnås estimater for både 𝒂𝒂 og 𝐵𝐵, fordi resultatet af 𝐵𝐵�2 er en matrice med parameterestimaterne 𝒂𝒂′ 

og 𝐵𝐵′. Herefter kan fejlleddene undersøges nærmere, ved at betragte residualmatricen:  

𝘌𝘌� = 𝐶𝐶 − 𝐹𝐹𝐵𝐵�2 

Hver række i matricen indeholder en udledt værdi af vektoren for fejlleddene 𝜀𝜀�̂�𝑖 på et fast tidspunkt t. 

Hvis denne matrice viser, at der ikke er noget korrelation tilbage i fejlleddene, kan de diagonale elementer 

af modellens kovariansmatrice for fejlleddene 𝜀𝜀�̂�𝑖, betegnes Υ�.  

Når faktormodellen er kalibreret, er det muligt at beregne varians-kovarians matricen, som pga. antagel-

serne i faktormodellen, får en speciel struktur. Denne specielle struktur skyldes, at både kovariansmatricen 

for faktorerne F og den diagonale matrice af fejlleddene indgår i beregningen (McNeil et. al., 2015). Den 

samlede varians-kovarians matrice for den kalibrerede faktormodel kan opsummeres til 

Σ� = 𝐵𝐵 ∗ �
1

𝑛𝑛 − 1
�(𝑭𝑭𝑖𝑖 − 𝑭𝑭�) ∗ (𝑭𝑭𝑖𝑖 − 𝑭𝑭�)
𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

 � ∗ 𝐵𝐵′ + Υ�. 

De forventede afkast af aktiverne kan også estimeres på baggrund af faktormodellens matrixligning. Dette 

gøres ved at tage den forventede værdi på hver side af lighedstegnet, sådan at man får 

 
12 Univariate refererer til en funktion af kun en variabel (McNeil et. al., 2015). 



Side 58 af 108 
 

𝐸𝐸[𝐶𝐶] = 𝐸𝐸[𝐹𝐹𝐵𝐵2 + 𝘌𝘌]. 

Da linearitet er gældende i de forventede værdier, er det muligt at omskrive ligningen til: 

𝐸𝐸[𝐶𝐶] = 𝐸𝐸[𝐹𝐹𝐵𝐵2] + 𝐸𝐸[𝘌𝘌] 

Faktorerne i modellen, der kan forklare aktivernes afkast, er deterministiske og dermed konstante, hvorfor 

potensregnereglen til at flytte konstanten F udenfor parentesen kan anvendes 

𝐸𝐸[𝐶𝐶] = 𝐹𝐹 ∗ 𝐸𝐸[𝐵𝐵2] + 𝐸𝐸[𝘌𝘌]. 

Det betyder, at det kun er den forventede værdi af parameterestimatet 𝐵𝐵2 og fejlleddene, der skal estime-

res. Det blev tidligere antaget at fejlleddene kan beskrives som hvid støj, og der er dermed ikke noget 

system i støjleddet, hvorfor den forventede værdi er 0. Den forventede værdi af 𝐵𝐵2 antages at være 𝐵𝐵�2 og 

de forventede afkast kan nu beskrives som 

𝐸𝐸[𝐶𝐶] = 𝐹𝐹𝐵𝐵�2. 

Da begge elementer er på matriceform, bliver alle aktivernes forventede afkast estimeret på samme tid, 

når beregningen gennemføres.  

13.2. Modelspecifikke forhold 
Først bemærkes det at varians-kovarians matricen, der er essentiel for porteføljeoptimeringen, ikke er 

offentliggjort af JP Morgan, men at det derimod er korrelationsmatricen der er offentliggjort (JP Morgan, 

2019). Der gælder dog følgende sammenhæng 

𝜌𝜌𝑖𝑖𝑗𝑗 =
𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗
𝜎𝜎𝑖𝑖𝜎𝜎𝑗𝑗

     ⟺     𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝜎𝜎𝑖𝑖𝜎𝜎𝑗𝑗𝜌𝜌𝑖𝑖𝑗𝑗 . 

Herved er varians-kovarians matricen udledt af de offentliggjorte volatiliteter og den offentliggjorte kor-

relationsmatrice. Korrelationerne er formentlig udgivet frem for kovariansen, fordi disse er nemmere at 

fortolke. Korrelationen defineres nemlig, som et mål for hvordan to variable samvarierer. Det gælder for 

korrelation at 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑗𝑗 ∈ (−1, 1), hvilket betyder, at når korrelationen er lig 1, udviser aktiverne en perfekt 

positiv korrelation, og de to aktiver bevæger sig dermed i præcis samme retning. En perfekt negativ kor-

relation på -1, betyder derimod at aktiverne bevæger sig præcis modsat af hinanden (Munk, 2018).  

I JP Morgans volatility and correlation methodology beskrives det, hvordan de anvender den historiske 

information til at fastlægge forventningerne til fremtiden. Dette gøres over tre omgange, idet de starter 

med at fokusere på de simple historiske afkastserier, hvor hvert datapunkt bliver vægtet lige. Dernæst 

bliver hvert datapunkt i de historiske afkastserier vægtet ift. deres ”relevans” baseret på forventninger til 
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bestemte økonomiske scenarier. Herefter bliver stressperioder defineret på baggrund af recessions perio-

der defineret af National Bureau of Economic Research. Disse tildeles en langsigtet gennemsnitlig sand-

synlighed på 15 %, der anvendes som vægte på en global basis. Efter JP Morgan har justeret de historiske 

afkastdata for perioder med både stress og ro, kan det dog være nødvendigt for dem at inkorporere yder-

ligere justeringer (Koo, Xiao, & Chan, 2019).  

Aktivklassernes estimerede volatilitet og korrelationer i 2020 rapporten er baseret på 13 års månedlig 

historisk afkastdata. Inden JP Morgan kalibrerer deres raffinerede faktormodel, bliver datasættet renset 

for outliers, for at forbedre robustheden. Ekstreme data outliers kan nemlig medføre, at estimaterne bliver 

biased. Den anvendte metode i rapporten kaldes Winsorization, og den anvender en øvre og nedre grænse 

for ekstreme dataværdier i de statistiske resultater for på den måde at fjerne effekten af potentielt falske 

outliers. Den øvre grænse er sat ved dataværdier over 99,5 % signifikansniveau for normalfordelingen, 

mens den nedre grænse gælder for dataværdier under et signifikansniveau på 0,5 % (Koo, Xiao, & Chan, 

2019).  

Varians-kovarians matricen, samt de forventede afkast, bliver således estimeret på baggrund af de væg-

tede afkastdata, der er renset for outliers og justeret for øvrige ændringer. Disse vigtige temaer og struk-

turelle ændringer, som JP Morgan forventer over den forkastede tidshorisont på 10-15 år, specificeres i 

2020 rapporten sammen med de makroøkonomiske antagelser omkring modellens input og parameteresti-

mater. Dette taler for, at den model JP Morgan bruger er mere raffineret, og at deres makroøkonomiske 

faktormodel er udvidet ift. den, der er beskrevet ovenfor, som er lærerbøgernes standard makroøkonomi-

ske faktormodel (JP Morgan, 2019). 

Den ovenstående procedure beskriver den generelle proces for alle de likvide aktiver, hvor det er muligt 

at observere de historiske månedlige data på børserne. Det er derimod ikke muligt at observere månedlige 

afkast for de alternative aktivklasser, da disse ikke indgår i et investeringsindeks. En værdiansættelse af 

de underliggende aktiver med regelmæssige intervaller, er derfor problematisk. Dette betyder, at en inve-

steringschef bliver nødt til at estimere dem, hvilket typisk bliver gjort ved at opdatere de forsinkede priser 

med ændringer fra det økonomiske miljø. Ved at bruge de tidligere priser som input til estimeringen, 

bliver afkastene udjævnet kunstigt, hvilket kan føre til autokorrelation13 i tidsserierne, og dermed bliver 

estimaterne biased i forhold til den sande økonomiske risiko (Koo, Xiao, & Chan, 2019). 

Der er dog fokus på denne bias, hvorfor de estimerede illikvide afkast også justeres for autokorrelation. 

Autokorrelation estimeres ved at anvende månedlige dataintervaller på de illikvide afkast. Dette gøres før 

 
13 Autokorrelation eller seriekorrelation omtales ofte som et momentum, idet en positiv autokorrelation betyder at positive 
afkast for denne periode efterfølges af endnu en periode med positive afkast (Munk, 2018). 
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volatiliteten og korrelationerne beregnes, idet en positiv autokorrelation kan lede til, at man markant un-

dervurderer volatiliteten på længere sigt. Justeringen er således med til at bestemme den sande risiko 

mellem disse aktiver, og dermed forhindre, at man heller ikke undervurderer den samlede porteføljerisiko. 

JP Morgan mener, at de på denne måde leverer en risikoprognose, der repræsenterer den reelle risiko ved 

at eje aktiverne (JP Morgan, 2019).  

13.3. Beskrivelse af aktiver  
Datasættet indeholder aktiver inden for tre kategorier: obligationer (Fixed Income), aktier (Equities) og 

alternativer (Alternatives).  Obligationerne indeholder bl.a. danske og europæiske statsobligationer, dan-

ske realkreditobligationer og kreditobligationer. Aktierne indeholder bl.a. Emerging Markets aktier, Eu-

ropean Large Cap og Developed World aktier. Alternativerne indeholder bl.a. Private Equity, Hedge 

Fonde, Ejendomme, råvare og Global Infrastruktur. Det bemærkes, at aktivklassen Global Infrastruktur 

repræsenterer unoterede fonde. Den oprindelige sammensætning af aktiver indeholder aktivklasser som 

går igen som både unhedged og hedged. Dette ses bl.a. ved European Large Cap og European Large Cap 

hedged. I optimeringen er det de aktiver, der er hedged mod valutarisiko som medtages, hvorfor det senere 

kan simplificere beregningen for markedsrisikomodulets solvenskapitalkrav. Det betyder, at de få aktiv-

klasser, der er unhedged, er fjernet, hvorefter der i alt indgår 28 forskellige aktiver, som fremgår af Figur 

10. 

 
Figur 10: Plot af investeringsaktiver (Egen tilvirkning med data fra JP Morgan (2019)) 

På baggrund af tidligere konklusioner, findes det dog passende at foretage en opdeling mellem investe-

ringer i ejendomme og alternative investeringer, selvom ejendomme klassificeres som en alternativ 
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investering hos JP Morgan. Hermed indgår ejendomme ikke som en del af de alternative investeringer i 

optimeringen. Dette gøres for at tage hensyn til, at ikke alle selskaber betragter ejendomme som en alter-

nativ investering. I Finanstilsynets rapport er fremgangsmåden da også, at ejendomme ikke indgår som 

en del af de alternative investeringer. 

Afkastforventningerne er baseret på en tidshorisont på mellem 10 til 15 år, og det er derfor nødvendigt at 

tage højde for rentes renteeffekt og dermed effekten af gevinst og tab for de respektive aktiver over tid, 

hvorfor der tages udgangspunkt i datasættes ”Compound Return” (Chen, Compound Return, 2019). 

13.4. Det risikofrie aktiv 
 Finanstilsynets offentliggjorte rentekurve antages at være den risikofrie investering for gennemsnitsren-

teprodukterne, da denne også bruges til at tilbagediskontere forsikringshensættelserne til nutidsværdi. Da 

livsforsikringsselskabet har givet forsikringstagerne en garanti, skal selskabet dog have en merforrent-

ning, for at kunne overholde garantiforpligtelserne. For markedsrenteprodukterne er der ingen garanterede 

ydelser, hvorfor der ikke er behov for rentekurven til at bestemme forsikringshensættelsernes nutidsværdi. 

Fordi der ikke er givet en garanti, er der heller ikke behov for en merforrentning. Markedsrentedepoterne 

kan dermed betragtes som en konto, hvor alternativet, til at sætte pengene ind på denne konto, er at sætte 

dem i banken. Den korte rente er i øjeblikket -0,41 % (Global-rates, 2020), og denne bruges som den 

risikofrie rente for et markedsrenteprodukt under optimeringen. For gennemsnitsrenteprodukterne kan 

forpligtelserne også betragtes som en konto, men med tillæg af en merværdi. Denne merværdi kan ikke 

opnås ved at sætte pengene i banken, og den risikofrie rente for gennemsnitsprodukterne må derfor be-

tragtes som renten i 15 års punktet på rentekurven, idet det antages at varigheden af forpligtelsen er 15 år. 

Den risikofrie rente for gennemsnitsrenteproduktet er således 0,52 % (Finanstilsynet, 2020a).  
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Kapitel 6 – Optimering og analyse 
Analysen af porteføljeoptimeringerne for både gennemsnitsrente- og markedsrenteprodukterne foretages 

i to dele. Første del vedrører alene en optimering på baggrund af moderne porteføljeteori, mens anden del 

fortsat bygger på porteføljeteoriens antagelser, men nu også vil inkludere hensyn til Solvens II lovgivnin-

gen.  

Den første optimering danner således porteføljesammensætninger for begge produkttyper, med henblik 

på at vise, hvordan den moderne porteføljeteori vil sammensætte optimale porteføljer på baggrund af de 

forskellige aktiver i datasættet. Med henblik på at opnå en realistisk investeringsportefølje for et livsfor-

sikringsselskab, er flere betingelser defineret for optimeringsproblemet. Disse gennemgås inden første 

analyse foretages. Det bemærkes, at Solvens II reguleringen ikke er en af de definerede begrænsninger, 

da hensigten med de første optimeringer er at opnå viden om infrastruktur som aktivinvestering i en por-

tefølje uden de begrænsninger, som Solvens II lovgivningen medfører.  

Anden del af analysen gennemføres derfor under hensyntagen til Solvens II lovgivningen, idet gennem-

snitsrenteporteføljerne bliver optimering under hensyn til de beregnede solvenskapitalkrav, og markeds-

renteprodukterne bliver optimeret under hensyn til likviditetsbegrænsninger. Inden anden analyse foreta-

ges vil de nødvendige betingelser blive gennemgået. Den anden optimering foretages med henblik på at 

illustrere, hvilke konsekvenser Solvens II har. Analysen er således bygget op på følgende måde, med 

respektive hensyn og antagelser: 

 

Figur 11: Opbygning af analysen 
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14. Analyse del 1 
I den første del af analysen foretages optimeringerne med hensyn til moderne porteføljeteori samt de 

nedenstående allokeringsrestriktioner. 

14.1. Optimeringernes definerede begrænsninger  
For at sikre realistiske resultater af porteføljeoptimeringen, er forskellige begrænsninger defineret. Aktiv-

sammensætningen for markedsrente- og gennemsnitsrenteprodukter er forskellig, grundet den tilknyttede 

garanti i gennemsnitsrenteprodukterne, hvorfor der skal tages hensyn til, at der placeres væsentlige for-

skellige andele i de forskellige aktivkategorier. For gennemsnitsrenteprodukterne skal en stor andel af 

porteføljen placeres i obligationer, mens den største andel af porteføljen for markedsrenteprodukterne skal 

placeres i aktier. For at tage hensyn til dette er specifikke investeringsbegrænsninger defineret i form af 

brede allokeringsintervaller for aktivkategorierne obligationer, aktier, ejendomme og alternativer.  

Danica, PFA og Vellivs porteføljer for gennemsnitsrente- og markedsrenteprodukter er brugt som bench-

mark til fastsættelsen af allokeringsintervallerne. For at skabe sammenlignelighed mellem de tre selska-

bers porteføljer, er det porteføljerne for nytegninger, der er valgt, for alle gennemsnitsrenteprodukterne. 

For markedsrenteprodukterne er en profil med middelrisiko valgt for alle selskaberne. Herudover er de 

alle sat med 15 år til udbetaling, så porteføljerne endnu ikke er væsentlig påvirket af nedjusteringen af 

risikoen, der foretages i den sidste tid af indbetalingsperioden, jf. Figur 1.  

De tre selskaber er udvalgt, da de samlet har en markedsandel på 47,9 % på baggrund af bruttopræmier 

for pensionsbranchens koncerner. De synes dermed at udgøre et repræsentativt billede af, hvor store an-

dele der generelt placeres i de fire aktivkategorier (Forsikring og Pension, 2019). De tre selskabers re-

spektive allokeringer indenfor de fire aktivkategorier fremgår at Tabel 6 (Detaljeret oversigt kan findes i 

Bilag 3).   

  Markedsrente Gennemsnitsrente 
  PFA14 Danica15 Velliv16 Gns.   PFA14 Danica15 Velliv16 Gns. 
Obligationer 6 % 14 % 19 % 13 %   70 % 74 % 74 % 73 % 
Aktier 70 % 74 % 71 % 72 %   5 % 8 % 5 % 6 % 
Alternativer 16 % 9 % 6 % 10 %   8 % 8 % 9 % 8 % 
Ejendomme 8 % 2 % 4 % 5 %  17 % 10 % 12 % 13 % 
Infrastruktur 3,3 % 1,8 % 1,1 % 2,1 %  3,6 % 2,6 % 2,0 % 2,7 % 

Tabel 6: Benchmark porteføljernes allokeringer (Egen tilvirkning. Kilder: se fodnoter) 

 
14 (PFA Pension, Forsikringsaktieselskab, 2019) 
15 (Danica Pension, 2020a) (Danica Pension, 2020b) 
16 (Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, 2020) 
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Finanstilsynet præsenterede i 2017 en gennemsnitsallokering for de to produkttyper for hele livsforsik-

ringsselskabsbranchen, hvorfor denne er anvendt som supplerende referenceramme til vurdering af, om 

de tre selskabers konkrete allokering findes rimelig. I rapporten fremgår det også, at andelen i alternative 

investeringer for markedsrenteprodukterne i gennemsnit er næsten 3 % højere end gennemsnittet i bench-

mark porteføljerne. Den gennemsnitlige allokering til alternativer i branchen stemmer dog overens med 

gennemsnittet i benchmark porteføljerne for gennemsnitsrenteprodukterne. Den gennemsnitlige andel i 

infrastruktur for markedsrente er ca. 2 % lavere i benchmark porteføljerne end gennemsnittet i branchen, 

mens andelen i infrastruktur for gennemsnitsrenteproduktet ligger lidt over gennemsnittet i benchmark 

porteføljerne ift. branchen (Finanstilsynet, 2017b).  

På baggrund af de tre selskabers respektive allokeringsandele i de fire kategorier samt Finanstilsynets 

indberetninger, er et interval for allokeringsgrænserne i porteføljeoptimeringerne bestemt for både mar-

kedsrente- og gennemsnitsrente. I den forbindelse er der ligeledes taget hensyn til hvor store andele hvert 

af de tre selskaber har placeret i alternativer og ejendomme tilsammen, da det pga. aktivklassernes karak-

teristika ikke er muligt at placere meget store andele i begge aktivklasser på én gang. Intervallerne for 

allokeringerne i de fire kategorier, samt den maksimale andel der kan placeres i alternativer og ejendomme 

tilsammen fremgår af Tabel 7.  

På baggrund af foregående konklusioner vedrørende livsforsikringsselskabernes mulighed for at shorte, 

er optimeringerne også foretaget således, at porteføljevægtene ikke kan blive mindre end 0. Ydermere 

kræves det i den moderne porteføljeteori, at vægtene summerer til 1. For også at sikre en tilstrækkelig 

diversificering, sådan at ekstreme positioner med allokering til kun ganske få aktiver ikke vil forekomme, 

har det ydermere været nødvendigt at indføre en restriktion for, hvor mange aktiver der mindst skal inve-

steres i. Dette antal er sat til 12 ud af et samlet antal på 28. 

Markedsrenteportefølje Gennemsnitsrenteportefølje 

5 % <  𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑛𝑛𝑠𝑠𝐶𝐶 <  40 % 60 % <  𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑛𝑛𝑠𝑠𝐶𝐶 <  80 % 

50 % <  𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝐶𝐶 <  80 % 5 % <  𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝐶𝐶 <  20 % 

5 % <  𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝐶𝐶𝑛𝑛𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶 <  20 % 5 % <  𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝐶𝐶𝑛𝑛𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶 <  20 % 

0 % < 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 < 10 % 7 % < 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 < 17 % 

𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝐶𝐶𝑛𝑛𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶 + 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 ≥ 25 % 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝐶𝐶𝑛𝑛𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶 + 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 ≥ 25% 

𝑤𝑤𝑖𝑖 ≥ 0 𝑤𝑤𝑖𝑖 ≥ 0 

�𝑤𝑤𝑖𝑖 = 1 �𝑤𝑤𝑖𝑖 = 1 

#𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑛𝑛𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝐶𝐶𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑠𝑠𝐶𝐶 ≥ 12 #𝑆𝑆𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑛𝑛𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝐶𝐶𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑠𝑠𝐶𝐶 ≥ 12 
Tabel 7: Fastsatte begrænsninger for optimeringerne (Egen tilvirkning) 
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14.2. Selve udførelsen af optimeringen 
Estimeringen af porteføljevægtene er foretaget ved anvendelsen af Excels Solver-funktion til at minimere 

porteføljens varians under betingelserne opsummeret i Tabel 7. For hver produkttype er minimumvari-

ansporteføljen beregnet først, og herefter er tangentporteføljen beregnet ved at maksimere porteføljens 

Sharpe Ratio. For at kunne bestemme den efficiente rand, er en række forskellige porteføljer fastsat ved 

at foretage optimeringen ud fra et specifikt afkastmål. Da Solveren er følsom i estimeringen og allokerin-

gen, er den foregående portefølje på randen anvendt, som det initiale gæt for vægtene i den næste porte-

følje på randen med et højere afkast. Metoden er anvendt for at skabe ensartethed mellem estimaterne og 

for at muliggøre en sammenligning af de forskellige porteføljer på den efficiente rand.  

I de følgende afsnit analyseres resultaterne af middelværdi-variansanalysen ved at undersøge, hvordan 

den moderne porteføljeteori allokerer vægtene til de forskellige aktiver på baggrund af modellens restrik-

tioner. Allokeringsandelene for alle optimeringerne, både i del 1 og 2, præsenteres i tabeller i starten af 

hver analyseafsnit. Heri illustreres allokeringerne på enkeltniveau og i summeret form, både for de fire 

kategorier (obligationer, aktier, ejendomme og alternativer), samt den underkategori de tilhører. 

14.3. Den efficiente rand 
I Figur 12 er den efficiente rand for både gennemsnitsrente- og markedsrenteporteføljerne illustreret. Det 

bemærkes her, at den efficiente rand for markedsrenteporteføljerne er mindre efficient end den efficiente 

rand for gennemsnitsrenteporteføljerne i afkastintervallet mellem ca. 2 % til 5,5 %. De definerede be-

grænsninger medfører, at det ikke er muligt for markedsrenteporteføljerne at opnå en samlet portefølje-

varians på samme lave niveau som gennemsnitsrenteporteføljerne. Dette skyldes, at gennemsnitsrente-

porteføljerne maksimalt kan placere 80 % i obligationer, mens markedsrenteporteføljerne maksimalt kan 

placere 40 %. Dette har stor betydning, da de aktiver, der har datasættets laveste varians, og derfor kan 

trække porteføljens samlede varians ned, er blandt obligationsaktiverne. Derudover skal markedsrente-

porteføljen også som minimum placere 50 % af porteføljen i aktier. Denne andel er 5 % for gennemsnits-

renteporteføljerne, og selv den aktie med den laveste varians, har stadig en varians, der er markant højere 

end mange af obligationerne.  

Herudover bemærkes det, at de efficiente rande kun løber indtil et forventet afkast på 5 % for gennem-

snitsrenteporteføljerne og 7 % for markedsrenteporteføljerne. Dette skyldes, at det ikke er muligt at over-

holde restriktionerne og samtidig opnå højere afkast.  



Side 66 af 108 
 

 
Figur 12: De efficiente rander for gennemsnitsrente- og markedsrenteporteføljerne (Egen tilvirkning) 

14.4. Gennemsnitsrenteporteføljerne 
Resultaterne af den første optimering for gennemsnitsrenteporteføljerne fremgår af Tabel 8. I det føl-

gende afsnit vil tendensen for aktivvægtenes fordeling i de fire kategorier hen ad randen blive analyseret 

nærmere.  

 
Tabel 8: Allokeringer ved første optimering (Individuelle øverst og summerede nederst) (Egen tilvirkning) 
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Standardafvigelse

Efficente rander

Aktiver

Efficient rand
GNS

Efficient rand
MARKED

Min.var (2,2) E[r]=2,4% E[r]=2,7% Tangent (3%) E[r]=3,2% E[r]=4,0% E[r]=4,8% E[r]=5,0%
Stats+real Danish Government Bonds 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Stats+real Euro Government Bonds hedged 18,8% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Stats+real Danish Mortgage Bonds 57,5% 68,2% 72,5% 67,5% 66,2% 35,1% 19,9% 10,4%
Inv. Grade U.S. Inv Grade Corporate Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 2,0% 1,2% 0,5%
Inv. Grade Euro Inv Grade Corp Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
High Yield U.S. High Yield Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 2,3% 3,0%
High Yield Euro High Yield Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kreidt U.S. Leveraged Loans hedged 3,5% 1,5% 2,9% 2,6% 2,9% 7,0% 4,1% 10,2%
EM obl. Emerging Markets Sovereign Debt hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 6,4% 9,2%
EM obl. Emerging Markets Local Currency Debt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 14,5% 25,0% 25,7%
EM obl. Emerging Markets Corporate Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 1,1% 1,1%
Globale aktier European Large Cap hedged 0,0% 1,8% 2,6% 5,0% 3,2% 1,7% 1,6% 1,6%
Globale aktier Developed World Equity hedged 2,5% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Globale aktier AC World Equity hedged 2,5% 0,9% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
EM aktier Emerging Markets Equity 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 3,3% 13,4% 13,4%
Ejendomme U.S. Core Real Estate 1,0% 1,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ejendomme European ex-UK Core Real Estate 6,0% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ejendomme European ex-UK Value-Added Real Estate 0,0% 0,0% 5,7% 7,0% 7,0% 7,7% 7,0% 7,0%
Ejendomme U.S. REITs 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ejendomme Global ex-U.S. REITs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Private Equity Private Equity 0,0% 1,2% 1,9% 5,0% 8,8% 12,5% 17,1% 17,4%
Infrastruktur Global Infrastructure Equity 3,0% 4,5% 5,7% 9,0% 6,9% 4,8% 0,9% 0,6%
Hedge fonde Diversified Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Event Driven Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Long Bias Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Relative Value Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Macro Hedge Funds hedged 5,3% 6,7% 5,0% 4,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Råvare Commodities 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Obligationer 65% 80% 79,7% 75,5% 75,4% 70,1% 70,6% 70,0% 60,0% 60,0%
Aktier 5% 20% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 15,0% 15,0%
Ejendomme 7% 17% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,7% 7,0% 7,0%
Alternativer 5% 20% 8,3% 12,5% 12,6% 17,9% 17,4% 17,3% 18,0% 18,0%
Ejd. + alternativer 25% 15,3% 19,5% 19,6% 24,9% 24,4% 25,0% 25,0% 25,0%
Stats+real 76,2% 74,0% 72,5% 67,5% 66,2% 35,1% 19,9% 10,4%
Inv. Grade 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 2,0% 1,2% 0,5%
High Yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 2,3% 3,0%
Kreidt 3,5% 1,5% 2,9% 2,6% 2,9% 7,0% 4,1% 10,2%
EM obl. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 22,0% 32,5% 36,0%
Globale aktier 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,2% 1,7% 1,6% 1,6%
EM aktier 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 3,3% 13,4% 13,4%
Ejendomme 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,7% 7,0% 7,0%
Private Equity 0,0% 1,2% 1,9% 5,0% 8,8% 12,5% 17,1% 17,4%
Infrastruktur 3,0% 4,5% 5,7% 9,0% 6,9% 4,8% 0,9% 0,6%
Hedge fonde 5,3% 6,7% 5,0% 4,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Råvare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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I minimumvariansporteføljen placeres den størst mulige værdi i obligationer tilladt, under modellens re-

striktioner på 80 %. Da obligationer er kendt for at have den laveste varians sammenlignet med andre 

aktivklasser, er den store allokering hertil også forventelig for at nedbringe porteføljens varians mest mu-

ligt. I obligationskategorien er der dog både risikoreducerende obligationer og mere risikofyldte obligati-

oner. De risikoreducerende obligationer er de danske og europæiske statsobligationer, samt de danske 

realkreditobligationer. Både High Yield og Emerging Market obligationer vurderes at være risikofyldte 

obligationer, og anses således for at kunne udgøre substitutter for aktier i en samlet portefølje (Roberts et 

al., 2018) (Whitbeck, 2020). Både High Yield og Emerging Market obligationerne i det anvendte datasæt 

har da også en høj positiv korrelation med aktierne. Andelen i de risikoreducerende obligationer udgør 

langt størstedelen af de samlede allokeringer til obligationskategorien, idet 18,8 % placeres i europæiske 

statsobligationer og 57,5 % placeres i danske realkreditobligationer. Disse har de to laveste varianser af 

alle aktiverne i porteføljen. Andelene i de tre øvrige aktivkategorier ligger på det lavest mulige niveau for 

at give plads til den store andel i obligationer.  

Bevæger man sig langs randen fra minimumsvariansporteføljen mod et højere afkastkrav, er tendensen at 

andelen placeret i obligationer reduceres for til sidst at udgøre den lavest mulige andel, der er tilladt under 

restriktionerne på 60 %. Det bemærkes her, at de risikoreducerende obligationer, til sidst på randen, kun 

udgør en mindre andel af den samlede allokering i obligationskategorien, mens andelen i både High Yield 

og Emerging Market obligationer stiger væsentligt. Samtidig stiger andelene allokeret til både aktier og 

alternativer, mens det fortsat er den lavest mulige andel på 7 %, der allokeres til ejendomme. Restriktio-

nen, på den samlede allokering til ejendomme og alternativer udgør først en reel begrænsning, når afkast-

kravet er 4 % eller højere. Det er først her allokeringen når det maksimalt tilladte under sumrestriktionen 

på 25 %, hvor andelene fordeler sig med 7 % i ejendomme og 18 % i de alternative aktiver. 

Den eneste måde hvorpå et afkastkrav på 4 % eller højere kan opnås, samtidig med at restriktionerne 

overholdes, er ved at placere en stor mængde af porteføljen i de risikofyldte aktiver. Summeres andelene 

allokeret til aktier og disses substitutter (High Yield og Emerging Market obligationer, samt alternativer), 

skal 48 % eller mere allokeres til risikofyldte aktiver, se Tabel 9.  

 MV (2,2%) 2,4% 2,7% Tangent (3%) 3,2% 4,0% 4,8% 5,0% 
Σ(Aktier + alternativer  

+ HY + EM.obl) 13% 18% 18% 23% 24% 48% 68% 72% 
Tabel 9: Summering af risikofyldte aktiver (Egen tilvirkning) 

Gennemsnitsrenteproduktets struktur medfører, at det ikke er hensigtsmæssigt at allokere så store andele 

af den samlede portefølje til risikofyldte aktiver. Den sidste del af randen anses derfor for at være ureali-

stisk og repræsenterer dermed ikke optimale valg for et livsforsikringsselskab med 
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gennemsnitsrenteprodukter. Dette konkluderes til trods for, at porteføljerne opfylder alle de definerede 

begrænsninger. Det er således kun muligt at opnå et relativt højt forventet afkast ved at investere store 

dele af porteføljen i risikofyldte aktiver. Dette kan bl.a. være med til at forklare, hvorfor porteføljer af 

gennemsnitsrenteprodukter generelt ikke opnår høje forventede afkast. 

Det bemærkes herudover, at andelen i aktier ligger på det lavest mulige niveau indtil afkastkravet er højere 

end 4 %, hvorefter den allokerede aktieandel stiger til den høje ende af restriktionsintervallet. Der opnås 

således en lavere samlet varians ved at allokere en stigende andel til alternativer frem for aktier, når man 

bevæger sig fra minimumvariansporteføljen til de porteføljer med et højere afkastkrav. Andelene i de 

alternative aktiver allokeres primært til Private Equity, infrastruktur og Macro hedge funds. I minimum-

variansporteføljen placeres størstedelen af obligationsandelen i danske realkreditobligationer, som har en 

korrelation med de forskellige aktier på 0, men er negativt korreleret med både Private Equity og infra-

struktur. Det forventede afkast for Private Equity ligger næsten på niveau med det forventede afkast for 

Emerging Market aktierne, men Private Equity har en lavere varians, hvorfor denne prioriteres i stedet. 

Det forventede afkast for infrastruktur ligger lidt under de forskellige globale aktiers forventede afkastni-

veau, men infrastruktur har ligeledes lavere varians og bliver derfor også prioriteret over disse. De relativt 

lavere variansniveauer for Private Equity og infrastruktur og den negative korrelation med danske real-

kreditobligationer, medfører at det bedre kan svare sig at allokere andele til disse aktiver frem for til 

aktierne, for at minimere den samlede varians.  

14.4.1. Andelen i infrastruktur 
Det bemærkes, at der allokeres en andel til infrastruktur i samtlige porteføljer. Andelen i infrastruktur er 

således 2,97 % i minimumvariansporteføljen, mens andelen stiger indtil tangentporteføljen, hvor der skal 

allokeres den højeste andel af alle porteføljerne, 8,96 %. Herefter reduceres andelen i infrastruktur igen.  

Til sammenligning bliver der i benchmark porteføljerne i gennemsnit kun placeret 2,73 % i infrastruktur, 

hvor PFA er den der trækker gennemsnittet op ved at placere 3,6 % i infrastruktur (dette er dog højt ift. 

branchen). Der er således en stor forskel på optimeringens allokering og de reelle vægte observeret i 

praksis, da man i praksis allokerer en mindre andel end den laveste vægt anbefalet i middelværdi-varians-

analysen. Samtidig allokerer benchmark selskaberne i gennemsnit ca. 12 % til ejendomme, mens porte-

føljeandelen i denne optimering kun udgør ca. 7 % for alle porteføljer på den efficiente rand.  

I benchmark selskaberne er fordelingen ca. 12 % i ejendomme og 3 % i infrastruktur, men i optimeringen 

opleves ikke samme overvægt i ejendomme. Optimeringerne viser derimod, at der burde være en mere 

jævn fordeling af porteføljevægtene mellem de to aktivklasser. Overvægten i ejendomsinvesteringer i 

praksis er så forskellig fra optimeringen, at det således må være en indikator på, at der er elementer 
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livsforsikringsselskaberne tager med i deres betragtning af den optimale allokering, som ikke er medtaget 

i denne optimering.  

14.5. Markedsrenteporteføljerne 
Resultaterne af den første optimering for markedsrenteporteføljerne fremgår af Tabel 10. I det følgende 
afsnit vil tendensen for aktivvægtenes fordeling i de fire kategorier hen ad randen blive analyseret nær-
mere.  

 
Tabel 10: Allokeringer ved første optimering (Individuelle øverst og summerede nederst) (Egen tilvirkning) 

I forbindelse med optimering af minimumvariansporteføljen allokeres den størst mulige andel til obliga-

tioner tilladt under modellens restriktioner på 40 %, hvilket på samme vis som for gennemsnitsrentepro-

duktet skyldes den lave varians. Det bemærkes her, at modellen mere eller mindre placerer de 40 % i 

danske statsobligationer. Dette virker umiddelbart som et lidt besynderligt valg, da aktivet ikke har den 

laveste varians i porteføljen. Det har de danske realkreditobligationer derimod, som også får allokeret en 

større andel, efterhånden som man bevæger sig hen ad randen. Det kan derfor overvejes, om der er tale 

om en ugunstig udvælgelse af aktivet, da minimumvariansporteføljen således ikke vælger at allokere til 

FI
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Min.var (2,9%) E[r]=3,2% E[r]=3,5% E[r]=4,1% Tangent (4,7%) E[r]=5,5% E[r]=6,0% E[r]=7,0%
Stats+real Danish Government Bonds 40,0% 24,7% 12,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Stats+real Euro Government Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Stats+real Danish Mortgage Bonds 0,0% 15,3% 27,1% 36,2% 27,2% 22,6% 6,3% 0,1%
Inv. Grade U.S. Inv Grade Corporate Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inv. Grade Euro Inv Grade Corp Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
High Yield U.S. High Yield Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,7%
High Yield Euro High Yield Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kreidt U.S. Leveraged Loans hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
EM obl. Emerging Markets Sovereign Debt hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 2,5%
EM obl. Emerging Markets Local Currency Debt 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 2,4% 12,8% 7,1%
EM obl. Emerging Markets Corporate Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Globale aktier European Large Cap hedged 4,7% 7,5% 14,1% 17,5% 30,8% 17,0% 14,7% 0,1%
Globale aktier Developed World Equity hedged 0,0% 2,9% 0,5% 1,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
Globale aktier AC World Equity hedged 45,3% 39,6% 33,7% 19,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
EM aktier Emerging Markets Equity 0,0% 0,0% 1,7% 12,3% 19,2% 33,0% 35,2% 64,3%
Ejendomme U.S. Core Real Estate 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ejendomme European ex-UK Core Real Estate 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ejendomme European ex-UK Value-Added Real Estate 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Ejendomme U.S. REITs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ejendomme Global ex-U.S. REITs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Private Equity Private Equity 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 11,9% 15,0%
Infrastruktur Global Infrastructure Equity 8,1% 8,8% 9,5% 13,1% 17,7% 7,0% 3,1% 0,0%
Hedge fonde Diversified Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Event Driven Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Long Bias Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Relative Value Hedge Funds hedged 0,7% 0,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Macro Hedge Funds hedged 1,1% 0,6% 0,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Råvare Commodities 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Obligationer 5% 40% 40,0% 40,0% 40,0% 36,5% 27,3% 25,0% 25,0% 10,4%
Aktier 50% 80% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 64,6%
Ejendomme 0% 10% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Alternativer 5% 20% 10,0% 10,0% 10,0% 13,5% 17,7% 15,0% 15,0% 15,0%
Ejd. + alternativer 25% 10,0% 10,0% 10,0% 13,5% 22,7% 25,0% 25,0% 25,0%
Stats+real 40,0% 40,0% 40,0% 36,3% 27,3% 22,6% 6,3% 0,1%
Inv. Grade 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
High Yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,7%
Kreidt 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
EM obl. 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 2,4% 16,8% 9,6%
Globale aktier 50,0% 50,0% 48,3% 37,7% 30,8% 17,0% 14,8% 0,4%
EM aktier 0,0% 0,0% 1,7% 12,3% 19,2% 33,0% 35,2% 64,3%
Ejendomme 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Private Equity 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 8,0% 11,9% 15,0%
Infrastruktur 8,1% 8,8% 9,5% 13,1% 17,7% 7,0% 3,1% 0,0%
Hedge fonde 1,8% 1,1% 0,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Råvare 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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aktivet med den laveste varians. Forklaringen findes dog med høj sandsynlighed i, at danske statsobliga-

tioner i højere grad er ukorreleret eller ligefrem negativt korreleret med de øvrige aktivklasser, der har 

fået allokeret en andel.  

I minimumvariansporteføljen er andelen i aktier den laveste mulige tilladt, hvilket alligevel er 50 %. Pri-

mært placeres aktieandelen i AC World aktier, da denne aktie har den laveste varians, sammenlignet med 

de resterende aktier. Aktier udgør således en relativt stor andel af den samlede portefølje, hvilket bevirker, 

at der opstår en nedre grænse for, hvor lav den samlede porteføljes varians kan blive. Derudover ses det, 

at der i minimumvariansporteføljen ikke placeres nogen andel i ejendomme, mens andelen i alternative 

investeringer er 10 %, primært placeret i infrastruktur. Denne prioritering skyldes, at infrastruktur, til 

forskel for ejendomme er lavt korreleret med både danske statsobligationer og AC Word aktier.  

Bevæger man sig langs randen fra minimumsvariansporteføljen mod et højere afkastkrav, er tendensen, 

at andelen placeret i danske statsobligationer reduceres for til sidst at blive 0. I stedet erstattes den af først 

danske realkreditobligationer indtil tangentporteføljen, og derefter af Emerging Market obligationer. 

Denne omfordeling skyldes for det første, at disse obligationer kan bidrage med højere forventet afkast, 

på henholdsvis 1,9 % og 4,1 %, mod 0,1 % for danske statsobligationer. Placeringen i danske realkredits-

obligationer, sker i kombination med en stigende placering i European Large Cap, faldende placering i 

AC World aktier samt stigende placering i infrastruktur. Efter tangentporteføljen, som har et forventet 

afkast på 4,7 % reduceres allokeringen til European Large Cap aktier til fordel for en stigende placering i 

Emerging Market aktier. Denne kombination opfylder således det højere afkastkrav, samtidig med, at der 

foreligger en lav indbyrdes korrelation, som medfører, at risikoen reduceres.  

Large cap aktier er som tidligere nævnt påvist at have en høj korrelation med noteret infrastruktur, hvorfor 

investering i infrastruktur bør overvejes, hvis man har store andele i large cap aktier (Dechant & 

Finkenzeller, 2013). Korrelationsmatricen fra JP Morgan og de gennemførte optimeringer viser i denne 

sammenhæng, at det modsatte gør sig gældende i relationen mellem large cap og unoterede infrastruktur-

investeringer jf. Tabel 11. Her kan den meget lave korrelation til aktierne bidrage med diversifikation til 

den samlede portefølje. Dette falder i god tråd med tidligere konklusioner om, at inklusionen af infra-

struktur i en blandet investeringsportefølje kan forbedre investeringsresultatet og reducere den samlede 

risiko, som følge af den lave korrelation med traditionelle aktivklasser. 

I optimeringsmodellen giver restriktionsintervallet mulighed for at placere op til 80 % af porteføljen i 

aktier. Der placeres dog kun 50 % i aktier, indtil et afkastkrav på 7 %. Det gælder således også for mar-

kedsrenteporteføljerne, at disses samlede varians kan holdes på et lavere niveau ved at allokere til alter-

nativer og ejendomme frem for større andele i aktier. Sammenlignet med gennemsnitsrenteproduktet 
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placeres der generelt mindre i Private Equity, da der er en høj korrelation mellem denne og aktier, som 

trods alt udgør en relativt stor andel af markedsrenteporteføljerne. Til sammenligning har ejendomme og 

især infrastruktur en langt lavere korrelation med aktier jf. Tabel 11, hvorfor der allokeres større andele 

hertil end i gennemsnitsrenteporteføljerne.  

  Alternativer og ejendomme 

A
kt

ie
r 

 Private 
Equity 

European ex-UK Value-
Added Real Estate 

Global Infrastructure 
Equity 

European Large Cap hedged 0,62 0,45 0,15 
Developed World Equity hedged 0,63 0,47 0,18 
AC World Equity hedged 0,64 0,48 0,18 
Emerging Markets Equity 0,72 0,58 0,36 

Tabel 11: Udsnit af korrelationsmatricen (Egen tilvirkning) 

Ved afkastkrav højere end tangentporteføljens på 4,72 %, bliver placeringen i Emerging Market obligati-

oner større, samtidig med, at placeringerne i Emerging Market aktier, ejendomme samt Private Equity 

også bliver større. Fælles for disse aktiver er, at de alle har forventede afkast på over 7 %. Det bemærkes 

dog, at de ligeledes er relativt højt korreleret indbyrdes. Allokeringen til disse aktiver skyldes således 

primært, at afkastkravet er så højt, at porteføljerne påtvinges at prioritere de aktiver med højest forventet 

afkast i stedet for at reducere variansen. Ser man på benchmark porteføljerne allokeres der i gennemsnit 

75 % til risikofyldte aktiver, hvorved porteføljesammensætningen ved afkastkravene på 6 % og 7 %, anses 

for at være urealistiske, da det kræver, at der i alt allokeres henholdsvis 84 % og 90 % til aktier og disses 

substitutter jf. Tabel 12. Disse porteføljer er derfor så ekstreme, at de ikke findes attraktive som porteføl-

jevalg for et livsforsikringsselskab, selvom de opfylder alle de definerede begrænsninger. 

 MV (2,9%) 3,2 % 3,5 % 4,1 % Tangent (4,7%) 5,5 % 6,0 % 7,0 % 
Σ(Aktier + alternativer  

+ HY + EM.obl) 60 % 60 % 60 % 64 % 68 % 67 % 84 % 90 % 

Tabel 12: Summering af risikofyldte aktiver (Egen tilvirkning) 

14.5.1. Andelen i infrastruktur 
Infrastruktur indgår i alle estimerede porteføljer (undtagen ved et afkastkrav på 7 %), med en stigende 

andel indtil tangentporteføljen, hvorefter andelen reduceres til fordel for allokering til Private Equity og 

ejendomme, som kan bidrage med et højere forventet afkast. Den høje allokering i infrastruktur på hele 

17,69 % i tangentporteføljen er interessant, fordi afkastet på tangentporteføljen er 4,72 %, mens det for-

ventede afkast på infrastruktur kun er 4,2 %. Den store andel indikerer således, at aktivet bidrager med en 

stor diversifikationseffekt og derfor foretrækkes.  
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Kigger man på benchmark porteføljerne, er det bemærkelsesværdigt, at porteføljeandelen i infrastruktur i 

gennemsnit er 2,07 %, men optimeringen for markedsrenteproduktet viser, at der skal investeres en noget 

større andel i infrastruktur uanset hvor på den realistiske del af den efficiente rand man placerer sig. Både 

benchmark porteføljerne samt brancheniveauet er langt under det niveau, optimeringen som minimum 

placerer i infrastruktur. Det kan altså konstateres, at der også for markedsrenteporteføljerne er stor forskel 

på, hvordan allokeringerne ser ud i praksis versus optimeringen, hvilket indikerer, at der også for mar-

kedsrenteporteføljerne er elementer, der ikke er taget i betragtning under første optimering.  

14.6. Opsummering af del 1 
Uanset, hvor på den efficiente rand et livsforsikringsselskab vælger at placere sig, viser den første opti-

mering, at der bør allokeres en større andel til infrastruktur, end det man kan observere i praksis. Dette 

gælder både for porteføljerne i gennemsnitsrente- og markedsrenteprodukter, hvor der allokeres andele til 

infrastruktur i samtlige porteføljer. For gennemsnitsrenteporteføljerne allokeres der i gennemsnit 2,7 % i 

benchmark porteføljerne, mens optimeringen viser, at der bør allokeres andele på mellem 3-9 %. For 

markedsrenteporteføljerne allokeres der i gennemsnit 2,1 % i benchmark porteføljerne, mens optimerin-

gen viser, at der bør allokeres andele på mellem 7-18 %. Med udgangspunkt i den moderne porteføljeteori 

kan det således konkluderes, at Infrastruktur bidrager positivt til porteføljerne ved at reducere den samlede 

risiko.  

Optimeringen for gennemsnitsrente viser, at der burde være en mere lige fordeling af porteføljevægtene 

mellem ejendomme og infrastruktur, end det er tilfældet i praksis, hvor porteføljevægtene i ejendomme 

er væsentligt højere end i infrastruktur. Denne konklusion leder således op til at gennemføre optimeringen 

under yderligere betingelser, da det fra gennemgangen af solvenskapitalkravet blev klart at ejendomme 

bliver behandlet anderledes end infrastruktur rent solvensmæssigt. Herudover indikerer den markante for-

skel i allokeringen til de alternative aktiver, herunder infrastruktur, i markedsrenteporteføljerne, at opti-

meringen ikke er hensigtsmæssig ift. de store allokeringer til alternative aktiver, hvorfor disse skal be-

grænses yderligere under anden optimering.  

15. Analyse del 2 
I det følgende foretages anden del af analysen. Først gennemføres optimering for gennemsnitsrentepro-

duktet under hensyn til Solvens II, hvorefter resultaterne analyseres. Afsnittet er indledt med antagelserne 

for modelselskabet samt antagelserne for beregningen af markedsrisikomodulets solvenskapitalkrav. Her-

efter følger optimering af markedsrenteproduktet under likviditetsbegrænsningerne, samt analysen af re-

sultaterne herfor, hvor afsnittet er indledt med antagelserne for likviditetsbegrænsningerne.  
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Til selve optimeringen for både gennemsnitsrente- og markedsrenteporteføljerne, er vægtene fra den før-

ste optimering brugt som de initiale gæt. Dette er gjort for at kompensere for, at Solveren er følsom.  

Dermed skabes ensartethed mellem estimaterne, hvorved en sammenligning er mulig både for de enkelte 

porteføljer på randen, men også for at kunne sammenholde påvirkningen af de indførte betingelser fra den 

første til den anden optimering. 

15.1. Modelselskabet 
Både første og anden optimering resulterede i porteføljevægte, der er angivet i procentsatser, grundet det 

anvendte datagrundlag. Solvenskapitalkravet kvantificeres dog som et reelt tal, der skal sammenholdes 

med et fastsat kapitalgrundlag. Derfor har det været nødvendigt at konstruere et modelselskab, hvor de 

forskellige elementer til beregningen af solvenskapitalkravet fastsættes. Med modelselskabets definerede 

balancesum bliver det muligt at konvertere de procentuelle porteføljeandele til reelle tal.  

Denne afhandling begrænser sig fra at beregne alle risikomodulerne, og betragter i stedet effekten på 

solvenskapitalkravet via markedsrisikomodulet alene. Modelselskabet er således også konstrueret for at 

kunne fastsætte størrelsen af de øvrige risikomoduler i solvenskapitalkravsberegning. Risikomodulernes 

størrelse er fastsat med udgangspunkt i Finanstilsynets opgørelse over den gennemsnitlige risikoekspone-

ring jf. Tabel 2 (Finanstilsynet, 2018b). Ydermere er livsforsikringsselskaber på markedet undersøgt for 

at kvantificere, hvor store andele de enkelte moduler med rimelighed kan siges at udgøre, samt sikre, at 

andelene er forholdsmæssigt passende.  

Solvenskapitalkravet skal kun beregnes for porteføljerne af gennemsnitsrenteprodukter, hvorfor model-

selskabet er konstrueret som et selskab, der udelukkende udbyder gennemsnitsrenteprodukter. De fleste 

undersøgte selskaber udbyder både gennemsnitsrente- og markedsrenteprodukter, og opdeler i den for-

bindelse hverken solvenskravet eller kapitalgrundlaget på produkttype, hvilket også gør sig gældende for 

Finanstilsynets opgørelse. Opgørelserne i de undersøgte selskaber og Finanstilsynets opgørelse er derfor 

i en vis udstrækning påvirket af, at der er en (forventet lille) risikoeksponering, som tilhører markedsren-

teprodukterne. For at justere for dette er selskaber, som kun udbyder gennemsnitsrenteprodukter, under-

søgt. Det ses i disse selskaber, at især markedsrisikoen og forsikringsrisikoen udgør en forholdsmæssig 

større andel (Lærenes Pension, 2018; PKA, 2018). Dette er forventeligt, da selskabet både bærer den 

investeringsmæssige risiko, samt risikoen for længere levetider i gennemsnitsrenteproduktet. Andelene i 

markedsrisikoen og livsforsikringsrisikoen er således opjusteret herfor. Modelselskabet ses i Tabel 13, 

hvor de forsikringsmæssige hensættelser og operationel risiko er medtaget i opgørelsen for at opgøre det 

samlede solvenskapitalkrav, og ikke blot risikoeksponeringen.  
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  Risikoeksponering Andel i (pct.) 
Markedsrisici 
Modpartsrisici 

28.000 
400 

89% 
1% 

Livsforsikringsrisici 7.000 22% 
Sygeforsikringsrisici 0 0% 
Skadeforsikringsrisici 0 0% 
Diversifikation -4.000 -13% 
Samlet risikoeksponering  31.400 100% 
Forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne  -9.000 

 

Tabsabsorberende evne af de udskudte skatter 0 
 

Operationel risici 450   
Samlet SCR 22.850   
Kapitalgrundlag 47.000   
Solvensgrad 250% 

 

      
Solvens Aktiver i alt  310.000 

 

Tabel 13: Modelselskabet (Egen tilvirkning)  

De nødvendige antagelser for at kunne foretage beregningen af markedsrisikomodulet beskrives i det føl-

gende.  

15.1.1. Antagelser i forbindelse med beregning af SCRmarked  
Modelselskabet danner baggrund for den konkrete beregning af det samlede solvenskapitalkrav. Herunder 

er markedsrisikomodulets solvenskapitalkrav, det eneste delmodul, der bliver beregnet jf. afsnittet om 

Solvens II og de to produkttyper.  

Renterisici  
I afsnittet om livsforsikringsselskabernes renterisiko på gennemsnitsrenteproduktet, blev det konstateret, 

at det er en nødvendighed for et livsforsikringsselskab at benytte forskellige finansielle instrumenter, for 

at afdække renterisikoen. Der er dog ikke inkluderet nogle finansielle instrumenter blandt investeringsak-

tiverne brugt i optimeringen. Det antages således, at afhandlingens modelselskab indeholder investeringer 

i forskellige renteswaps og swaptioner, som overlay til at dække renterisikoen, og at dette ikke har nogen 

effekt på kredit- eller modpartsrisici. Disse skal ses som et tillæg til investeringsaktiverne brugt i optime-

ringen.  

I den første optimering ændres aktivsammensætningen i de forskellige porteføljer uden hensyn til rente-

risikoen. Analysen af den første optimering viste, at andelen i obligationer reduceres til fordel for en øget 

andel i infrastruktur i takt med at man bevæger sig langs den efficiente rand. Den øgede andel i infrastruk-

tur er således finansieret ved at sælge obligationer. I det øjeblik obligationerne sælges, forsvinder den 

tilhørende rentefølsomhed. For at opretholde renterisikoen på samme niveau kan man øge overlays med 
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indgåelse af renteswaps. Øges andelen af obligationer, skal overlays reduceres, hvorimod en reducering i 

obligationerne kompenseres vha. af en forøgelse af overlays (Danmarks Nationalbank, 2019b). Det bety-

der, at ændringen i obligationsbeholdningen og dermed rentefølsomheden kan korrigeres ved også at æn-

dre modelselskabets overlays. Det bemærkes i denne sammenhæng, at overlays, er finansielle instrumen-

ter fx swaps, som man kan tjene eller tabe penge på at eje. Når overlays korrigeres for at sikre en uændret 

rentefølsomhed, vil konsekvensen være, at det samlede forventede afkast også skal justeres. Gevinsten 

ved at indgå en swap, er forskellen mellem den korte og den lange rente. Den korte 3 måneders rente er   

-0,4 % (Global-rates, 2020) og swaprenten i 7 års punktet på rentekurven er 0,2 % (Finanstilsynet, 2020a), 

hvilket i praksis giver en gevinst på 0,6 %. Den samlede gevinst ved at reducere obligationsbeholdningen 

og samtidig øge overlays bliver hermed den andel obligationerne reduceres med ganget renteforskellen 

på 0,6 %. Med en reduktion af obligationsbeholdningen på 1 % bør det forventede afkast justeres med 

1 % ∗ 0,6 % = 0,006 %. Denne justering er dog så minimal, at der vil blive set bort fra den fremadrettet. 

Det antages ydermere, at modelselskabets overlays justeres på en sådan måde, at renterisikoen vil være 

konstant. Herved kan delmodulet for renterisiko sættes til at være 0 i beregningen af markedsrisikomodu-

lets solvenskapitalkrav.  

Aktierisici   
Kapitalkravet for aktierisikoen beregnes ved formlen for SCRequity jf. afsnittet om solvenskapitalkravet. 

Den symmetriske justering af stressfaktorerne er offentliggjort af Finanstilsynet pr. 01.04.2020 til -10 % 

(Finanstilsynet, 2020b). Denne sats vidner om, at aktiemarkedet i skrivende stund har oplevet et større 

aktiefald. Stressfaktoren skal derfor nedsættes for at undgå, at livsforsikringsselskaberne tvinges til at 

sælge nogle af deres investeringer for at skaffe kapital, så solvenskapitalkravet kan overholdes. Den ju-

sterede stressfaktor for type 1-aktierne bliver dermed 29 %, mens stressfaktoren for type 2 aktierne bliver 

39 %.   

Type 1 aktierne udgøres af European Large Cap, Developed World aktier og AC World aktier, og type 2 

aktierne udgøres af Emerging Market aktier, Private Equity, Infrastruktur, alle hedge fondene samt råva-

rer. 

Kreditspændsrisici  
Specialtilfældet for de europæiske landes statsobligationer medfører, at porteføljeandelene i både danske 

og europæiske statsobligationer bliver stresset med 0 %. I beregningen af kapitalkravet for kreditspænds-

risici på obligationer og lån, er det således kun nødvendigt at foretage antagelser for varigheden og kre-

ditkvaliteten for de resterende obligationer.  
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De danske realkreditobligationer antages at have en AAA-rating. Det antages yderligere at varigheden er 

5, og stressfaktoren bliver dermed 

0,9 % ∗ 5 = 4,5 %. 

Realkreditobligationer er typisk 30-årige konverterbare obligationer. Til trods herfor er varigheden sat 

forholdsvist lavt. Dette skyldes, at det nuværende lave renteniveau og konverteringsretten bevirker, at der 

er stor sandsynlighed for, at obligationerne bliver trukket før tid, hvorved varigheden bliver lavere 

(Christensen, 2014).  

De internationale kreditrating bureauer klassificerer Investment Grade obligationer som kvalitetsobliga-

tioner med en rating mellem AAA og BBB, mens at High Yield obligationer er karakteriseret som væ-

rende mere spekulative, idet disse har en rating på BB og lavere (Christensen, 2014). 

Det antages, at obligationerne for både US Investment grade og Euro Investment Grade hver især er in-

vesteret med 50 % i A-ratede obligationer og 50 % i BBB-ratede obligationer, hvor varigheden for US 

Investment grade er 5, mens varigheden er 4 for Euro Investment grade. De samlede stressfaktorer vil 

være et gennemsnit af de to stressfaktorer. Stressfaktoren for US Investment Grade obligationer bliver 

således  

1,4 % ∗ 5 + 4,5 % ∗ 5
2

= 9,75 %, 

og stressfaktoren for Euro Investment Grade obligationer bliver 

1,4 % ∗ 4 + 4,5 % ∗ 4
2 = 7,80 %.  

Det antages ydermere, at obligationerne for US High Yield og Euro High Yield begge er investeret som 

50 % i BB-ratede obligationer og 50 % i B-ratede. Varigheden for US High Yield antages at være 5, mens 

varigheden for Euro High Yield er 4. De samlede stressfaktorer bliver ligeledes her et gennemsnit af de 

to stressfaktorer. Stressfaktoren for US High Yield obligationer bliver  

4,5 % ∗ 5 + 7,5 % ∗ 5
2

= 30 %, 

og stressfaktoren for Euro High Yield obligationer bliver 

4,5 % ∗ 4 + 7,5 % ∗ 4
2 = 24 %. 
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For Emerging Market obligationerne antages det, at alle tre typer har en kreditrating BB med en varighed 

på 5, da over halvdelen af alle udstedte Emerging Market obligationer har en varighed på 5 eller lavere 

(Roberts et al., 2018). Hermed bliver stressfaktoren for Emerging Market obligationerne  

4,5 % ∗ 5 = 22,5 %. 

For US Leveraged Loans antages det på samme måde, at kreditratingen er BB, mens varigheden antages 

at være 5. Stressfaktoren for US Levered Loans bliver hermed  

4,5 % ∗ 5 = 22,5 %. 

Tabel 14 opsummerer alle stressfaktorerne for kreditspændsrisici. 

Obligationer Varighed Stressi 
Danish Government Bonds     0 % 
Euro Government Bonds hedged     0 % 
Danish Mortgage Bonds     5 4,5 % 
U.S. Inv Grade Corporate Bonds hedged   9,75 % 
  50 % A-rated 7,0 % 5   
  50 % BBB-rated 12,5 % 5   
Euro Inv Grade Corp Bonds hedged 
                                                       50 % A-rated  
                                                       50 % BBB-rated 

  
5,6 % 

10,0 % 

  
4 
4 

7,80 % 

U.S. High Yield Bonds hedged     30,0 % 
  50 % BB-rated 22,5 % 5   
  50 % B-rated 37,5 % 5   
Euro High Yield Bonds hedged 
                                                       50 % BB-rated 
                                                       50 % B-rated 

  
18,0 % 
30,0 % 

  
4 
4 

24,0 % 

U.S. Leveraged Loans hedged   5 22,50 % 
Emerging Markets Sovereign Debt hedged 5 22,50 % 
Emerging Markets Local Currency Debt 5 22,50 % 
Emerging Markets Corporate Bonds hedged 5 22,50 % 

Tabel 14: Stressfaktorerne for kreditspændsrisici (Egen tilvirkning)  

Koncentrationsrisici  
Koncentrationsrisici opstår når et livsforsikringsselskab koncentrerer sine investeringer i eksempelvis én 

aktie eller én modpart. Risikoen kan dog reduceres, hvis investeringerne tilrettelægges og løbende over-

våges så koncentrationer af enkelte modparter holdes indenfor et acceptabelt niveau. Flere selskaber for-

klarer da også i deres solvensrapporter, at de har været i stand til at diversificere deres investeringer i en 

sådan grad, at der ikke forekommer noget koncentrationsrisiko (Lærenes Pension, 2018; PKA, 2018). Det 

antages derfor, at modelselskabet også er i stand til at diversificere porteføljen og sprede investeringerne 
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på forskellige aktiver, således at der ikke forekommer noget koncentrationsrisiko. Delmodulet vil derfor 

være 0 i beregningen af markedsrisikomodulets solvenskapitalkrav.  

Valutaspændsrisici  
Stort set alle aktiver indeholdt i det anvendte datasæt er hedget mod valutarisiko, hvorfor det med rime-

lighed kan antages, at risikoen er forholdsvis afdækket. Det antages dog, at der på trods af afdækningen 

fortsat vil være en mindre risiko, hvorfor delmodulet fastsættes til at udgøre en risikoeksponering på 5 % 

af modelselskabets samlede markedsrisiko på 28.000. Herved bliver valutaspændsrisikoen 1.400 i bereg-

ningen af markedsrisikomodulets solvenskapitalkrav. 

Det samlede solvenskapitalkrav 
Det antages, at et rentefald er det stress, der medfører den højeste værdi og dermed det højeste tab i ba-

siskapitalgrundlaget. Til beregningen af det samlede solvenskapitalkrav for markedsrisikomodulet er be-

regningen foretaget på baggrund af A=0,5. 

15.1.2. Solvensgraden 
Det antages her, at en portefølje som minimum skal have en solvensgrad på 1,9 for at udgøre en reel 

investeringsmulighed. Der tilføjes således en begrænsning til det oprindelige optimeringsproblem, idet 

der skal optimeres under betingelse af, at det beregnede solvenskapitalkrav ikke vil medføre en solvens-

grad på under 1,9. 

𝑠𝑠𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑝𝑝𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑 ≥ 1,9 

Til sammenligning er gennemsnittet i branchen omkring 3 (Finanstilsynet, 2018a). Anvendelsen af en, i 

denne sammenhæng, lav solvensgrad på 1,9, anses derfor som værende en nedre grænse for en mulig 

investeringsportefølje.  

I beregningen af solvensgraden holdes kapitalgrundlaget stationært uanset størrelsen af det forventede 

afkast, idet det antages at aktivsammensætningen kun har en marginal betydning for solvensgraden. 

Denne antagelse synes rimelig, da kontributionsprincippet medfører, at der skal være en fair fordeling af 

overskuddet mellem selskabets egenkapital og forsikringstagerne. Selskabet har således kun mulighed for 

at tage en meget lille del af overskuddet, hvorfor et højere forventet afkast kun vil resultere i et en meget 

lille forøgelse i det reelle beløb, der kan konsolideres til egenkapitalen (Topdanmark, 2020). Ønskes en 

højere solvensgrad ved at øge kapitalgrundlaget på baggrund af konsolidering af overskuddet fra en ak-

tivsammensætning, der giver et højere forventet afkast, vil dette således tage meget lang tid. Opstår der 

alligevel et eventuelt merafkast, antages det, at dette udbetales som udbytte, hvorfor det findes rimeligt at 

holde kapitalgrundlaget stationært for hele den efficiente rand.  
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Solvensgraden i første optimering 
Solvenskapitalkravet for de respektive gennemsnitsrenteporteføljer estimeret i den første optimering er 

beregnet på baggrund af antagelserne for modelselskabet og fremgår af Tabel 15. Når porteføljerne skal 

leve op til Solvens II reguleringen, fremgår det af Tabel 15, at det kun er minimumvariansporteføljen, der 

på baggrund af solvensgraden, er en mulig investeringsportefølje for et livsforsikringsselskab.  

  MV (2,2 %) 2,4 % 2,7 % Tangent (3 %) 3,2 % 4,0 % 4,8 % 5,0 % 
Kapitalgrundlag 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 

SCR 21.281 26.078 27.528 32.794 34.218 50.263 63.401 68.672 
Solvensgrad 2,21 1,80 1,71 1,43 1,37 0,94 0,74 0,68 

Tabel 15: Beregning af solvensgrader (Egen tilvirkning) 

For at være sikker på at have et kapitalgrundlag, der er tilstrækkeligt til at kunne dække solvenskapital-

kravet, betyder den nedre grænse på 1,9, der er indført for solvensgraden, at der ikke er mange valgmu-

ligheder for et livsforsikringsselskab. Det er således nødvendigt at foretage optimeringen igen, men under 

hensyn til solvensgraden. Se Bilag 2 for mere detaljerede beregninger af solvenskapitalkravet.  

15.2. Gennemsnitsrenteporteføljerne 
I det følgende analyseres resultaterne af anden optimering, hvor Solvens II indgår som en restriktion. Det 

bemærkes her, at optimeringen er foretaget med samme fastsatte afkastkrav som ved den første optimering 

med henblik på at skabe sammenlignelighed. Minimumvarians- og tangentporteføljen er dog beregnet 

uden fastsatte afkastkrav, men ved at minimere variansen og maksimere sharpe ratio. De optimale gen-

nemsnitsrenteporteføljevægte som resultat af den anden optimering fremgår af Tabel 16. 
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Tabel 16: Allokeringer ved anden optimering (Individuelle øverst og summerede nederst) (Egen tilvirkning) 

I forbindelse med den første optimering uden hensyn til Solvens II, var der allerede en klar indikation af, 

at porteføljerne med et afkastkrav på 4 % eller højere, ikke repræsenterede optimale valg for et livsforsik-

ringsselskab, pga. de store andele allokeret til risikofyldte aktiver. På baggrund af optimeringen under 

hensyntagen til Solvens II reguleringen, ses det af Tabel 17 (og Bilag 2 for en mere detaljeret beregning), 

at porteføljerne med et afkastkrav på 4 % og højere ikke overholder den påkrævede solvensgrad på 1,9. 

Det er således ikke muligt at finde en løsning, der overholder alle de indførte begrænsninger og samtidig 

opnå et afkast på 4 % eller højere. Det kan dermed bekræftes, at det på baggrund af det anvendte datasæt 

ikke er muligt for livsforsikringsselskaber at honorere et relativt højt afkastkrav for gennemsnitsrentepro-

duktet og samtidig overholde optimeringsrestriktionerne. Den sidste portefølje, der er en reel investerings-

mulighed, har således et forventet afkast på 3,2 %.  

 

 

Min.var (2,2) E[r]=2,4% E[r]=2,7% Tangent (2,9%) E[r]=3,2% E[r]=4,0% E[r]=4,8% E[r]=5,0%
Stats+real Danish Government Bonds 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0%
Stats+real Euro Government Bonds hedged 18,1% 11,6% 2,9% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
Stats+real Danish Mortgage Bonds 61,9% 65,8% 72,1% 75,1% 72,0% 36,0% 6,9% 3,2%
Inv. Grade U.S. Inv Grade Corporate Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inv. Grade Euro Inv Grade Corp Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
High Yield U.S. High Yield Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
High Yield Euro High Yield Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kreidt U.S. Leveraged Loans hedged 0,0% 2,6% 3,6% 2,9% 1,9% 6,5% 1,6% 1,4%
EM obl. Emerging Markets Sovereign Debt hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,5% 57,1% 57,3%
EM obl. Emerging Markets Local Currency Debt 0,0% 0,0% 1,3% 1,0% 2,2% 0,0% 0,6% 0,8%
EM obl. Emerging Markets Corporate Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 1,4% 1,4%
Globale aktier European Large Cap hedged 0,0% 0,0% 2,3% 4,2% 4,2% 0,6% 0,3% 0,7%
Globale aktier Developed World Equity hedged 2,5% 1,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,4%
Globale aktier AC World Equity hedged 2,5% 3,2% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,4%
EM aktier Emerging Markets Equity 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 4,1% 6,8% 9,4%
Ejendomme U.S. Core Real Estate 1,2% 1,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ejendomme European ex-UK Core Real Estate 2,7% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ejendomme European ex-UK Value-Added Real Estate 3,2% 5,6% 6,7% 8,8% 13,4% 14,6% 17,0% 17,0%
Ejendomme U.S. REITs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ejendomme Global ex-U.S. REITs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Private Equity Private Equity 0,0% 0,2% 1,9% 3,0% 5,0% 6,7% 7,1% 8,0%
Infrastruktur Global Infrastructure Equity 2,6% 3,3% 3,9% 4,0% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Diversified Hedge Funds hedged 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Event Driven Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Long Bias Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Relative Value Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Macro Hedge Funds hedged 5,0% 4,5% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Råvare Commodities 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Obligationer 65% 80% 80,0% 80,0% 80,0% 79,1% 76,1% 73,8% 67,6% 64,1%
Aktier 5% 20% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 4,7% 8,2% 10,9%
Ejendomme 7% 17% 7,0% 7,0% 7,0% 9,0% 13,4% 14,6% 17,0% 17,0%
Alternativer 5% 20% 8,0% 8,0% 8,0% 6,9% 5,5% 6,9% 7,1% 8,0%
Ejd. + alternativer 25% 15,0% 15,0% 15,0% 15,9% 18,9% 21,4% 24,1% 25,0%
Stats+real 80,0% 77,4% 75,0% 75,1% 72,0% 37,0% 6,9% 3,2%
Inv. Grade 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
High Yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kreidt 0,0% 2,6% 3,6% 2,9% 1,9% 6,5% 1,6% 1,4%
EM obl. 0,0% 0,0% 1,3% 1,0% 2,2% 30,4% 59,1% 59,5%
Globale aktier 5,0% 5,0% 5,0% 4,2% 4,2% 0,6% 1,5% 1,6%
EM aktier 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 4,1% 6,8% 9,4%
Ejendomme 7,0% 7,0% 7,0% 9,0% 13,4% 14,6% 17,0% 17,0%
Private Equity 0,0% 0,2% 1,9% 3,0% 5,0% 6,7% 7,1% 8,0%
Infrastruktur 2,6% 3,3% 3,9% 4,0% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0%
Hedge fonde 5,4% 4,5% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Råvare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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MV (2,2 %) 2,4 % 2,7 % Tangent (2,9 %) 3,2 % 4 % 4,8 % 5 % 

Kapitalgrundlag 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 
SCR 19.409 21.447 23.652 23.759 24.639 44.206 61.169 64.601 

Solvensgrad 2,42 2,19 1,99 1,98 1,91 1,06 0,77 0,73 
Tabel 17: Beregning af solvensgrader for gennemsnitsrenteporteføljerne under hensyntagen til Solvens II (Egen tilvirkning) 

Sammenlignet med den første optimering, ligger den samlede porteføljeandel i obligationer på et højere 

niveau for alle porteføljer langs randen. I porteføljerne, hvor begrænsningen for solvensgraden overhol-

des, placeres mindst 72 % i stats- og realkreditobligationer, hvilket falder i god tråd med gennemsnitsren-

teproduktets behov for store placeringer i obligationer med risikoreducerende effekt. Disse placeringer 

betyder også, at det bliver nemmere at overholde solvensbegrænsningen, idet de risikoreducerende obli-

gationer bliver stresset med de laveste faktorer af alle. Den primære årsag til, at begrænsningen for sol-

vensgraden ikke overholdes i porteføljerne med et afkastkrav på 4 % eller højere, er allokeringen til de 

risikofyldte obligationer, primært Emerging Market obligationer. Allokeringen sker for at kunne imødegå 

afkastkravet, hvilket også var tilfældet i den første optimering. De obligationer der ikke anses for risiko-

reducerende stresses med en faktor på mellem 7,8 % og 30 %. Selvom disse aktiver i en vis udstrækning 

anses for at være substitutter for aktier, så er det kun High Yield obligationerne, der stresses lige så hårdt 

som type 1-aktierne. Dette bevirker, at en allokering til de mere risikofyldte obligationer er bedre rent 

solvensmæssigt end allokeringer til aktier og alternativer, der stresses med en højere faktor. Allokeringen 

til de risikofyldte aktiver i porteføljerne med et højt afkastkrav, er forholdsvis store, hvorfor porteføljerne 

på trods af de relativt lave stressfaktorer, sammenlignet med en placering i aktier og alternativer, stadig 

ikke kan overholde den nedre grænse for solvensgraden.  

Niveauet for aktierne er ligesom ved første optimering, på det laveste mulige niveau for porteføljerne der 

overholder begrænsningen for solvensgraden. Sammenlignet med første optimering prioriteres ejen-

domme i højere grad, når man bevæger sig langs randen mod et højere afkastkrav end det var tilfældet i 

første optimering. Ejendomme vælges nu i højere grad frem for alternativer, hvilket skyldes, at ejen-

domme har en stressfaktor på 25 %, hvilket er relativt lavt, sammenlignet med de 49 % tillagt den sym-

metriske justering, som alternativerne stresses med. Solvens II reguleringen giver således livsforsikrings-

selskaberne incitament til at vælge ejendomsinvesteringer frem for infrastruktur og andre alternative in-

vesteringer, når de skal vælge imellem aktiver, der kan bidrage med et højt forventet afkast. Dette forklarer 

den ulige fordeling mellem allokeringer i ejendomme og infrastruktur, der ses i praksis, som ikke kunne 

forklares under den første optimering, hvor det tydede på, at der burde være en mere jævn fordeling. I den 

første optimering blev større andele i alternativerne prioriteret, men nu kan afkastet ikke opveje den hårde 

belastning i solvenskapitalkravet, som en høj andel i alternativer medfører, hvorfor allokeringer i ejen-

domme foretrækkes, da disse har et højere forventet afkast sammen med en lavere stressfaktor. Ser man 
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fx på tangentporteføljen og porteføljen med et forventet afkast på 3,2 %, er andelen, der før var placeret i 

Private Equity, for at hente et tilstrækkeligt afkast til porteføljerne, nu en del mindre pga. den solvensbe-

lastning allokeringen medfører.  

Under den første optimering steg andelene i både ejendomme og alternativer i takt med et højere afkast-

krav, hvilket var med til at give et mere jævnbyrdigt forhold mellem ejendomme og infrastruktur. Nu 

bemærkes en sammenhæng, hvor andelen i alternativer falder, når andelen i ejendomme stiger. Det koster 

således for meget rent solvensmæssigt at nedjustere andelen i obligationer til fordel for at øge andelen i 

både alternativer og ejendomme, som før var tendensen, for at øge det forventede afkast. Den samlede 

maksimale allokeringssum på 25 % til ejendomme og alternativer, er således ikke en reel begrænsning for 

de porteføljer, der lever op til minimumskravet for solvensgraden, idet der højest allokeres ca. 19 % til 

ejendomme og alternativerne samlet, hvor andelene fordeler sig med 13 % i ejendomme og 6 % i de 

alternative aktiver. 

For at kunne imødegå afkastkravene placeres en højere andel i henholdsvis obligationer og ejendomme 

frem for alternativer. Som det fremgår af Tabel 18, kan det konstateres, at det fald, der opleves i alterna-

tiver, fra første til anden optimering, modsvares af den stigning, der opleves i ejendomme og obligationer 

tilsammen. Udviklingen skyldes således, at både obligationer og ejendomme stresses med en lavere faktor 

end alternativerne.  

 MV (2,2%) 2,4 % 2,7 % Tangent (2,9%) 3,2 % 4 % 4,8 % 5 % 
Stigning i ejendomme 

og obligationer 0 % 5 % 5 % 11 % 12 % 11 % 18 % 14 % 

Reduktion i alternativer 0 % -5 % -5 % -11 % -12 % -10 % -11 % -10 % 
Tabel 18: Stigning i ejendoms- og obligationsandelene sammenlignet med reduktionen i alternativer (Egen tilvirkning) 

15.2.1. Infrastruktur  
Infrastruktur stresses med den højest mulige faktor til trods herfor indgår infrastruktur stadig i samtlige 

porteføljer, hvor begrænsningen for solvensgraden overholdes. Andelen er dog reduceret væsentlig ift. 

den første optimering, hvor aktivklassen udgjorde en relativt stor andel, jf. Tabel 19. Tendensen er dog 

stadig, at der allokeres en stigende andel indtil tangentporteføljen, hvorefter andelen reduceres.  

 MV (2,2 %) 2,4 % 2,7 % Tangent (2,9 %) 3,2 % 4 % 4,8 % 5 % 
Uden Solvens II 2,97 % 4,53 % 5,67 % 8,96 % 6,09 % 4,78 % 0,92 % 0,61 % 

Med Solvens II 2,63 % 3,34 % 3,85 % 3,96 % 0,50 % 0,16 % 0,05 % 0,00 % 

Tabel 19: Porteføljeandele i infrastruktur uden og med hensyn til Solvens II (Egen tilvirkning) 
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På trods af den høje solvensbelastning fra infrastrukturallokeringerne, viser optimeringen, at der bør allo-

keres en andel på mellem 0,5-3,96 % til infrastruktur, hvilket er mere end gennemsnittet på 2,73 % som 

de tre benchmark selskaber foreskriver. Porteføljerne ligger nu mere på niveau med højdespringeren PFA, 

som allokerer 3,6 %, end før, hvor der var større forskel mellem det observerede i benchmark porteføljerne 

og optimeringen.  

Muligheden for at opnå samme optimale forhold mellem afkast og risiko er, grundet Solvens II begræns-

ningen, forringet, hvilket kommer til udtryk i den efficiente rand, som nu er blevet mindre efficient jf. 

Figur 13. Solvens II påvirker således livsforsikringsselskabets mulighed for at vælge, på lige vilkår, mel-

lem de forskellige aktiverklasser, idet nogle aktiver bliver straffet hårdere end andre. Infrastruktur, og de 

øvrige alternative aktiver er de dyreste rent solvensmæssigt. Dette bevirker, at både ejendomme og obli-

gationer i højere grad vælges frem for bl.a. infrastruktur. Infrastrukturens fordel ved fx ikke at være kor-

releret med de traditionelle aktiver, betyder dog, at aktivklassen stadig tilvælges.  

 
Figur 13: De efficiente rander for gennemsnitsrenteporteføljerne med og uden Solvens II begrænsning 

15.3. Antagelser omkring likviditetsbegrænsninger 
Livsforsikringsselskabet har ikke nogen mærkbar investeringsmæssig risiko for markedsrenteproduk-

terne, da forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen. Markedsrenteprodukterne er dog fortsat underlagt 

Solvens II reguleringen, herunder prudent person-princippet.  Dette kommer specielt til udtryk, idet Fi-

nanstilsynet henstiller til, at selskaberne skal forholde sig til illikviditeten i deres investeringsstrategi. Den 

første optimering må konstateres at placere for store allokeringer til alternative investeringer, hvorfor 

yderligere begrænsninger er indført. Den anden optimering for markedsrenteprodukterne vil derfor ikke 
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være med en indført betingelse for solvensgraden, men derimod restriktioner på hvor store andele, der må 

investeres i illikvide aktiver, der primært vedrøre de alternative aktiver og ejendomme.  

Den første optimering blev gennemført under et fastsat interval for alternativerne på 5 % til 20 %, og med 

sumrestriktionen på 25 % for alternativer og ejendomme tilsammen. Derudover var der ingen restriktioner 

for hver enkelt kategori inden for de alternative aktiver. For at undgå for store bindinger i aktiver med lav 

likviditet reduceres den øvre grænse for placering i alternativer til 15 % og sumrestriktionen reduceres til 

18 %. Derudover sættes en begrænsning på 7 % for de enkelte kategorier; Private Equity, infrastruktur, 

hedge fonde og råvare. Disse begrænsninger er fastfat med en skelen til gennemsnittet i benchmark por-

teføljerne, hvor selskaberne både investerer mere og mindre end disse restriktioner. Hensigten med en 

enkeltvis grænse på 7 % er at undgå en påtvunget forfordeling til bestemte alternative aktiver. Det bliver 

derved muligt at undersøge, hvilke alternativer der prioriteres, når der pålægges en begrænsning på likvi-

diteten. Likviditetsbegrænsningerne til anden optimering for markedsrenteproduktet fremgår af Tabel 20 

5 % <  𝑆𝑆𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝐶𝐶𝑛𝑛𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶 <  15 % 

𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝐶𝐶𝑛𝑛𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶 + 𝐸𝐸𝑗𝑗𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 ≥ 18 % 

𝑆𝑆𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶𝑎𝑎𝑝𝑝𝑠𝑠 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸 ≤ 7 % 

𝑆𝑆𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶 ≤ 7 % 

𝑆𝑆𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝐻𝐻𝑠𝑠𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑖𝑖𝐶𝐶𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠 ≤ 7 % 

𝑆𝑆𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝐶𝐶å𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑠𝑠 ≤ 7 % 
Tabel 20: Likviditetsbegrænsninger til den anden optimering (Egen tilvirkning) 

15.4. Markedsrenteporteføljerne 
I det følgende analyseres resultaterne af anden optimering, hvor likviditet indgår som en restriktion. Det 

bemærkes her, at optimeringen er foretaget med samme fastsatte afkastkrav som ved den første optimering 

med henblik på at skabe sammenlignelighed. Minimumvarians- og tangentporteføljen er dog beregnet 

uden fastsatte afkastkrav, men ved at minimere variansen og maksimere sharpe ratio. De optimale mar-

kedsrenteporteføljevægte som resultat af den anden optimering fremgår af Tabel 21Tabel 16. Modsat 

gennemsnitsrenteporteføljerne kan alle restriktionerne ved anden optimering i markedsrenteporteføljerne 

overholdes. Som det var tilfældet under den første optimering, konkluderes det ligeledes, at den sidste del 

af randen er urealistisk, da der allokeres over 75 % til de risikofyldte aktiver. Hermed er det højeste for-

ventede afkast, der anses for realistisk 4,7 %. 
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Tabel 21: Allokeringer ved anden optimering (Individuelle øverst og summerede nederst) (Egen tilvirkning) 

Fordelingen mellem obligationer, aktier, ejendomme og alternativer er overordnet set den samme for alle 

porteføljer frem til et afkastkrav på 4,1 %, som ved første optimering. Det er således udelukkende restrik-

tionen på infrastruktur, der medfører en forskel til den første optimering, idet en del af den overskydende 

vægt nu placeres i hedge fonde i stedet for infrastruktur. Andelen i hedge fonde overstiger på intet tids-

punkt 3 %, hvor der i den foregående optimering maksimalt blev placeret 1,8 %. Idet afkastkravet over-

stiger 4,1 %, reduceres andelen i obligationer til fordel for en større allokering til primært ejendomme, for 

at kunne imødekomme de høje afkastkrav. I porteføljen med det højeste forventede afkast, på 7 %, med-

fører afkastkravet, at nærmest hele placeringen i obligationer flyttes til Emerging Market aktier. 

Den reducerede mulighed for store andele i de enkelte alternative aktiver medfører, at der nu allokeres en 

større andel til obligationer i de porteføljer med et forventet afkast på 4,1 % og højere. Det er dog særligt 

store andele i de risikofyldte obligationer som kredit- og Emerging Market obligationerne, da disse har 

høje forventede afkast. Det samme ses at være gældende for aktierne, hvor der samlet set placeres samme 

Min.var (2,9%) E[r]=3,2% E[r]=3,5% E[r]=4,1% Tangent (4,7%) E[r]=5,5% E[r]=6,0% E[r]=7,0%
Stats+real Danish Government Bonds 39,0% 23,8% 11,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Stats+real Euro Government Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Stats+real Danish Mortgage Bonds 1,0% 15,9% 28,9% 38,6% 32,2% 15,2% 2,2% 0,0%
Inv. Grade U.S. Inv Grade Corporate Bonds hedged 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inv. Grade Euro Inv Grade Corp Bonds hedged 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
High Yield U.S. High Yield Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
High Yield Euro High Yield Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kreidt U.S. Leveraged Loans hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 5,0% 2,6% 0,0%
EM obl. Emerging Markets Sovereign Debt hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,6% 1,5% 1,7%
EM obl. Emerging Markets Local Currency Debt 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 6,2% 6,2% 3,4%
EM obl. Emerging Markets Corporate Bonds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 5,0% 22,2% 6,0%
Globale aktier European Large Cap hedged 7,5% 12,3% 14,0% 26,8% 24,6% 13,2% 2,8% 0,3%
Globale aktier Developed World Equity hedged 0,0% 0,0% 0,2% 1,2% 0,5% 2,1% 0,0% 0,0%
Globale aktier AC World Equity hedged 42,5% 37,7% 33,3% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
EM aktier Emerging Markets Equity 0,0% 0,0% 2,5% 15,6% 24,9% 34,7% 47,2% 71,7%
Ejendomme U.S. Core Real Estate 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ejendomme European ex-UK Core Real Estate 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ejendomme European ex-UK Value-Added Real Estate 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 10,0% 10,0% 10,0%
Ejendomme U.S. REITs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ejendomme Global ex-U.S. REITs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Private Equity Private Equity 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 4,0% 4,6% 7,0%
Infrastruktur Global Infrastructure Equity 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 3,0% 0,4% 0,2%
Hedge fonde Diversified Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Event Driven Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Long Bias Hedge Funds hedged 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Relative Value Hedge Funds hedged 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Hedge fonde Macro Hedge Funds hedged 3,0% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 1,0% 0,3% 0,0%
Råvare Commodities 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Obligationer 5% 40% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 32,5% 32,0% 34,8% 11,1%
Aktier 50% 80% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 72,0%
Ejendomme 0% 10% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 10,0% 10,0% 10,0%
Alternativer 5% 15% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 12,9% 8,0% 5,2% 7,2%
Ejd. + alternativer 18% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 17,5% 18,0% 15,2% 17,2%
Stats+real 40,0% 39,7% 39,9% 38,9% 32,2% 15,2% 2,2% 0,0%
Inv. Grade 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
High Yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kreidt 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 5,0% 2,6% 0,0%
EM obl. 0,0% 0,1% 0,0% 0,5% 0,2% 11,8% 29,9% 11,1%
Globale aktier 50,0% 50,0% 47,5% 34,4% 25,1% 15,3% 2,8% 0,3%
EM aktier 0,0% 0,0% 2,5% 15,6% 24,9% 34,7% 47,2% 71,7%
Ejendomme 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,6% 10,0% 10,0% 10,0%
Private Equity 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 4,0% 4,6% 7,0%
Infrastruktur 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 3,0% 0,4% 0,2%
Hedge fonde 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 1,0% 0,2% 0,0%
Råvare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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andel, men fordelingen mellem de globale aktier og Emerging Market aktierne er anderledes, idet der nu 

allokeres mere til Emerging Market aktier end der gjorde før.  

Allokeringerne til ejendomme er nærmest identiske med den første optimering. Sumrestriktion der er re-

duceret fra 25 % til 18 % har således ikke påvirket andelene allokeret til ejendomme. Under den første 

optimering var sumrestriktionen kun en reel begrænsning for porteføljerne på den sidste del af randen. 

Dette er dog ikke længere tilfældet, idet sumrestriktionen nu kun er én reel begrænsning for porteføljen 

ved et afkastkrav på 5,5 %, mens de efterfølgende porteføljer placerer en mindre del end det maksimalt 

mulige. Sammenlignet med første optimering er det specielt allokeringerne til Private Equity, der er blevet 

væsentlig mindre. Her må en kombination af de maksimale allokeringer til ejendomme, samt større allo-

keringer til Emerging Market aktier og Emerging Market obligationer tage over for den reducerede andel 

i Private Equity, for at opnå afkastkravene.  

15.4.1. Infrastruktur 
De indførte begrænsninger medfører naturligt de største ændringer for de alternative aktiver, herunder 

infrastruktur. Det er dog kun Private Equity og infrastruktur der havde andele på over 7 % i den første 

optimering. Restriktionen medfører dermed en væsentlig reducering af den optimale vægt placeret i in-

frastruktur, jf. Tabel 22. Sammenlignes allokeringerne under likviditetsrestriktionerne med det observe-

rede gennemsnit i benchmark porteføljerne på 2,1 % og brancheniveauet på ca. 4 %, er konklusionen 

fortsat, at der bør allokeres en større andel til infrastruktur end det er tilfældet i praksis.  

 MV (2,9%) 3,2 % 3,5 % 4,1 % Tangent (4,7 %) 5,5 % 6 % 7 % 
Uden likviditets-

begrænsning 8,07 % 8,78 % 9,53 % 13,1 % 17,69 % 7,04 % 3,1 % 0 % 

Med likviditetsbe-
grænsning 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 3,21 % 0,42 % 0,19 % 

Tabel 22: Porteføljeandele i infrastruktur med og uden likviditetsbegrænsninger (Egen tilvirkning) 

Til og med tangentporteføljen kan afkastkravet honoreres med en maksimal placering på 7 % i infrastruk-

tur. Herefter må allokeringen reduceres til fordel for en øget placering i Private Equity, som giver et højere 

forventet afkast.  

Infrastruktur indgår således i alle porteføljerne, ligesom det var tilfældet i første optimering. Infrastruktur 

udgør ligeledes igen den største andel sammenlignet med de øvrige alternative aktiver, indtil tangentpor-

teføljen. Herefter kan afkastkravet ikke honoreres af infrastruktur og andre aktiver med et højere forventet 

afkast foretrækkes derfor. Infrastruktur inkluderes dog fortsat, da aktivet er med til at forbedre investe-

ringsresultatet og reducere den samlede risiko, grundet den lave korrelation med de traditionelle aktiv-

klasser. 
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Samlet set betyder likviditetsbegrænsningen, at den efficiente rand bliver mindre efficient, jf.  Figur 14, 

da det samme afkastkrav nu kun kan nås ved at påtage sig mere risiko. 

 
Figur 14: De efficiente raner for markedsrenteporteføljerne med og uden likviditetsbegrænsninger (Egen tilvirkning) 

15.5. Opsummering af del 2 
Samlet set medfører de indførte begrænsninger for solvensgraden og likviditeten, at den optimale andel i 

infrastruktur reduceres. For gennemsnitsrenteprodukterne reduceres vægten i tangentporteføljen fra 9 % 

til 4 %, da infrastruktur er blandt de aktiver der stresses hårdest i beregningen af solvenskapitalkravet. 

Alligevel tilsiger optimeringen, at gennemsnitsrenteporteføljerne i praksis burde allokere en større andel 

til infrastruktur end de gør i dag, da aktivet bidrager til en reduceret porteføljevarians pga. den lave kor-

relation med de traditionelle aktiver. For markedsrenteporteføljerne reduceres vægten i infrastruktur i tan-

gentporteføljen fra næsten 18 % til 7 %, da der nu maksimalt må investeres 7 % i de enkelte alternative 

aktiver. Sammenligner man optimeringens resultat med det observerede gennemsnitlige niveau i bran-

chen, er konklusionen også her, at andelen i infrastruktur burde være højere. 
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Kapitel 7 – Diskussion 
Afhandlingens problemformuleringen udspringer af en forventning om, at Solvens II reguleringen vil på-

virke den moderne porteføljeteoris optimale aktivsammensætning. På baggrund af analysen heraf, vil det 

følgende afsnit lægge ud med en diskussion af, om resultaterne af middelværdi-variansanalyserne er som 

forventet samt, hvad det betyder for infrastrukturinvesteringer, at andelen i markedsrenteprodukter stiger. 

Herefter vil det blive diskuteret, om resultaterne af analysen harmonerer med Europa-Kommissionens 

ønske om at fremme forholdene for infrastrukturinvesteringer.  

16. Er resultaterne som forventet? 
På baggrund af de præsenterede egenskaber, som infrastrukturaktiver besidder, var der en klar forventning 

til, at en relativt stor andel af porteføljen, ville blive allokeret til infrastruktur, når optimeringen alene 

baseres på den moderne porteføljeteori. Denne forventning blev bekræftet, da andelen placeret i infra-

struktur viste sig at være væsentlig større end de gennemsnitlige andele allokeret i praksis. Dette er således 

gældende uanset, hvor på den efficiente rand livsforsikringsselskabet vælger at placere sig, hvilket er 

gældende for både gennemsnitsrente- og markedsrenteporteføljerne. Ved indførelsen af Solvens II restrik-

tionerne var forventningen, at aktivsammensætningerne generelt ville ændres og allokeringerne til infra-

struktur ville blive væsentlig mindre. Forventning var således, at den store forskel på de gennemsnitlige 

allokeringer observeret i praksis, kunne forklares af Solvens II reguleringen.  

For gennemsnitsrenteporteføljerne, betød begrænsningen, at det blev problematisk at opnå et højt forven-

tet afkast. Dog viste optimeringen, at der umiddelbart skulle placeres mere i infrastruktur end ellers ob-

serveret for benchmark porteføljerne og det gennemsnitlige brancheniveau. Det samme var også gældende 

for markedsrenteporteføljerne, hvor optimeringerne under likviditetsbegrænsningerne ligeledes placerede 

mere i infrastruktur end forventet på baggrund af benchmark porteføljerne og brancheniveauet. Forskellen 

mellem modellens optimale porteføljevægt i infrastruktur og den gennemsnitlige vægt både for gennem-

snitsrente- og markedsrenteprodukterne, kan i høj grad forklares af Solvens II reguleringens påvirkning. 

Dog ikke alene, da den anden optimering tydeligt viser, at andelen allokeret til infrastruktur fortsat er 

højere end det, der observeres i praksis. Resultatet kan skyldes flere forskellige ting. For det første kan 

det overvejes, at datasættet ikke repræsenterer det samme risk-return forhold, som bruges internt i livs-

forsikringsselskaberne, idet det må overvejes om datasættet, overvurderer afkastet eller undervurdere vo-

latiliteten for infrastruktur. Herudover kan det overvejes om de simplificeringer og antagelser, der ligger 

til grund for optimeringerne ikke har været restriktive nok, i forhold til den virkelige verden, hvorfor 

allokeringen i infrastruktur potentielt kan være overvurderet af modellen. Alternativt kan 
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optimeringsresultatet være en indikation på, at de danske livsforsikringsselskaber kan og bør investere 

mere i infrastruktur end de gør nu.  

Optimeringerne af gennemsnitsrenteprodukterne i anden del af analysen, blev foretaget ud fra en begræns-

ning af, at solvensgraden som minimum skulle overstige 1,9. Hvis porteføljerne skal være attraktive for 

et livsforsikringsselskab, kan det diskuteres om der burde være inkluderet et forventet minimumsafkast i 

modellen. Under de definerede begrænsninger, viste middelværdi-variansanalysen for gennemsnitsrente-

porteføljerne, at de realistiske aktivsammensætninger resulterer i forventede afkast på mellem 2,2 % og 

3,2 %. Hvis dette skal være acceptabelt og realistisk for et livsforsikringsselskab, må det overvejes om 

afkastene er høje nok til at kunne honorere livsforsikringsselskabernes forpligtelser. Det er i den sammen-

hæng nødvendigt at opnå en merværdi, ift. diskonteringsrenten, for at kunne honorere garantierne. Her-

udover tager livsforsikringsselskaberne et driftsherretillæg, også kaldet en risikoforrentning. Dette er et 

risikotillæg, som skal dække livsforsikringsselskabernes omkostning, ved at stille egenkapital til rådighed 

så forsikringstagerne har sikkerhed for at få udbetalt de garanterede ydelser (Pensionsordningen, 2020). 

Dette tillæg antages at være 0,9 %. Desuden skal der også betales skat af pensionsafkastet (PAL-skat), 

hvilket er fastsat til 15,3 % (retsinformation.dk, 2020, § 2). Skattesatsen vedrører kun det opnåede afkast, 

og er således uafhængig af porteføljesammensætningen, hvorfor den ikke har indflydelse på sammensæt-

ningen af den optimale portefølje.  

Med udgangspunkt i minimumvariansporteføljen, er det forventede afkast, efter PAL-skat, 2,2 % ∗

(1 − 15,3 %) = 1,86 %. Herefter skal driftsherretillægget også fratrækkes og det forventede afkast bliver 

således reduceret til 1,86 % ∗ (1 − 0,9 %) = 1,84 %. Dette afkast skal kunne dække diskonteringsrenten 

og give en merværdi, der kan bruges som buffer i dårlige år, eller til konsolidering af egenkapitalen. 

Renten i 15 års punktet på diskonteringsrentekurven er 0,52 % jf. afsnittet om det risikofrie aktiv. Det 

reelle afkast et livsforsikringsselskab kan opnå ved at vælge minimumvariansporteføljen er således 

1,84 % − 0,52 % = 1,32 %. Da minimumvariansporteføljen har det laveste forventede afkast af alle gen-

nemsnitsrenteporteføljerne og giver en merværdi på 1,32 %, opfattes de resterende gennemsnitsrentepor-

teføljer også som realistiske investeringsporteføljer. Dette sker ud fra en betragtning af, at afkastet skal 

være højt nok til som minimum at kunne dække omkostningerne og diskonteringsrenten.  

17. Markedsrente vs. gennemsnitsrente  
Resultaterne af middelværdi-variansanalysen, bekræfter muligheden for at opnå et højere forventet afkast 

ved at vælge et markedsrenteprodukt frem for et gennemsnitsrenteprodukt. Det lave renteniveau, der har 

medført en stigning i infrastrukturinvesteringer, har også medført, at flere forsikringstagere er overgået til 
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markedsrenteproduktet, enten fordi de ikke har været andre muligheder, da kontrakten skulle tegnes, eller 

fordi kontrakterne er blevet omlagt. Det kan i den sammenhæng overvejes, hvordan disse tendenser vil 

påvirke investeringerne i infrastruktur fremadrettet. Spørgsmålet er om væksten vil fortsætte, falde eller 

stige yderligere, hvis en større del af den samlede opsparing i sektoren udgøres af markedsrentedepoter i 

fremtiden. Med det lave renteniveau, der ser ud til at vare ved (Nykredit, 2020), vil væksten i infrastruk-

turinvesteringer formentlig være konstant eller stige yderligere. Det kan således overvejes, om infrastruk-

turallokering fundet i optimeringen viser den størrelsesordning, man kan forvente i fremtiden. I så fald er 

niveauet ikke overvurderet i optimeringen, det er bare ikke opnået i praksis endnu.  

Der vil dog fortsat være en øvre grænse for, hvor stor en andel, der kan placeret i infrastruktur. På trods 

af de mange fordelagtige egenskaber, foreligger der stadig forhold, der skaber en barriere for meget store 

allokeringer. Her hentydes bl.a. til den høje tærskelværdi, den j-formede kurve, der illustrerer værdien af 

investerings cash flow, illikviditeten i investeringerne, og problemerne vedrørende værdiansættelsen.  

18. Ønsket om at fremme forholdene for infrastrukturinvesteringer 
Ved implementeringen af Solvens II er reglerne, blevet strømlinet på tværs af Europa for at sikre lige 

vilkår og en høj forbrugerbeskyttelse i hele EU. Som et resultat heraf, er mange aktiver underlagt de 

samme stressfaktorer, trods potentielle væsentlige risikoforskelle i aktiverne. Når man ser på de alterna-

tive aktiver, kan det diskuteres om alle aktivklasserne er lige risikofyldte, eller om der burde være bedre 

mulighed for at differentiere heri. De grundlæggende principper for Solvens II, tilsiger dog at de alterna-

tive investeringer bør stresses ud fra den underlæggende risiko. Noget kunne dog tyde på, at livsforsik-

ringsselskaberne investerer på en sådan måde, at investeringerne i langt de fleste tilfælde skal klassificeres 

som unoterede aktier. Der således sjældent anledning til en klassificering, der kan medføre en reduktion 

af stressfaktoren, da de unoterede investeringer kan tilbyde de bedste fordele. 

Unoterede infrastrukturinvesteringer kategoriseres i standardformlen som type 2-aktier, der vurderes at 

være de mest risikofyldte aktiver, hvorfor disse stresses med den højeste faktor. Dette betyder, at infra-

strukturinvesteringerne ikke vælges i et lige så højt omfang som under første optimering. For at opnå de 

fastsatte afkastkrav vælges i stedet en større andel i både ejendomme og mere risikofyldte obligationer, 

der begge stresses med en væsentlig lavere faktor. Det kan diskuteres om reguleringen derved harmonerer 

med Europa-Kommissionens ønsker om fremme forholdene for infrastrukturinvesteringerne, når Solvens 

II-direktivets standardformel straffer investeringerne hårdest af alle. På den anden side viser analysen, at 

livsforsikringsselskaberne har rum til at øge deres infrastrukturinvesteringer yderligere.  
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Europa-Kommissionen har prøvet at afhjælpe problemet og forbedre forholdende omkring investering i 

infrastruktur ved at indføre aktivklassen ”kvalificeret infrastruktur”. Dette giver mulighed for at anvende 

en væsentlig lavere stressfaktor på 30 % (Europa-Kommissionen, 2016). Finanstilsynet henviser dog til, 

at der er relativt stramme restriktioner forbundet med anvendelsen af denne klassificering af en infrastruk-

turinvestering. Restriktionerne er dog opfyldt for OPP-kontrakter (Finanstilsynet, 2019). Tiltaget burde 

dermed give livsforsikringsselskaberne incitament til at intensivere deres investeringer i projekter, der 

laves i samarbejde med det offentlige. Således kan en øget sikkerhed opnås i form af bl.a. kontraktens 

sikre cash flows og høj forudsigelighed, samt et lavere solvenskapitalkrav. Realiteten lader dog til at være 

en anden, idet undersøgelser viser, at 50 % af livsforsikringsselskaberne oplever, at det er for besværligt 

at gennemføre denne investeringstype. Samtidig oplever 98 %, at der er for få OPP-investeringsmulighe-

der (Forsikring og Pension, 2016). Trods kommissionens intentioner om forbedrede forhold, kan dette 

tyde på, at livsforsikringsselskaberne ikke har tilstrækkelig mulighed for, hverken at drage fordel af æn-

dringerne eller mulighed for at bidrage til øgede infrastrukturinvesteringer gennem statsligt samarbejde.  
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Kapitel 8 – Konklusion 
Som resultat af pensionssystemets forandringer i de seneste 30 år, er de danske livsforsikringsselskaber 

blevet en af de største institutionelle investorer på de finansielle markeder. I kombination med det lave 

rentemiljø, har det medført en overgang fra gennemsnitsrente- til markedsrenteprodukter, forøget risiko-

vilje og en forøget interesse i alternative investeringer. Interessen opleves specielt at være stor for hvad 

angår infrastrukturinvesteringer, som har været afhandlingens fokus. Som diskussionen indikerer, er 

livsforsikringsselskaberne dog fanget i afvejningen mellem det høje afkast og Solvens II-direktivet, som 

fordrer forsikringstagernes sikkerhed. På baggrund af analysen foretaget i denne afhandling, og den ef-

terfølgende diskussion vil de overordnede konklusioner og pointer blive beskrevet i det følgende.  

I Danmark er de mest udbredte livsforsikringsprodukter henholdsvis gennemsnitsrente- og markedsren-

teproduktet. For gennemsnitsrenteproduktet vil depotrenten, som tilskrives pensionsdepoterne, afspejle 

det gennemsnitlige afkast af investeringerne i hele opsparingsperioden. Depotrenten fastsættes af selska-

bets bestyrelse. Formålet med dette, er at udglatte de årlige udsving i det faktiske afkast. Gennemsnits-

renteprodukter har ofte en tilknyttet garanti, i form af en mindsteforrentning af depotet eller en minimums-

udbetaling, hvilket medfører, at livsforsikringsselskabet bærer investeringsrisikoen. Den tilknyttede ga-

ranti medfører ydermere, at gennemsnitsrentedepoterne bl.a. vil blive investeret med en lavere risiko end 

ugaranterede produkter, for at sikre at garantien kan overholdes. Derudover er livsforsikringsselskabet 

også nødt at afdække garantierne med renteafdækningsstrategier, hvilket giver en forsikring frem for et 

reelt afkast. Kombinationen af en lavere risiko i aktiverne og en større andel af afdækningsstrategier med-

fører, at afkastet bliver lavere for garanterede gennemsnitsrenteprodukter end for ugaranterede markeds-

renteprodukter. Den tilskrevne depotrente i markedsrenteprodukterne afspejler det faktiske investerings-

afkast en til en. Markedsrenteprodukter er som udgangspunkt ugaranterede, hvilket medfører, at forsik-

ringstageren alene bærer investeringsrisikoen, og dermed har livsforsikringsselskabet en stor investerings-

frihed. Investeringsfriheden medfører, at livsforsikringsselskabet kan investere i høj-risiko aktiver med et 

ligeledes højere forventet afkast, hvorved forsikringstageren kan forvente en højere pensionsydelse.  

Livsforsikringsselskaberne i EU er alle underlagt Solvens II-direktivet, der har til formål at sikre en ens-

retning af solvensreglerne, så der er den samme forbrugerbeskyttelse for alle forsikringstagere i EU. Sol-

vens II-direktivet foreskriver god risikostyring vha. kapitalkrav overfor livsforsikringsselskabet som har 

til formål at reducere risikoen for insolvens. Solvens II-direktivet forpligter altså livsforsikringsselska-

berne til at opretholde en solvensmargen, der kan dække et solvenskapitalkrav der afspejler det kapitalni-

veau et livsforsikringsselskab skal have af kvalificerede midler for at kunne absorbere et tab. 
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Solvenskapitalkravet fastsættes på baggrund af stress på solvensbalancen, hvorefter livsforsikringsselska-

bet som minimum skal have et kapitalgrundlag der kan dække solvenskapitalkravet én gang.  

Det primære solvenskapitalkrav består af seks moduler, hvor markedsrisikomodulet som det eneste stres-

ser aktivsammensætningen, hvorfor effekten af solvenskapitalkravet alene betragtes via markedsrisiko-

modulet. Kapitalkravet for markedsrisikoen blev således estimeret gennem de seks undermoduler: rente-

risici, aktierisici, ejendomsrisici, kreditspændsrisici, koncentrationsrisici og valutaspændsrisici. Markeds-

risikoen indikerer både, hvordan volatiliteten i markedspriserne påvirker værdien af selskabets aktiver og 

passiver, ligesom eventuelle misforhold i varigheden af selskabets aktiver og passiver afspejles.   

Det kan i den sammenhæng konkluderes, at de grundlæggende forskelle mellem gennemsnitsrente- og 

markedsrenteproduktet betyder, at solvenskapitalkravene for de to produkttyper er forskellige. For gen-

nemsnitsrenteprodukterne med en tilknyttet garanti er det livsforsikringsselskabet, der bærer investerings-

risikoen, hvilket afspejles i en forøgelse af solvenskapitalkravet, ved stigende investeringsrisici. Dermed 

har solvenskapitalkravet en indskrænkende effekt på investeringsaktivernes sammensætning. For mar-

kedsrenteprodukterne uden en tilknyttet garanti er det derimod forsikringstagerne selv, der bærer investe-

ringsrisikoen, hvorfor livsforsikringsselskabets kvantificerede investeringsrisiko er negligerbar. Finans-

tilsynet kræver på baggrund af prudent person-princippet, at livsforsikringsselskaberne investerer på en 

måde, der sikrer stabilitet og forudsigelighed for forsikringstagerne. Solvens II reguleringens investe-

ringsregler medfører således, en forpligtelse om overensstemmelse mellem investeringsstrategien og den 

profil og de ydelser, som forsikringstager er stillet i udsigt. Den større investeringsfrihed, sammen med 

det lave renteniveau, har betydet, at en større del af markedsrenteporteføljerne er investeret i alternative 

aktiver. Risikoen for markedsrenteprodukterne ligger derfor i at have placeret store dele af porteføljen i 

illikvide aktiver. Denne illikviditet forbundet med alternative investeringer, skal indarbejdes i den opti-

male porteføljesammensætning, da denne risiko ikke adresseres på samme vis i solvenskapitalkravet, som 

det er tilfældet i gennemsnitsrenteprodukterne.  

Der er flere forskellige måder hvorpå et livsforsikringsselskab kan investere i infrastruktur. Livsforsik-

ringsselskaberne må derfor træffe beslutninger om, hvilken kapitaltype de ønsker, idet der skal vælges 

mellem egenkapital eller gæld. Derudover skal der tages stilling til investeringstypen, dvs. om investerin-

gen skal foretages direkte i et bestemt aktiv, eller indirekte igennem en infrastrukturfond. Til sidst beslut-

tes om der skal investeres i noterede eller unoterede aktier. Livsforsikringsselskaber foretager som oftest 

infrastrukturinvesteringer gennem infrastrukturfonde via unoterede andele. Unoterede indirekte investe-

ringer har derfor været afhandlingens primære fokus.  
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Livsforsikringsselskaberne kan drage fordel af de unoterede indirekte infrastrukturinvesteringers karak-

teristika, der bl.a. inkluderer en lang investeringshorisont og et stabilt cash-flow, idet disse kan matche 

varigheden på livsforsikringsselskabernes lange forpligtelser til forsikringstagerne. Derudover har infra-

strukturinvesteringerne et meget attraktivt risk-return forhold, fordi infrastrukturtjenester har en uelastisk 

efterspørgsel, der skaber monopollignende markedstilstande. Herudover er der indbygget en illikviditets-

præmie, der også bidrager til et højere forventet afkast. Samtidig er risikoen forholdsvis lav bl.a. grundet 

en lav misligholdelsesrate og fordi investeringen ikke er følsom overfor den økonomiske cyklus. Dette 

skyldes, at værdiansættelsen er modelbaseret, da markedsprisen ikke kan observeres. Infrastrukturinve-

steringer kan hermed bidrage positivt til den samlede portefølje og fungerer som stabilisator i nedgangs-

tider. Aktivet har samtidig en lav korrelation med de traditionelle aktiver, hvormed aktivklassen bidrager 

med en diversifikationsgevinst til den samlede portefølje. Endeligt kan infrastrukturinvesteringer også 

bruges som en inflationshedge, da de genererede cash flows ofte er kontraktmæssigt forbundet med infla-

tionen.  

Investeringer i infrastrukturprojekter er meget kapitaltunge, hvorfor en del af finansieringen af offentlige 

projekter er overgået fra staten til de institutionelle investorer, i den økonomisk effektive samarbejdsform 

offentlig-privat partnerskab. Partnerskabet kræver klare juridiske aftaler, som specificeres i en OPP-kon-

trakt, der bl.a. inkluderer fordelingen af projektets afkast og risiko, samt en ejeraftale. Ejeraftalen speci-

ficerer ansvaret for ledelsen af projektet, udtrædelsesmuligheder, kapitalkrav, forkøbsrettigheder etc. 

Dette administreres i et projektselskab, der fungerer som en selvstændig juridisk enhed. Under driften af 

projektet modtager den institutionelle investor et garanteret cash flow, som kompensation for både initi-

alinvesteringen, samt drifts- og vedligeholdsomkostningerne. Hermed kan OPP-kontrakter og cash-flowet 

heri betragtes som yderst sikkert, hvorfor investeringen kan karakteriseres som ́ kvalificeret infrastruktur´. 

Under beregningen af markedsrisikoen i Solvens II reguleringens standardformel medfører denne klassi-

ficering en lavere stressfaktor i forhold til unoterede infrastrukturfonde, på hhv. 30 % kontra 49 %.  

Den første del af analysen baserer sig på den moderne porteføljeteori. Her medfører de definerede be-

grænsninger, at den efficiente rand for gennemsnitsrenteporteføljerne er mere efficient end den efficiente 

rand for markedsrenteporteføljerne. Gennemsnitsrenteporteføljerne giver en løsning af optimeringspro-

blemet på et forventet afkast mellem 2,2 % og 5 %. Det konkluderes dog, at den sidste del af randen er 

urealistisk, idet store andele skal allokeres til risikofyldte aktiver for at opnå de høje forventede afkast. 

Hermed er det højeste realistiske forventede afkast reelt 3,2 %. For markedsrenteporteføljerne giver løs-

ningen af optimeringsproblemet et forventede afkast mellem 2,9 % og 7 %. Her konkluderes det ligeledes, 

at den sidste del af randen er urealistisk. Hermed er det højeste forventede afkast, der anses for realistisk 

4,7 %. 
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For begge produkttyper, kan det konkluderes at aktivvægtene for minimumvariansporteføljerne er fordelt 

med de størst mulige vægte i obligationer under modellens restriktioner, med de lavest mulige vægte i 

aktier og ejendomme, mens den tilbageværende del placeres i alternativer. Et højere forventet afkast re-

ducerer andelene placeret i obligationer, mens andelene i både ejendomme og alternativer stiger. Andelen 

placeret i aktier er konstant på et minimum. Den lave korrelation med de traditionelle aktiver giver en 

diversifikationsgevinst, således at en stigende allokering til infrastruktur i stedet for aktier reducerer por-

teføljernes samlede varians.  

På baggrund af første optimering, skal en relativt stor andel af porteføljen placeres i infrastruktur ift. 

benchmark porteføljerne og brancheniveauerne for både gennemsnitsrente- og markedsrenteporteføljerne. 

For gennemsnitsrenteporteføljerne allokeres der i gennemsnit 2,7 % i benchmark porteføljerne, mens der 

iflg. optimeringen bør allokeres 3-9 %. For markedsrenteporteføljerne allokeres der i gennemsnit 2,1 % i 

benchmark porteføljerne, mens optimeringen viseren optimal allokering på 7-18 %.    

For gennemsnitsrenteprodukterne reduceres allokeringen til infrastruktur i tangentporteføljen fra 9 % til 

4 %, da aktivet sammen med de øvrige alternativer, stresses hårdest i beregningen af solvenskapitalkravet. 

Dette bevirker, at aktiver med en lavere stressfaktor vælges frem for infrastruktur, hvilket omfatter større 

allokeringer til ejendomme og risikofyldte obligationer. Solvens II reguleringen giver således livsforsik-

ringsselskaberne incitament til at vælge fx ejendomsinvesteringer frem for infrastruktur og andre alterna-

tive investeringer. Likviditetsbegrænsningen for markedsrenteporteføljerne betyder at vægten placeret i 

infrastruktur reduceres væsentlig ift. første optimering, og ligger derfor på den maksimalt tilladte alloke-

ring på 7 % i alle porteføljer undtagen ved et afkastkrav på 5,5 %.  

Solvens II forårsager således en uhensigtsmæssig påvirkning af livsforsikringsselskabernes investerings-

strategi, da nogle aktivklasser vægtes tungere solvensmæssigt, og begrænses på baggrund af likviditeten. 

Dermed forårsager Solvens II, at de efficiente rander bliver mindre efficiente, hvorfor muligheden for at 

opnå samme optimale forhold mellem afkast og risiko er forringet. Samlet set medfører de indførte be-

grænsninger for solvensgraden på gennemsnitsrenteproduktet og likviditeten på markedsrenteproduktet, 

at den optimale andel i infrastruktur på baggrund af den moderne porteføljeteori, skal reduceres væsentlig. 

Samtidig er niveauet for infrastrukturallokeringerne højere under de gennemførte optimeringer, end allo-

keringerne observeret i praksis. Det er i den kontekst blevet diskuteret, hvorvidt disse resultater harmone-

rer med Europa-Kommissionens ønske om at fremme forholdene for infrastrukturinvesteringer. På den 

ene side straffes unoterede infrastrukturinvesteringer med en høj stressfaktor, mens der på den anden side 

gives rum til yderligere investeringer. I den forbindelse er der gennemført tiltag med intentionen om at 

forbedre forholdene, idet aktivklassen ´kvalificeret infrastruktur´ er blevet oprettet. Heri foreligger 
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muligheden for en lavere solvensbelastning, hvis en infrastrukturinvestering kan klassificeres herunder. 

Dog medfører de høje krav for klassificeringen, og manglende investeringsmuligheder, at tiltaget muligvis 

ikke har den ønskede effekt.  

Livsforsikringsselskaberne er en stor aktør på de internationale finansielle markeder, grundet den store 

formue de forvalter på vegne af forsikringstagerne. Derfor er det fra et samfundsmæssigt perspektiv kri-

tisk, at infrastrukturinvesteringer er attraktive for livsforsikringsselskaberne, hvor bl.a. offentlig-private 

partnerskaber kan resultere i en enorm samfundsøkonomisk værdi, både i relation til den grønne omstil-

ling, samt i nationale sundheds-og økonomiske kriser.   
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Bilag 
Bilag 1: 2020 Long-Term Capital Market Assumptions – DKK (J. P. Morgan Asset Management , 2019) 

 

Fortsættelse af ovenstående tabel: 

Danish Cash 0,60 0,60 0,66 1,25 1,00

Danish Government Bonds 0,10 0,23 5,01 1,00 0,10 1,00

Euro Government Bonds hedged 0,70 0,78 4,09 2,25 0,16 0,73 1,00

Danish Mortgage Bonds 1,90 1,95 3,29 2,00 0,31 0,63 0,67 1,00

U.S. Inv Grade Corporate Bonds hedged 2,10 2,28 6,10 3,75 0,20 0,44 0,48 0,53 1,00

Euro Inv Grade Corp Bonds hedged 1,80 1,90 4,53 2,75 0,07 0,37 0,56 0,48 0,79 1,00

U.S. High Yield Bonds hedged 4,00 4,33 8,29 4,75 0,03 -0,16 -0,09 0,02 0,54 0,57 1,00

Euro High Yield Bonds hedged 3,60 3,95 8,56 4,25 -0,02 -0,23 -0,02 -0,02 0,50 0,66 0,89 1,00

U.S. Leveraged Loans hedged 3,70 3,97 7,56 4,25 -0,08 -0,31 -0,27 -0,20 0,30 0,42 0,81 0,85 1,00

Emerging Markets Sovereign Debt hedged 3,80 4,13 8,37 5,50 0,09 0,16 0,28 0,34 0,74 0,65 0,69 0,60 0,39 1,00

Emerging Markets Local Currency Debt 4,10 4,50 9,21 6,00 0,12 0,27 0,28 0,25 0,45 0,50 0,41 0,36 0,29 0,57 1,00

Emerging Markets Corporate Bonds hedged 3,60 3,91 8,01 5,25 0,05 0,05 0,15 0,19 0,72 0,69 0,73 0,69 0,54 0,89 0,51 1,00

European Large Cap 5,50 6,44 14,27 6,00 -0,21 -0,19 -0,06 -0,04 0,30 0,48 0,68 0,72 0,63 0,48 0,43 0,53 1,00

European Large Cap hedged 5,40 6,30 13,92 5,75 -0,15 -0,20 -0,02 0,03 0,34 0,47 0,68 0,71 0,58 0,53 0,39 0,55 0,97 1,00

Developed World Equity 4,50 5,30 13,09 5,00 -0,21 -0,09 -0,06 -0,02 0,23 0,43 0,61 0,62 0,61 0,34 0,49 0,42 0,91 0,85 1,00

Developed World Equity hedged 4,80 5,65 13,50 5,00 -0,16 -0,26 -0,09 0,00 0,29 0,43 0,70 0,68 0,59 0,52 0,34 0,55 0,91 0,94 0,87

AC World Equity 4,70 5,51 13,13 5,25 -0,20 -0,10 -0,06 -0,01 0,26 0,45 0,64 0,65 0,63 0,38 0,53 0,46 0,91 0,86 1,00

AC World Equity hedged 4,90 5,74 13,42 5,25 -0,15 -0,26 -0,10 0,00 0,31 0,44 0,72 0,70 0,60 0,54 0,36 0,57 0,91 0,94 0,85

Emerging Markets Equity 7,40 8,73 17,14 7,75 -0,06 -0,12 -0,06 0,00 0,37 0,47 0,68 0,67 0,60 0,56 0,62 0,60 0,77 0,74 0,76

Private Equity 7,00 7,91 14,11 7,50 -0,22 -0,30 -0,40 -0,35 0,04 0,16 0,57 0,51 0,59 0,33 0,34 0,45 0,68 0,62 0,74

U.S. Core Real Estate 4,00 4,83 13,25 5,00 -0,34 -0,04 -0,24 -0,29 0,04 0,13 0,41 0,36 0,52 0,22 0,43 0,33 0,45 0,35 0,56

European ex-UK Core Real Estate 5,10 6,05 14,27 5,75 -0,32 -0,30 -0,41 -0,44 -0,05 0,03 0,51 0,44 0,62 0,22 0,22 0,38 0,55 0,45 0,59

European ex-UK Value-Added Real Estate 7,60 9,15 18,58 8,25 -0,32 -0,30 -0,41 -0,44 -0,05 0,03 0,51 0,44 0,62 0,22 0,22 0,38 0,55 0,45 0,59

U.S. REITs 4,20 5,23 14,84 5,50 -0,16 0,26 0,16 0,16 0,31 0,38 0,45 0,38 0,33 0,33 0,50 0,28 0,56 0,54 0,68

Global ex-U.S. REITs 5,20 6,17 14,45 5,75 -0,21 0,09 0,13 0,13 0,45 0,54 0,61 0,63 0,55 0,50 0,59 0,51 0,77 0,72 0,78

Global Infrastructure Equity 4,20 4,68 10,11 5,25 -0,21 0,07 -0,14 -0,13 0,02 0,04 0,31 0,25 0,43 0,21 0,37 0,26 0,29 0,15 0,42

Diversified Hedge Funds hedged 3,20 3,45 7,27 3,50 -0,16 -0,27 -0,21 -0,22 0,21 0,33 0,62 0,65 0,65 0,39 0,23 0,47 0,73 0,70 0,67

Event Driven Hedge Funds hedged 3,50 3,89 8,98 4,00 -0,10 -0,37 -0,24 -0,13 0,27 0,42 0,78 0,79 0,76 0,47 0,29 0,58 0,79 0,78 0,72

Long Bias Hedge Funds hedged 3,50 4,08 11,03 4,00 -0,06 -0,37 -0,21 -0,08 0,32 0,41 0,74 0,72 0,65 0,52 0,30 0,57 0,79 0,81 0,73

Relative Value Hedge Funds hedged 3,20 3,42 6,80 3,75 -0,01 -0,27 -0,18 -0,10 0,39 0,50 0,85 0,84 0,86 0,56 0,38 0,65 0,73 0,70 0,67

Macro Hedge Funds hedged 2,00 2,29 7,71 3,00 0,19 0,14 0,18 0,06 0,31 0,25 0,18 0,19 0,06 0,25 0,14 0,21 0,24 0,27 0,18

Commodities 0,70 1,61 13,72 1,50 -0,05 -0,14 -0,23 -0,14 0,12 0,13 0,34 0,27 0,39 0,15 0,29 0,25 0,32 0,25 0,39
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1,00

0,88 1,00

1,00 0,87 1,00

0,76 0,82 0,79 1,00

0,63 0,75 0,64 0,72 1,00

0,39 0,56 0,38 0,42 0,54 1,00

0,47 0,60 0,48 0,58 0,80 0,65 1,00

0,47 0,60 0,48 0,58 0,80 0,65 1,00 1,00

0,55 0,66 0,53 0,44 0,43 0,67 0,38 0,38 1,00

0,68 0,79 0,68 0,67 0,57 0,57 0,50 0,50 0,75 1,00

0,18 0,42 0,18 0,36 0,52 0,59 0,52 0,52 0,39 0,32 1,00

0,73 0,69 0,74 0,71 0,68 0,35 0,60 0,60 0,24 0,51 0,18 1,00

0,83 0,74 0,84 0,75 0,67 0,42 0,58 0,58 0,35 0,58 0,16 0,87 1,00

0,90 0,76 0,91 0,81 0,64 0,30 0,49 0,49 0,34 0,56 0,12 0,85 0,93 1,00

0,73 0,70 0,74 0,75 0,67 0,44 0,59 0,59 0,33 0,59 0,29 0,84 0,92 0,85 1,00

0,26 0,20 0,28 0,32 0,14 -0,18 0,03 0,03 0,01 0,18 -0,21 0,54 0,30 0,39 0,29 1,00

0,28 0,41 0,29 0,45 0,51 0,44 0,52 0,52 0,16 0,32 0,34 0,46 0,44 0,42 0,47 0,31 1,00
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DANISH KRONE ASSUMPTIONS
Note: All estimates on this page are in Danish krone. Given the complex risk-reward trade-offs involved, we advise clients to rely on judgment 
as well as quantitative optimization approaches in setting strategic allocations to all of these asset classes and strategies. Please note that all 
information shown is based on qualitative analysis. Exclusive reliance on this information is not advised. This information is not intended as a 
recommendation to invest in any particular asset class or strategy or as a promise of future performance. Note that these asset class and 
strategy assumptions are passive only–they do not consider the impact of active management. References to future returns are not promises 
or even estimates of actual returns a client portfolio may achieve. Assumptions, opinions and estimates are provided for illustrative purposes 
only. They should not be relied upon as recommendations to buy or sell securities. Forecasts of financial market trends that are based on 
current market conditions constitute our judgment and are subject to change without notice. We believe the information provided here is 
reliable, but do not warrant its accuracy or completeness. This material has been prepared for information purposes only and is not intended to 
provide, and should not be relied on for, accounting, legal or tax advice.

Source: J.P. Morgan Asset Management; as of September 30, 2019. Please note that LTCMA return numbers are now rounded to the nearest 
0.1% (having been nearest 0.25% in previous years). Alternative asset classes (including hedge funds, private equity, real estate, direct 
lending and infrastructure) are unlike other asset categories shown above in that there is no underlying investible index. The return estimates 
for these alternative asset classes and strategies are estimates of the industry average, net of manager fees. The dispersion of return among 
managers of these asset classes and strategies is typically significantly wider than that of traditional asset classes. Correlations of value-
added and core real estate in their local currencies are identical since value-added local returns are scaled versions of their corresponding 
core real estate local returns. All returns are nominal. For the full opportunity set, please contact your J.P. Morgan representative. 
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Bilag 2: Beregning af samlet solvenskapitalkrav 

Beregning af det samlede solvenskapitalkravet for gennemsnitsrente 1. optimering  

 

 

Beregning af det samlede solvenskapitalkravet for gennemsnitsrente 2. optimering  

 

  

Rente 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktier 13.739 18.748 18.815 25.141 25.830 26.068 39.071 39.078
Ejendom 5.425 5.425 5.425 5.425 5.425 5.976 5.425 5.425
Kreditspænd 10.433 10.534 12.148 11.243 12.138 29.381 30.817 36.588
Koncentration 0 0 0 0 0 0 0 0
Valuta 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Diversifikation -3.816 -4.017 -4.219 -4.289 -4.430 -6.264 -6.940 -7.425
Markedsrisici 27.180 32.090 33.569 38.920 40.363 56.561 69.772 75.066

Modpartsrisci 400 400 400 400 400 400 400 400
Forsikringsrisici 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sygeforsikringsrisici 0 0 0 0 0 0 0 0
Diversification -4.749 -4.863 -4.891 -4.976 -4.995 -5.148 -5.222 -5.244
Samlet risikoeksponering 29.831 34.628 36.078 41.344 42.768 58.813 71.951 77.222

Operationel risici 450 450 450 450 450 450 450 450
Forsikingsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

Samlet SCR 21.281 26.078 27.528 32.794 34.218 50.263 63.401 68.672

Kapitalgrundlag 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
Solvensdækning 2,2086 1,8023 1,7073 1,4332 1,3736 0,9351 0,7413 0,6844

Rente 0 0 0 0 0 0 0 0
Aktier 13.378 13.378 13.373 12.459 10.728 13.674 17.806 22.046
Ejendom 5.425 5.425 5.425 6.975 10.386 11.298 13.175 13.175
Kreditspænd 8.634 11.013 13.529 13.240 12.908 30.752 43.339 42.938
Koncentration 0 0 0 0 0 0 0 0
Valuta 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Diversifikation -3.583 -3.865 -4.116 -4.352 -4.801 -6.667 -8.189 -8.581
Markedsrisici 25.253 27.351 29.611 29.721 30.621 50.458 67.530 70.978

Modpartsrisci 400 400 400 400 400 400 400 400
Forsikringsrisici 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sygeforsikringsrisici 0 0 0 0 0 0 0 0
Diversification -4.694 -4.754 -4.810 -4.812 -4.832 -5.101 -5.211 -5.227
Samlet risikoeksponering 27.959 29.997 32.202 32.309 33.189 52.756 69.719 73.151

Operationel risici 450 450 450 450 450 450 450 450
Forsikingsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

Samlet SCR 19.409 21.447 23.652 23.759 24.639 44.206 61.169 64.601

Kapitalgrundlag 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000
Solvensdækning 2,4215 2,1914 1,9872 1,9782 1,9076 1,0632 0,7684 0,7275
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Bilag 3: Detaljeret over aktivfordelingen i benchmark porteføljerne 

 

Kilder til bilag 3:  
(PFA Pension, Forsikringsaktieselskab, 2019) 
(Danica Pension, 2020a) 
(Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, 2020) 
(PFA Pension, Forsikringsaktieselskab, 2019) 
(Danica Pension, 2020b) 
(Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, 2020) 

PFA Danica Velliv Gennemsnit PFA Danica Velliv Gennemsnit
Obligationer 23% 34% 20% 26% 70% 74% 71% 72%
Aktier 53% 52% 71% 58% 5% 8% 9% 7%
Ejendomme 10% 7% 4% 7% 17% 10% 10% 12%
Alternativer 14% 8% 6% 9% 8% 8% 10% 9%

Stats+realkredit 17% 21% 6% 15% 54% 58% 47% 53,00%
Inv. Grade 2% 1% 7% 3% 6% 6% 7% 6,20%
High Yild 4% 8% 5% 6% 7% 7% 17% 10,23%
EM obl. 1% 4% 2% 2% 4% 3% 0% 2,23%
Globale aktier 45% 46% 64% 51% 4% 8% 9% 7,10%
EM aktier 8% 6% 7% 7% 1% 0% 0% 0,23%
Ejendomme 10% 7% 4% 7% 17% 10% 10% 12,33%
Private Equity 8% 6% 4% 6% 4% 5% 6% 4,97%
Infrastruktur 3,30% 1,80% 1,10% 2,07% 3,60% 2,60% 2,00% 2,73%
Hedge fonde 3% 0% 1% 1% 1% 0% 2% 1,00%
Råvare 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00%

Ririskofyldte aktiver 75% 29%

Markedsrente Gennemsnitsrente
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