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Abstract

This master thesis deals with the transition from Interbank Offered Rates (IBORs) to the

alternative, nearly risk-free rates (RFRs). IBORs are the most widely used reference rates for

financials contract such as interest rate swaps, floating-rate bank loans, and mortgages and play

a critical role in the global financial markets. Transitioning to the RFRs will be a demanding

and complex process for the financial industry as RFRs are structurally and fundamentally

different from IBORs

IBORs are forward-looking term rates and are quoted for maturities up to 1 year. The rates

are supposed to reflect the rate at which prime banks can borrow money on an unsecured basis.

IBORs include a risk premium that reflects the credit and liquidity risk involved in lending in

the interbank market. By contrast RFRs are overnight rates and are considered to be nearly

risk free. Furthermore, RFRs rely entirely on transactions from liquid money markets, whereas

IBORs are partially based on “expert judgments”. Given these differences, the RFRs need

to be adjusted before they can be used as a replacement for IBORs in both new and existing

contracts.

The main part of the thesis considers the Forward Market Model (FMM), which is an interest

rate modeling framework for forward risk-free term rates. We describe the derivation of the

modeling framework and show that by modeling the dynamics of the term rates directly, we

can simulate both forward-looking and backward-looking term rates using a single stochastic

process for both. Then we turn to the valuation of RFR vanilla derivatives and derive pricing

formulas for fixed-for-float interest rate swaps and caps.

Finally, we examine how financial contracts referencing IBORs will be affected once the interest

rate benchmarks discontinue. Most derivatives will use the fallback language developed by

ISDA, where the forward-looking IBOR term rate is replaced with the backward-looking RFR

term rate plus a fixed spread to account for the differences between the two. ISDA’s fallback

rate is designed to reduce the likelihood and size of any value transfer between parties, but it

cannot eliminate all the risk. We analyze the historical spread between 3-month LIBOR and 3-

month SOFR, and show that the spread can be highly volatile, particularly in times of stressed

markets. We find that the current fallback methodology exposes users to the possibility of a

large arbitrary jump in the value of IBOR-indexed payoffs around the discontinuation date.
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5 Målskifte 31

iii



5.1 Skift af numeraire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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Kapitel 1

Introduktion

1.1 Indledning og problemformulering

Interbank Offered Rates (IBORs) er under reformering og forventes at blive udfaset over den

næste årrække. IBORs inkluderer bl.a. LIBOR og EURIBOR, og repræsenterer den gennem-

snitlige rente som store globale banker kan l̊ane til p̊a interbankmarkedet over en given periode

uden at skulle stille sikkerhed. IBORs er de mest benyttede referencerenter i finansielle kon-

trakter og har spillet en nøglerolle i det finansielle system i mere end 40 år. IBOR-renter er

i overvejende grad baseret p̊a skøn fra en række udvalgte banker frem for faktiske transaktio-

ner. Referencerenterne har været under skarp bev̊agenhed siden finanskrisen i 2008, hvor det

efterfølgende viste sig, at flere store banker havde manipuleret LIBOR og EURIBOR til egen

fordel. P̊a baggrund af dette samt manglende likviditet p̊a de underliggende markeder har de

regulerende myndigheder i de seneste år arbejdet p̊a at identificere alternative benchmarkrenter,

som vil kunne erstatte IBORs.

De nye referencerenter betegnes som næsten risikofrie referencerenter (RFRs) og er karakterise-

ret ved at være overnight-renter baseret p̊a transaktioner fra likvide pengemarkedssegmenter.

De udvalgte RFRs adskiller sig fundamentalt fra IBORs og overgangen fra IBORs til RFRs

betragtes som en af de største udfordringer for den finansielle industri.

For det første er RFRs baseret p̊a pengemarkedsl̊an med én dags løbetid og reflekterer udvik-

lingen i den korte rente, mens IBORs er fremadskuende terminsrenter og kvoteres for løbetider

op til et år. En fremadskuende terminsrente afspejler markedets forventninger til det fremtidige

renteniveau og fastsættes ved begyndelsen af den p̊agældende renteperiode. Forinden IBORs

vil kunne erstattes af RFRs, er det derfor en forudsætning at transformere overnight-renterne

til terminsrenter.

Ydermere er risikopræmien i de to benchmarkrenter vidt forskellige. IBORs inkorporerer en
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risikopræmie, som reflekterer kredit- og likviditetsrisikoen ved at l̊ane p̊a interbankmarkedet.

Idet RFRs er overnight-renter indpriser de ikke kreditrisiko i samme grad som IBORs og be-

tragtes derfor som næsten risikofrie. RFRs indeholder ej heller en præmie for at l̊ane over

en længere periode. Disse forskelle medfører et kredit- og likviditetspænd mellem IBORs og

RFRs. For at undg̊a værdioverførsler mellem modparterne, er det derfor nødvendigt at tillægge

et rentespænd til RFR-renterne, hvis disse skal benyttes som referencerente i kontrakter, som

oprindeligt refererede til IBORs.

De strukturelle og fundamentale forskelle mellem de to benchmarkrenter vanskeliggør overgang-

en fra IBORs til RFRs. Det er en svær og kompleks opgave at overg̊a til nye referencerenter, da

de er s̊a integreret i det finansielle system. Dette betyder ogs̊a, at overgangen kan f̊a vidtrækken-

de konsekvenser, hvis forskellige risici ikke identificeres i tide og h̊andteres optimalt. Motiveret

af overst̊aende problematik har denne afhandling til formål at undersøge, hvad overgangen fra

IBORs til RFRs betyder for prisfastsættelsen af rentederivater for nye s̊avel som eksisterende

kontrakter.

1.2 Afgrænsning

Overgangen fra IBORs til RFRs er et forholdsvis nyt emne, og da vi endnu befinder os i

startfasen, er der fortsat mange spørgsm̊al, som mangler at blive besvaret. Overst̊aende pro-

blemstilling vil i overvejende grad blive betragtet fra et teoretisk perspektiv. Som følge heraf vil

hovedvægten ligge p̊a modelframeworket og de empiriske konsekvenser af udfasningen af IBORs

vil tillægges mindre vægt - af den simple årsag at RFR-baserede derivater er i udviklingsfasen,

og mængden af data derfor er begrænset.

Der er ligeledes begrænset litteratur, som omhandler overgangen fra IBORs til RFRs, og denne

afhandling vil derfor tage udgangspunkt i Forward Market Modellen, som præsenteres i Ly-

ashenko og Mercurios working paper fra 2019. Derudover vil vi indhente information fra en

række rapporter, som er udgivet af forskellige myndigheder og arbejdsgrupper, der beskæftiger

sig med udviklingen og implementeringen af de nye referencerenter.

Det forventes, at læseren er bekendt med de centrale begreber og teorier inden for finansiering.

Desuden forudsættes, at læseren er fortrolig med anvendelse af matematik og statistik, specielt

lineær algebra, vektorer og matricer samt elementær statistik og sandsynlighedsregning.

1.3 Struktur

Resten af afhandlingen er struktureret som følger. I kapitel 2 præsenteres en række af de mest

udbredte referencerenter samt deres funktion i det finansielle system. Derudover beskrives bag-

grunden for udfasningen af de skønsbaserede rentebenchmarks samt udfordringerne ved de nye
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alternative, transaktionsbaserede referencerenter. Kapitel 3 introducerer de grundlæggende be-

greber inden for rentestrukturteorien. I kapitel 4 præsenteres den grundlæggende teori inden for

prisfastsættelse af finansielle derivater og en rækkes centrale koncepter inden for kontinuert fi-

nanasieringsteori introduceres. Kapitel 5 illustrerer, hvordan anvendelsen af numeraireskifte kan

simplificere prisfastsættelsen af derivater. I kapitel 6 gives en detaljeret beskrivelse af Forward

Market Modellen, og vi udleder prisningsformler for RFR-baserede fixed-for-float swaps samt

caps. Kapitel 7 retter fokus mod eksisterede kontrakter, som er eksponeret mod IBORs, og un-

dersøger hvordan udfasningen af IBORs p̊avirker prisfastsættelsen af fixed-for-float renteswaps.

Kapitel 8 konkluderer og sammenfatter afhandlingens resultater.
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Kapitel 2

Reformering af rentebenchmarks

I dette kapitel vil en række af de mest udbredte referencerenter blive præsenteret samt deres

funktion i det finansielle system. Derudover vil baggrunden for udfasningen af de skønsbaserede

rentebenchmarks samt udfordringerne ved de nye alternative, transaktionsbaserede reference-

renter blive beskrevet. Det primære fokus vil være rettet mod de europæiske referencerenter.

2.1 IBOR-renter

LIBOR er en forkortelse for London Interbank Offered Rate og blev introduceret tilbage i 1969.

LIBOR er skønsbaserede referencerenter og har til hensigt at udtrykke de rentesatser, som

førende internationale og kreditværdige banker – de s̊akaldte ‘prime’ banker – kan l̊ane til hos

andre prime banker uden sikkerhedsstillelse. For nuværende kvoteres LIBOR i fem forskellige

valutaer hhv. USD, GBP, EUR, CHF og JPY og for syv forskellige løbetider rangerende fra

én dag til 12 måneder. Dette resulterer i 35 individuelle rentesatser som offentliggøres af ICE

Benchmark Administration (IBA) hver bankdag.

De officielle LIBOR-renter beregnes som en trunkeret middelværdi af de rentesatser, der ind-

rapporteres af en række udvalgte panelbanker. Sammensætningen og antallet af banker, der

bidrager til beregningen af LIBOR, varierer for hver af de fem valutaer, s̊a datagrundlaget for

de officielle rentesatser er repræsentativt for de p̊agældende pengemarkeder. Foruden LIBOR

findes en række tilsvarende lokale referencerenter heriblandt EURIBOR, TIBOR, CIBOR og

STIBOR, som afspejler markedsrenten p̊a interbankmarkedet i hhv. eurozonen, Japan, Dan-

mark og Sverige. Beregningsmetoden af de forskellige benchmarkrenter varierer, men de anven-

des p̊a samme måde i finansielle kontrakter og instrumenter, og fremover vil IBORs anvendes

som fællesbetegnelse for alle skønsbaserede interbank referencerenter.

IBORs er de hyppigst anvendte referencerenter, og alene produkter tilknyttet LIBOR og EURI-
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BOR ansl̊as at have en nominel værdi p̊a ca. 400,000 mia. USD1 p̊a tværs af valutaer. IBORs

primære funktion er som referencerente ved prisning af derivater s̊asom swaps, caps, floors og

swaptioner, men de anvendes ogs̊a i en andre finansielle produkter f.eks. variabelt forrentede

erhvervs- og forbrugsl̊an, kassekreditter samt realkreditl̊an. IBORs udgør s̊aledes en central rol-

le i det finansielle system, hvorfor pengeinstitutterne og brugere af disse produkter har en stor

interesse i kvoteringen af IBOR-renterne.

2.1.1 Problematikken med IBORs

Omsætningen i kortsigtede l̊an uden sikkerhedsstillelse p̊a interbankmarkedet har været p̊a et

lavt niveau de seneste år. Særligt efter finanskrisen s̊as et markant fald i antallet af transak-

tioner p̊a interbankmarkedet bl.a. som følge af det øgede fokus p̊a kreditrisiko i banksektoren,

centralbankernes pengepolitiske lempelser og øget regulering. De f̊a transaktioner bevirker, at

IBORs i høj grad fastsættes p̊a baggrund af skøn. Panelbankerne er ikke forpligtiget til at ud-

stede l̊an til de indberetterede rentesatser, og IBORs er s̊aledes kun indikatorer for rentesatser

p̊a korte usikrede l̊an p̊a interbankmarkedet. Manglende likviditet i det usikrede pengemarked

gør det problematisk for panelbankerne at validere deres estimater, og dermed bliver det ui-

gennemsigtigt for de øvrige markedsdeltagere, hvad de individuelle panelbanker baserer deres

skøn p̊a. Dette svækker p̊alideligheden og tilliden til IBORs, og har været med til at starte en

diskussion om, hvorvidt det giver mening at anvende en rente for et marked, som reelt ikke

eksisterer.

I årene 2007-2009 under den finansielle krise bemærkede flere markedsaktører, at nogle af pa-

nelbankernes IBOR-indberetninger forekom mistænkeligt lave eller høje. Dette blev bekræftet

i 2012, hvor en international undersøgelse blotlagde, at flere panelbanker havde manipuleret

LIBOR og EURIBOR for at øge profitten eller minimere tabet p̊a deres derivatpositioner. Ved

at indberette rentesatser, som var kunstigt høje og/eller lave, var panelbankerne i stand til at

flytte LIBOR/EURIBOR til egen fordel. P̊a trods af de mest ekstreme værdier blev sorteret

fra ved beregningen af de officielle rentesatser, kunne udsving p̊a f̊a basispunkter øge værdien

af en panelbanks derivatportefølje med flere hundredetusinde USD p̊a en enkelt dag. IBORs

er desuden en indikator for bankernes kreditværdighed, s̊a ved bevidst at indberette en for lav

værdi fremstod den enkelte panelbank mere solvent end den reelt var.

Som reaktion p̊a IBOR-skandalen samt den lave aktivitet p̊a det usikrede pengemarked fremlag-

de Financial Stability Board (FSB) i 2014 en rapport, hvori de tilr̊adede at man reformerede og

styrkede de eksisterende skønsbaserede benchmarkrenter samt udviklede nye alternative (næ-

sten) risikofrie referencerenter (RFRs). FSB anbefalede, at de nye alternative referencerenter

skulle fastsættes p̊a baggrund af transaktioner p̊a likvide markeder fremfor spørgeundersøgelser

blandt udvalgte pengeinstitutter, som i overvejende grad er tilfældet for IBORs. Ved at an-

1Finanstilsynet (2019)
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vende transaktionsbaserede referencerenter minimeres risikoen for manipulation, og den øgede

transparens skal være med til at genskabe markedsaktørernes tiltro til rentesatserne, og derved

gøre dem mere p̊alidelige og robuste.

Siden 2014 er der blevet gennemført en række nye tiltag for at styrke IBORs, men FSB har

efterfølgende korrigeret deres oprindelige udmelding om, at IBORs ville kunne gøres tilstræk-

keligt robuste og eksistere sammen med de nye alternative referencerenter p̊a længere sigt. Det

britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority (FCA), har meddelt at de efter udgangen af

2021 ikke længere vil tvinge panelbankerne til at indberette rentesatser til beregning af LIBOR,

og at finanssektoren derfor skal indstille sig p̊a, at LIBOR ikke vil være tilgængelig efter 2021.

Det vil formentligt betyde, at flere banker vil forlade LIBOR-panelet, hvilket kan bevirke at der

vil være for f̊a indberetninger til at stille de officielle rentesatser, eller at panelet ikke vil være

tilstrækkelig repræsentativt for interbankmarkedet. Selv hvis nogle panelbanker fortsætter med

at indrapportere til LIBOR, er der risiko for at renten ikke vil opfylde de regulatoriske krav,

og derfor ikke m̊a anvendes.

2.1.2 Alternative referencerenter

P̊a baggrund af FSB’s anbefalinger har arbejdsgrupper for en række af de største pengemarkeder

udpeget de nye RFRs som skal supplere eller erstatte IBORs. USA har valgt en ny reporente

kaldt Secured Overnight Funding Rate (SOFR), Storbritannien har valgt Sterling Overnight

Index Average (SONIA), der blev reformeret til sin nuværende form i april 2018, Schweiz har

valgt Swiss Average Rate Overnight (SARON), Japan har valgt Tokyo Overnight Average

Rate (TONA) og eurozonen har valgt Euro Short-Term Rate (ACSTR) som den nye dag-til-

dag rente. I Danmark har man ligeledes udviklet en ny transaktionsbaseret referencerente kaldt

Denmark Short-Term Rate (DESTR). DESTR befinder sig p̊a nuværende tidpunkt i en testfase

og senere p̊a året skal det besluttes, om DESTR skal overg̊a til produktion og blive den nye

danske risikofrie referencerente.

De valgte RFRs er alle karakteriseret som overnight-renter (O/N-renter) dvs. rentesatser p̊a

l̊an med én dags løbetid, og med undtagelsen af SARON er de alle baseret p̊a wholesale-

transaktioner. Wholesalemarkedet er væsentligt større end interbankmarkedet, idet det b̊ade

inkluderer transaktioner foretaget med banker og andre større finansielle modparter f.eks.

pensions- og forsikringsselskaber. RFRs er s̊aledes funderet p̊a et bredere marked end IBORs,

der kun omhandler l̊an mellem banker. P̊a nogle punkter er de nye alternative referencerenter

dog mindre homogene end IBORs. Eksempelvis bygger SOFR p̊a dag-til-dag l̊an med sikker-

hed i amerikanske statsobligationer, mens ACSTR bygger p̊a usikrede dag-til-dag l̊an, og de

repræsenterer derfor ikke den samme rente p̊a tværs af valutaer.

De nye referencerenter adskiller sig p̊a flere omr̊ader fundamentalt fra IBORs. Først og fremmest
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afspejler RFRs renten p̊a l̊an med én dags løbetid, hvorimod IBORs er fremadskuende termin-

srenter og repræsenterer omkostningen ved at l̊ane over en given fremtidig periode. Derudover

er RFRs risikofrie eller næsten risikofrie, mens IBORs inkorporerer en kreditrisikopræmie samt

likviditetspræmie.

2.2 Euro-referencerenter

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) og Euro Overnigt Index Average (EONIA) er de

to centrale referencerenter for finansielle instrumenter og kontrakter denomineret i euro og

administreres af Det Europæiske Pengemarkedsinstitut (EMMI). EONIA udtrykker renten p̊a

usikrede dag-til-dag l̊an og blev oprindeligt beregnet som et vægtet gennemsnit p̊a baggrund af

transaktioner mellem banker. Efter IBOR-skandalerne blev EU’s Benchmarkforordning (BMR)

indført for at sikre, at de europæiske referencerenter er p̊alidelige og uvildige samt fastsættes

p̊a en gennemsigtig måde. Reglerne skal reducere risikoen for manipulation og skabe tillid

til rentebenchmarks, s̊a finansielle kontrakter kan prissættes fair og ubestrideligt. P̊a trods af

EONIA var transaktionsbaseret, kunne indekset ikke leve op til BMR’s principper og blev derfor

erklæret incompliant fra 2020.

2.2.1 ACSTR: den korte euro-rente

Den Europæiske Centralbank (ECB) har udnævnt ACSTR, som det nye dag-til-dag rentebench-

mark for euro-pengemarkedet, og markedet befinder sig p̊a nuværende tidspunkt i en overgangs-

fase. ACSTR blev publiceret for første gang d. 2. oktober 2019, og EONIA er siden da blevet

rekalibreret som ACSTR plus et fast rentespænd p̊a 8.5 basispunkter. Overgangsperioden skal

sikre en glidende overgang fra EONIA til ACSTR og fortsætter frem til d. 3. januar 2022, hvor

EONIA definitivt ophører og erstattes af ACSTR. Den nye metode betyder, at EONIA-produkter

indeholder ACSTR-risiko og dermed i praksis er ACSTR-produkter.

ACSTR administreres af ECB og afspejler, hvor meget banker i eurozonen skal betale for at l̊ane

euros fra dag til dag p̊a wholesalemarkedet uden at skulle stille sikkerhed. ACSTR er udelukkende

baseret p̊a individuelle transaktioner, som indrapporteres fra 50 af de største banker i eurozonen

i overensstemmelse med ECB’s money market statistical reporting (MMSR) regulering – til

sammenligning bidrog kun 28 banker til beregningen af EONIA.

ACSTR beregnes som en volumenvægtet trunkeret middelværdi p̊a baggrund af usikrede dag-til-

dag indl̊an over 1 million euro. Det er ikke alle MMSR bankernes modparter, som har adgang til

ECB’s indl̊ansrente, og ACSTR er derfor ikke nedad begrænset af denne. Den officielle rentesats

angives med tre decimalers præcision og beregnes ud fra følgende metode:

1) Transaktioner over 1 million euro rangeres fra den laveste til den højeste rente.
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2) Transaktioner med samme rente aggregeres.

3) De 25% højeste og 25% laveste renter målt i transaktionsstørrelse frasorteres.

4) Af de resterende 50% beregnes den volumenvægtede middelværdi.

ACSTR fastsættes og publiceres kl. 09.00 CET hver TARGET2 handelsdag,2 og reflekterer akti-

viteten p̊a europengemarkedet den foreg̊aende handelsdag. Figur 2.1 viser udviklingen i ACSTR

og den underliggende omsætning over de efterfølgende 10 måneder fra publiceringen i oktober

2019. Det fremg̊ar, at ACSTR har været forholdsvis stabil og ligget i intervallet [-0.555%,-0.511%].

Den daglige omsætning har derimod været mere volatil, og vi ser at der har været store udsving

mellem mængden af transaktioner. Endvidere bemærkes det, at den daglige omsætning generelt

er vokset siden marts 2020. I perioden fra oktober 2019 til februar 2020 var den gennemsnitlige

daglige omsætning 31.7 millarder EUR, mens gennemsnittet for perioden marts 2020 til juli

2020 var 43.8 milliarder EUR, hvilket svarer til en stigning p̊a 38%. Dette er positivt og skaber

større sikkerhed i forhold til fastsættelsen af ACSTR.

Figur 2.1: Udviklingen i ACSTR samt den underliggende daglige omsætning for perioden 01-10-
2019 til 31-07-2020. Kilde: ECB

Hovedparten af institutionelle investorer og større virksomheder handler i dag derivater under

kollateral med daglige marginafregninger. De kollateralaftaler, hvor der stilles sikkerhed i form

af valuta, forrentes kollaterealbalancen typisk med O/N-renten. I de tilfælde, hvor kollateralet

og de fremtidige derivatbetalinger er i samme valuta, er det derfor markedsstandard, at beta-

lingerne diskonteres p̊a OIS-kurven3 i den p̊agældende valuta. Indtil for nylig var markedsstan-

2TARGET2 er et fælleseuropæiske betalingssystem til afvikling af store betalinger i euro, som benyttes af
banker i EU-landene.

3OIS er en forkortelse for overnight index swap, som er en fixed-for-float swap, hvor det variable ben er
bundet til O/N-renten. OIS-kurven repræsenterer s̊aledes markets forventninger til de fremtidige O/N-renter.
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dard, at fremtidige betalinger i EUR-derivater under EUR-baseret kolleteral blev diskonteret p̊a

EONIA-kurven, men d. 27. juli 2020 overgik de største clearinghuse4 (CCP’er) LCH, CME og

Eurex, til ren ACSTR-diskontering for b̊ade eksisterende og nye swap-produkter.5 Under trans-

formationen medførte den lavere diskonteringskurve en ændring i markedsværdien; derivater “i

pengene” steg, mens derivater “ude af penge” faldt. De markedsdeltagere, hvis porteføljer blev

p̊avirket af det nye diskonteringsregime, blev dog kompenseret i kontanter, s̊a værdiændringen,

som skyldtes skiftet fra EONIA til ACSTR, blev neutraliseret. Det forventes, at derivater, der

ikke cleares af en central modpart, ligeledes vil overg̊a til ACSTR-diskontering fra efter̊aret 2020,

men at transformationen kommer til at forløbe over længere tid, og metoden til beregning af

kompensation vil afhænge af bilaterale forhandlinger.

ACSTR adskiller sig fra EONIA p̊a flere parametre. ACSTR er en indl̊ansrente, mens EONIA er

en udl̊ansrente, og derudover er ACSTR funderet p̊a en større daglig omsætning. Den forbedrede

metode betyder, at ACSTR er en mere stabil og repræsentativ dag-til-dag rente end EONIA. I

tabel 2.1 fremg̊ar nogle af lighederne og forskellene mellem de to rentebenchmarks.

ACSTR EONIA

Marked Usikrede dag til dag indl̊an Usikrede dag til dag udl̊an

Modparter Wholesale Interbank

Grundlag Transaktioner Transaktioner

Bidragsydere 50 banker under MSSR-regulering 28 panelbanker (frivilligt)

Beregningsmetode
Volumenvægtet middelværdi
25% trimning

Volumenvægtet middelværdi

Administrator ECB EMMI

Gennemsnitlig
daglig omsætning6 37 milliarder EUR 2.4 milliarder EUR

Publicering
Efterfølgende handelsdag kl. 09:00
(1 dags forsinkelse)

Kl. 19:00 samme dag

Bemærk Publiceret siden 2. oktober 2019
EONIA = ACSTR + 8.5 bp
siden oktober 2019.
Ophører 3. januar 2022

Tabel 2.1: Sammenligning af ACSTR og EONIA

4En CCP er en virksomhed, som indtræder i handlen mellem to modparter. Handlens oprindelige parter er
derved ikke længere eksponeret overfor hinanden, men i stedet overfor CCP’en.

5Swap-produkter dækker bl.a. over forward rate agreements, renteswaps, overningt index swaps og basis
swaps. En komplet liste kan findes p̊a LCH’s hjemmeside: www.lch.com/services/swapclear/what-we-clear

6Gennemsnittet er beregnet for perioden januar-september 2019. Omsætningen i ACSTR er baseret p̊a pre-
ACSTR-data.
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2.2.2 EURIBOR

Ligesom EONIA levede EURIBOR ikke op til kravene i BMR, og EURIBOR er derfor blevet

reformeret s̊a rentesatserne i videst muligt omfang forankres i faktiske transaktioner fremfor

kvoteringer. I samme forbindelse har EMMI præciseret definitionen af EURIBOR som værende

den rente, banker i EU og Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) kan l̊ane til p̊a

det usikrede wholesale-pengemarked.

Den nye metode til beregning af EURIBOR kaldes hybrid-metoden og følger en hierarkisk struk-

tur med tre nivauer. EURIBOR beregnes for løbetider p̊a hhv. 1 uge samt 1, 3, 6 og 12 m̊aneder,

og de individuelle rentesatser fastsættes først og fremmest p̊a baggrund af transaktioner for de

respektive løbetider. S̊afremt der ikke er tilstrækkelig omsætning for de definerede løbetider

anvendes interpolation, transaktioner for andre løbetider eller transaktioner fra tidligere dage.

I sidste instans benyttes andre relevante markedsdata eller ekspertvurderinger til fastsættelse

af EURIBOR. Hybrid-metoden var fuldt implementeret i november 2019, og EURIBOR er nu

BMR-compliant og kan b̊ade anvendes i eksisterende samt nye kontrakter og instrumenter.

I modsætning til EONIA og LIBOR ophører EURIBOR ikke i 2022, og som situationen er

nu, forventes det at EURIBOR fortsat vil eksistere i den kommende årrække. Udfasningen

af EONIA forventes ikke at p̊avirke EURIBOR-fixingerne direkte, men det er muligt at der

vil være en indirekte markedseffekt p̊a niveauet af EURIBOR. I givet fald vil den dog være

vanskeligt at måle og isolere fra de generelle markedsbevægelser.

Arbejdsgruppen for risikofrie eurorenter er ved at udarbejde forskellige typer fallbackrenter

baseret p̊a ACSTR, som vil kunne tages i brug, hvis EURIBOR bortfalder. Siden 2012 er antallet

af panelbanker, som bidrager til EURIBOR, faldet fra 44 til 18, og mange markedsobservatører

forventer, at ACSTR p̊a langt sigt vil erstatte EURIBOR som standard referencerente i euro-

dominerede kontrakter. Det implicerer, at vi vil vende tilbage til det klassiske ’enkelt kurve

setup’, hvor den samme rentestruktur b̊ade anvendes til generering af fremtidige betalinger og

diskontering. Før finanskrisen i 2008 var det kutyme at prisfastsætte derivater i et ‘enkelt kurve

setup’, og IBOR blev s̊aledes ogs̊a anvendt til diskontering af fremtidige betalinger. Indtil da

havde spændet mellem IBOR og den korresponderende OIS-kurve været s̊a lille, at det blev

negligeret, men under finanskrisen udvidede rentespændet markant. Som konsekvens heraf blev

‘enkelt kurve setuppet’ erstattet af de s̊akaldte multi-kurve rentemodeller og størstedelen af

markedsdeltagerne overgik til OIS-diskontering.

2.3 Udvikling af RFR-baserede terminsrenter

Det er en forudsætning, at der eksisterer et velfungerende og likvidt marked for produkter, som

refererer til de nye referencerenter, før disse vil kunne erstatte IBORs. Manglende likviditet er
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netop en af årsagerne til, at man ønsker at g̊a væk fra IBORs, da det svækker stabiliteten og

p̊alideligheden af de udledte rentesatser. Et likvidt marked indebærer høj omsætning og mange

markedsdeltagere, hvilket kan være problematisk at etablere. ACSTR har kun eksisteret siden

den 2. oktober 2019, og markedet har derfor kun haft mulighed for at udvikle og handle ACSTR-

produkter i en kort periode. Derudover er der ikke fastsat en udløbsdato for EURIBOR, som for

LIBOR, hvilket hæmmer efterspørgslen p̊a ACSTR-produkter, og dermed bankernes incitament

til at udvikle og udbyde disse.

Som førnævnt er en af hovedudfordringerne ved de nye alternative referencerenter, at de er

O/N-renter, mens IBORs kvoteres for flere løbetider. Der er derfor nødvendigt at udvikle ter-

minsrenter baseret p̊a de nye RFRs, før de vil kunne erstatte IBORs i nye kontrakter og anvendes

som fallbackrenter i eksisterende kontrakter. International Swaps and Derivatives Association

(ISDA) og de nationale regulerende myndigheder arbejder p̊a at udvikle en rentestruktur med

afsæt i dag-til-dag renter ud fra to overordnede principper:

• Bagudskuende rentesatser baseret p̊a historiske observationer af dag-til-dag renten, som

vil være kendt ved udgangen af den p̊agældende renteperiode.

• Fremadskuende rentesatser baseret p̊a derivatmarkedets forventninger til det fremtidige

renteniveau, som fastsættes ved begyndelsen af den p̊agældende renteperiode.

Den bagudskuende struktur forventes at substituere IBORs p̊a derivatmarkedet og anvendes

allerede i de nye RFR-baserede futures og ’plain vanilla’ renteswaps. Mange markedsdeltagere

har dog udtrykt et behov om, at der ogs̊a udvikles fremadskuende terminsrenter i lighed med

IBORs. Fremadskuende rentesatser har den fordel, at de angiver omkostningen ved at l̊ane over

en fremtidig periode, og giver l̊antageren mulighed for at fastl̊ase renten i starten af perioden.

Dette giver l̊antageren overblik over fremtidige betalinger og letter det administrative arbejde.

Mange aktører p̊a pengemarkedet, især detailkunder og mindre virksomheder, efterspørger fi-

nansielle kontrakter med fremadskuende rentesatser i forbindelse med budgettering og likvi-

ditetsstyring. For at imødekomme dette er der blevet udarbejdet forskellige modifikationer af

de bagudskuende rentesatser, hvor der inkorporeres ekstra tid inden rentebetalingens forfald,

som eventuelt vil kunne anvendes i cash-instrumenter. Men jo mere s̊adanne kontrakter afviger

fra konventionen p̊a derivatmarkedet, desto mindre efficiente vil de være til at hedge mod den

realiserede renterisiko. I rapporten ’Overnight Risk-Free Rates – A Users’s Guide’ (2019) præ-

senterer FSB en række forslag til at justere en bagudskuende teminsrente, s̊a rentebetalingen

kendes inden forfald.

I takt med at tiden rinder ud for LIBOR, stiger bekymringen om, hvad der vil ske med de

mange millioner kontrakter, som afhænger af prisningsmodeller baseret p̊a en fremadskuende

rentestruktur. LIBOR-renter og de tilsvarende lokale varianter er kendt ved begyndelsen af

betalingsperioden, hvorimod bagudskuende rentesatser først er endelig kendt ved periodens ud-
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gang. De nuværende rentemodeller er ikke kompatible med bagudskuende terminsrenter, og det

er derfor nødvendigt at udvikle nye modelleringsteknikker og udlede formler til prisfastsættelse

af RFR-baserede derivater.
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Kapitel 3

Grundlæggende rentestrukturteori

I dette kapitel vil de grundlæggende begreber inden for rentestrukturteorien blive præsenteret.

Først introduceres de basale koncepter og termonologi, samt ækvivalente måder hvorp̊a rente-

strukturen kan repræsenteres. Herefter gives en kort beskrivelse af, hvordan rentesatserne p̊a

det internationale pengemarked er defineret ud fra et teoretisk perspektiv.

3.1 Renteberegber

3.1.1 Diskonteringsfaktorer og nulkuponrenter

En risikofri nulkuponobligation (NKO) er en finansiel kontrakt med én betaling, som med

sikkerhed forfalder ved udløbstidspunktet. Medmindre andet fremg̊ar antages NKO’en at have

en hovedstol p̊a 1 enhed valuta. Prisen til tidspunkt t p̊a en NKO med udløb T betegnes med

P (t, T ), og afspejler nutidsværdien, set ud fra tidspunkt t, af at modtage 1 enhed valuta p̊a

tidspunkt T. Idet NKO’en ikke er eksponeret over for kreditrisiko gælder at P (T, T ) = 1.

Bemærk at forwardprisen P (t, T ) for t > 0 er prisen p̊a en NKO p̊a en fremtidig dag.

Ud fra et simpelt no-arbitrage argument kan det vises at

P (t, T ) =
P (0, T )

P (0, t)
(3.1)

Under antagelse af, at der findes et marked for alle NKO’er, kan P (0, T ) observeres for alle

værdier af T , og det er s̊aledes muligt at beregne forwardpriser p̊a tidspunkt t = 0.

NKO’er kaldes ofte diskonteringsfaktorer, da man ved kendskab af P (0, T ) for alle værdier af

T er i stand til at bestemme nutidsværdien af alle fremtidige pengestrømme ved at skalere

beløbet med den relevante P (0, T ). Mængden af alle NKO-priser udspænder diskonteringskur-

ven svarende til alle fremtidige tidspunkter og giver en komplet beskrivelse af rentemarkedet.
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Traditionelt repræsenteres en diskonteringsfaktor med en rente ud fra følgende relation:

r(t, T ) = − logP (t, T )

T − t
⇒ P (t, T ) = exp

(
− r(t, T )(T − t)

)
(3.2)

hvor r(t, T ) angiver den kontinuert tilskrevne nulkuponrente mellem tid t og T opgjort pro

anno.1 Der er s̊aledes en entydig sammehæng mellem NKO-priser og nulkuponrenter. Funk-

tionen T 7→ r(t, T ) betegnes som rentestrukturen eller rentekurven og repræsenterer renten

til alle fremtidige tidspunkter, observeret p̊a tidspunkt t. Diskonteringskurven og rentekurven

repræsenterer s̊aledes den præcis samme information udtrykt p̊a to forskellige måder.

Der eksisterer en rente til hvert fremtidigt tidspunkt, men der handles ikke tilstrækkeligt mange

instrumenter til at kunne bestemme hele rentestrukturen entydigt. I praksis udformes rentes-

kurven derfor af en diskret mængde knudepunkter, som er udspændt af et tilsvarende antal

handlede instrumenter, og via en specificeret interpolations- og extrapolationsmetode er det

muligt at konstruere en komplet rentekurve.2

3.1.2 Forwardrenter

Mens en nulkuponrente - ogs̊a kaldt spotrente - udtrykker prisen p̊a et l̊an mellem i dag og

et fremtidigt tidspunkt, udtrykker en forwardrente prisen p̊a et l̊an mellem to fremtidige tids-

punkter og er karakteriseret ved, at nutidensværdien af denne aftale er nul. Spotrenter kan

tolkes som den gennemsnitlige kompensation per tidsenhed over en given tidsperiode, hvori-

mod forwardrenter m̊aler den marginale kompensation over et fremtidigt (kort) tidsinterval. En

forwardrente kan s̊aledes opfattes som stigningen i kompensationen ved en marginal forøgelse

af tidshorisonten.

Lad t, T og S angive tre tidspunkter, som opfylder t ≤ T ≤ S. Betragt en NKO, der udløber p̊a

tidspunkt S, og som først tilbagediskonteres til tidspunkt T og efterfølgende tilbagediskonteres

fra tidspunkt T til t. Da m̊a gælde at

P (t, S) = P (t, T )P (T, S) (3.3)

= P (t, T ) exp(−f(t, T, S)(S − T )) (3.4)

hvor f(t, T, S) er den kontinuert tilskrevet forwardrente observeret p̊a tidspunkt t for peri-

oden mellem tidspunkt T og S. Ved at isolere f(t, T, S) i ligning (3.4) f̊as relationen mellem

forwardrenter og NKO’er, som kan omskrives til relationen mellem forwardrenter og spotrenter:

1Nulkuponrenterne er her anført med kontinuert rentetilskrivning. Forskellige rentetilskrivningsfrekvenser vil
resultere i forskellige rentestrukturer.

2Se Munk (2011) kapitel 2 for yderligere information om kalibrering af rentekurven.
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f(t, T, S) = − log(P (t, S))− log(P (t, T ))

S − T
(3.5)

=
r(t, S)(S − t)− r(r, T )(T − t)

S − T
(3.6)

Ved at lade S → T i ligning (3.5) f̊as den instantane forwardrente, som er defineret ved:

lim
S→T

f(t, T, S)⇔ f(t, T ) = −∂ log(P (t, T ))

∂T
(3.7)

f(t, T ) angiver den instantane forwardrente til tidspunkt T , set fra tidspunkt t, og m̊aler

forwardrenten over en infinitesimal tidsperiode startende p̊a tidspunkt T . Ligeledes er den

instantane kortrente defineret ved

r(t) = f(t, t) (3.8)

og angiver spotrenten over en infinitesimal tidsperiode. Ved brug af overst̊aende definitioner

har vi følgende relation for t ≤ T ≤ S

P (t, S) = P (t, T ) exp

{
−
∫ S

T

f(t, u)du

}
(3.9)

og særligt gælder

P (t, T ) = exp

{
−
∫ T

t

f(t, u)du

}
(3.10)

Fra overst̊aende relationer ses det, at forwardrenterne indeholder den samme information som

NKO-priserne, idet kendskab til NKO-priserne implicerer forwardrenterne og vice versa. Diskon-

teringskurven, rentestrukturen og forwardrentestrukturen for en given tidshorisont er dermed

ækvivalente repræsentationer af den samme information.

3.2 IBOR-renter

De fleste renteprodukter er baseret p̊a IBOR-renter s̊asom LIBOR, EURIBOR og CIBOR.

Beregningsmetoden af de forskelle benchmarkrenter varierer, men de anvendes p̊a samme måde

i finansielle kontrakter og instrumenter. I det følgende vil begrebet IBOR og LIBOR blive

anvendt i flæng, hvilket er standard praksis i den finansielle litteratur. IBOR-renter anføres ofte

med en efterfølgende kode, som angiver løbetiden p̊a den p̊agældende rente. F.eks. anvendes

EURIBOR6M som betegnelse for den 6-m̊aneders EURIBOR-rente.

LIBOR-renter kvoteres efter pengemarkedskonventionen, hvilket betyder at renten, der betales

ved udløb T p̊a en given hovedstol H beregnes τ ·H · L, hvor τ er løbetiden og L er LIBOR-
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renten. Dette omtales simpel rentetilskrivning. τ opgøres i antal år og er defineret i henhold

til en given kalender konvention. Perioden fra tidspunkt t til T kan eksempelvis beregnes efter

“Act/360”-kalenderkonventionen s̊aledes at τ = T−t
360

, hvor tidsintervallet T − t er angivet i

dage. Kalderkonvention kan varierer fra produkt til produkt og fra land til land. Forskellige

markedskonventioner vil blive diskuteret yderligere i det følgende afsnit.

En LIBOR-rente kan defineres som en spotrente eller en forwardrente. Givet der eksisterer

en mængde af NKO-priser for alle relevante løbetider, kan det ud fra et simpelt no-arbitrage

argument vises, at spot LIBOR-renten mellem dag t = 0 og afviklingsdag T er

L(0, T ) =
1

τ

(
1

P (0, T )− 1

)
(3.11)

Forward LIBOR-renter repræsenterer markedets forventninger til de fremtidige LIBOR-fiksering-

er. Lad L(t;T, T + τ) betegne forward LIBOR-renten observeret p̊a tidspunkt t for perioden

mellem tid T og T + τ . Et lignenede no-arbitrage argument kan vise, at den s̊akaldte τ -tenor

forward LIBOR-rente er givet ved

L(t;T, T + τ) =
1

τ

(
P (t, T )

P (t, T + τ)
− 1

)
(3.12)

Bemærk at spot LIBOR-renten er et specialtilfælde af forward LIBOR-renten - ligesom i tilfæl-

det med nulkuponrenter.

3.2.1 Markedskonventioner

I praksis er det ikke helt s̊a enkelt at h̊andtere rentebetalinger, som de overst̊aende formler

umiddelbart indikerer. Dette skyldes, at det ikke er muligt at fastsætte en rente eller gennemføre

en betaling hver eneste dag, og de anvendte markedskonventioner kan variere fra land til land.

Først og fremmest kan betalinger kun finde sted p̊a bankdage, dvs. hverdage med undtagelse

af helligdage. Derudover begynder renteperioden sjældent samme dag som renten fastsættes,

men er typisk forskudt et par bankdage i henhold til den p̊agældende konvention, s̊aledes at

renteperioden begynder p̊a den s̊akaldte spot dato.

Renteperiodens længde kan variere fra rentetermin til rentetermin. I tilfælde af at en fremtidig

betaling falder p̊a en banklukkedag, findes forskellige metoder til at justere betalingsdagen.

Den hyppist anvendte konvention er den s̊akaldte modified following (MF), hvor rentebetalin-

gen rykkes til den følgende bankdag, hvad mindre den justerede betalingsdag falder i en ny

kalendermåned. I dette tilfælde rykkes betalingsdagen tilbage til den forrige bankdag. For at

kunne beregne rentebetalingen over en given periode, er det nødvendigt at afgøre, præcis hvor

lang tid der er mellem to tidspunkter ti og ti+1. Til dette formål findes forskellige kalderkon-

ventioner bl.a. “Act/360”, “Act/365” og “30/360”. “Act/360” og “Act/365” antager at et år
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best̊ar af hhv. 360 og 365 dage, mens “30/360”-konventionen antager at hver måned best̊ar af

30 dage og hvert år best̊ar af 360 dage.

En finansielt kontrakt best̊ar ofte af en række betalinger, og frekvensen for rentefastsættelse

samt betaling kan variere, ikke blot fra land til land, men f.eks. ogs̊a mellem det faste og det

flydende ben i en renteswap. Det faste ben kan f.eks. best̊a af årlige betalinger, mens de flydende

rentebetalinger forekommer hvert halve år. I tabel 3.1 ses de anvendte markedskonventioner for

plain vanilla renteswaps i en række forskellige valutaer.

Variabel ben Fast ben

Valuta Index Spot Start Justering Frek. Kalender Frek. Kalender

EUR EURIBOR 2B MF 6M Act/360 1Y 30/360
USD USD LIBOR 2B MF 3M Act/360 6M 30/360
GBP GBP LIBOR 0B MF 6M Act/365 6M Act/365
DKK CIBOR 2B MF 6M Act/360 1Y 30/360

Tabel 3.1: Standard markedskonventioner for renteswaps

For yderligere information om markedskonventioner henvises til Linderstrøm (2013).
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Kapitel 4

Arbitragefri prisfastsættelse

Dette kapitel har til form̊al at præsentere den grundlæggende teori inden for prisfastsættelse af

finansielle derivater og giver en beskrivelse af nogle af de centrale koncepter inden for kontinuert

finansieringsteori. Kapitlet indledes med en introduktion af diffusionsprocesser samt en række

vigtige resultater inden for stokastisk differentialregning. Herefter præsenteres det risikoneutrale

sandsynlighedsmål, der bygger p̊a konceptet om martingaler og ækvivalente mål. Efterfølgende

opsummeres arbitrageteoriens hovedsætninger, som giver betingelserne for, hvorn̊ar en model

er arbritragefri og komplet. I slutningen af kapitlet udledes den generelle prisningsformel til at

bestemme den arbitragefriepris p̊a et hvert replikabelt derivat. Dette kapitel er i overvejende

grad baseret p̊a Björk (2009) og Munk (2011).

4.1 Modelsetup

Vi betragter en økonomi med kontinuert handel, som finder sted over en endelig tidshorisont

[0, T ], hvor T repræsenterer terminaltidspunktet i den forstand, at vi ikke modellere hvad der

sker efter tidspunkt T . Markedet antages at være friktionsløst, og der er s̊aledes ingen short-

selling-restriktioner eller transaktionsomkostninger. Al usikkerhed og tilføring af information

modelleres med et filtreret sandsynlighedsrum (Ω,F , {F(t)}t≥0,P), hvor Ω er udfaldsrummet,

F er informationsmængden p̊a Ω og kaldes ogs̊a σ-algebraen, og P er sandsynlighedsmålet p̊a

(Ω,F). Som tiden g̊ar, vokser informationsmængden i henhold til filteret {F(t), t ∈ [0, T ]}, der

er en familie af voksende informationsmængder indekseret ved tiden og opfylder F(s) ⊆ F(t)

∀s ≤ t. F(t) kan dermed tolkes som den information, der er tilgængelig til og med tidspunkt t.

Det antages, at der eksisterer n tilstandsvariable X1(t), . . . , Xn(t), hvis nuværende værdier in-

deholder al relevant information om økonomien.1 Den stokastiske stokastiske proces X(t) =

1Den relevante information afhænger af modellens form̊al, men typisk vil prisen p̊a et aktiv afhænge af dyna-
mikken for den korte rente, markedspriserne p̊a relevante risikofaktorer samt fordelingen af aktivets betaling(er).



Kapitel 4. Arbitragefri prisfastsættelse Side 19 af 86

(X1(t), . . . , Xn(t))ᵀ er tilpasset F(t), s̊aledes at X(t) er kendt p̊a tidspunkt t. Desuden an-

tages, at filteret opfylder de sædvanlige betingelser2. Usikkerheden er repræsenteret ved en

n-dimensional standard Brownsk bevægelse W P(t) =
(
W P

1 (t), . . . ,W P
n (t)

)ᵀ
under P, hvor Wi er

uafhængig af Wj for i 6= j, og filteret frembringes af W P, dvs. F(t) = σ{W P(u), 0 ≤ u ≤ t}.
En detaljeret beskrivelse af Brownske bevægelser kan findes i Lawler (2006); her minder vi blot

om at en skalar Brownsk bevægelse Wi er en kontinuert stokastisk proces, som starter i 0 dvs.

Wi(0) = 0, med uafhængige normalfordelte tilvækster: Wi(t)−Wi(s) ∼ N(0, t− s), t ≥ s.

Vi antager, at tilstandsvektoren X(t) følger en n-dimensional diffusionsproces under sandsyn-

lighedsmålet P. Dermed er processen Xi(t) løsning til den følgende stokastiske differentialligning

(SDE)

dXi(t) = µi(X(t), t)dt+ σi(X(t), t)ᵀdW P(t), i = 1, . . . , n (4.1)

dXi(t) er den infinitesimale ændring i den i’te komponent. Dynamikken (4.1) er blot en kort

form af den følgende integralligning:

dXi(t) = Xi(0) +

∫ t

0

µi(X(u), u)du+

∫ t

0

σi(X(u), u)ᵀdW P(u), i = 1, . . . , n (4.2)

hvor µi : R × R+ → R og σi : R × R+ → Rn for alle i. Det ses, at en diffusionsproces er et

specialtilfælde af en Itô-proces, hvor driften µi og volatiliteten σi er deterministiske funktioner

givet ved t og X(t).3 Det antages at µ(X(t), t) og σ(X(t), t) er tilpasset F(t) og at de følgende

betingelser er opfyldt for alle t ∈ [0, T ],∫ t

0

|µ(X(u), u)| du <∞ (4.3)∫ t

0

|σ(X(u), u)|2 du <∞ (4.4)

hvor |σ(X(u), u)|2 = tr
(
σ(X(t), t)σ(X(t), t)ᵀ

)
. Fra ligining (4.2) ses det, at de realiserede stier

af processen er overalt kontinuerte, men intetsteds differentiable, hvilket implicerer, at der ikke

forekommer spring i tilstandsvariablene. Vi ser desuden, at processen opfylder den s̊akaldte

Markov egenskab, idet b̊ade driften og volatiliteten kun afhænger af den nuværende værdi af

processen og ikke de tidligere værdier.

Definition 4.1.1 (DEFINITION AF MARKOV-EGENSKABEN).

Lad (Ω,F , {F(t)}t≥0,P) være et filtreret sandsynlighedsrum og lad X(t) være en stokastisk

2F(t) er højre-kontinuert for alle t og F(0) = (∅,Ω).
3Se Munk (2011) kapitel 3 for en komplet definition af Itô-processer.
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proces tilpasset filteret F(t). Processen X(t) er en Markov kæde under P-m̊alet, hvis

P
(
Xt+1 = xt+1|Xt = xt, . . . , X1 = x1, X0 = x0

)
= P

(
Xt+1 = xt+1|Xt = xt

)
er opfyldt for alle t og alle (xt+1, xt, . . . , x1, x0). Med andre ord er værdien af processen til

tidspunkt t tilstrækkelig til at beskrive fordelingen af processen til tidspunkt t + 1. Proces-

sens historik indeholder ingen information om fremtiden, som ikke kan uddrages fra den

nuværende værdi.

Per definition af den Brownske bevægelse følger, at tilvæksterne dW P
1 (t), . . . , dW P

n (t) er uaf-

hængige og normalfordelte med middelværdi 0 og varians dt. Den forventede ændring i den i’te

tilstandsvariabel over en infinitesimal periode er derfor givet ved

EP
t [dXi(t)] = µi(X(t), t)dt, i = 1, . . . , n (4.5)

Ved at benytte de sædvanlige regneregler for kovarianser og uafhængigheden af komponenter-

ne i W P kan kovariansen mellem ændringen i den i’te og den j’te tilstandsvariabel over en

infinitesimal periode udledes som

Covt[dXi(t), dXj(t)] = σi(X(t), t)ᵀσj(X(t), t)dt, i, j = 1, . . . , n (4.6)

Heraf følger, at variansen af ændringen i den i’te tilstandsvariable er givet ved

V art[dXi(t)] = σi(X(t), t)ᵀσi(X(t), t)dt, i = 1, . . . , n (4.7)

Fordelingen af processens fremtidige værdier vil dermed afhænge af funktionerne µ(X(t), t) og

σ(X(t), t).

4.1.1 Vigtige resultater relateret til modelsetuppet

Konceptet om martingal processer spiller en central rolle inden for moderne finanseringsteori

og er tæt forbundet med betingelsen om ingen arbitrage.

Definition 4.1.2 (DEFINITION AF MARTINGAL).

Lad (Ω,F , {F(t)}t≥0,P) være et filtreret sandsynlighedsrum og lad X(t) være en stokastisk

proces tilpasset filteret F(t) med EP
[
|X(t)|

]
< ∞. Processen X(t) er en martingal under

P-m̊alet, hvis det for alle s og t hvor 0 ≤ s ≤ t gælder at

X(s) = EP[X(t)|F(s)
]
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Teknisk kommentar: I denne afhandling vil notationen EP
t

[
.
]

= EP
[
.|F(t)

]
betegne den forven-

tede værdi betinget p̊a informationen p̊a tidspunkt t under P -målet.

Hvis en stokastisk proces opfylder martingal egenskaben jf. definition 4.1.2, da vil den for-

ventede ændring i processen over enhver fremtidig periode være lig nul. Det betyder, at den

forventede fremtidige værdi af processen er lig med den nuværende værdi. Begrebet martingal

vil blive anvendt senere ved introduktionen af det riskofrie sandsynlighedsmål, der ogs̊a kaldes

det ækvivalente martingalm̊al.

Hvis vi vender tilbage til integralligningen i (4.2), ses det at usikkerheden i processen Xi(t) er

drevet af et integrale mht. en n-dimensional Brownsk bevægelse. Denne type integrale kaldes

et Itô-integrale og er et eksempel p̊a et stokastisk integrale. Itô-integralet opfylder følgende

egenskab

E
[∫ t

s

g
(
X(u), u)ᵀdW P(u)

∣∣∣F(s)

]
= 0 (4.8)

hvor s < t og integranden g opfylder betingelsen i ligning (4.4). Heraf kan det vises, at enhver

stokastisk proces p̊a formen dX(t) = g
(
X(t), t)ᵀdW P(t), hvor g

(
X(t), t

)
opfylder betingelse

(4.4), er en martingal. Med andre ord er en Itô-proces/diffusionsproces uden driftled en mar-

tingal.

Funktioner af Itô-processer indg̊ar ofte ved prisning af derivater og det er derfor afgørende at

kende dynamikken for denne type funktioner. Differentialet af s̊adanne funktioner bestemmes

vha. Itô’s lemma, som er i lighed med kædereglen fra almindelig differentialregning. Formlen

vil blive brugt i vidt omfang gennem denne afhandling og derfor angiver vi nu det multidimen-

sionale tilfælde.4

Sætning 4.1.1 (ITÔ’S LEMMA).

Lad X(t) = (X1(t), . . . , Xn(t))ᵀ være en n-dimensional diffusionsproces, hvor det i’te kom-

ponent følger dynamikken givet i ligning (4.1). Definer processen Z(t) = f
(
t,X(t)

)
hvor

f : R+ × Rn → R er en C1,2 funktion. Da er processen Z(t) givet ved dynamikken

dZ(t) = df
(
t,X(t)

)
=

{
∂f
(
t,X(t)

)
∂t

+
n∑
i=1

µi
∂f
(
t,X(t)

)
∂Xi

+
1

2

n∑
i=1

n∑
j=1

Cij
∂2f
(
t,X(t)

)
∂Xi∂Xj

}
dt

+
n∑
i=1

∂f
(
t,X(t)

)
∂Xi

σidW
P(t)

hvor µi = µi
(
X(t), t

)
, σi = σi

(
X(t), t

)
og Cij = σi(X(t), t)ᵀσj(X(t), t) er kovariansen

4Se Björk (2009) kapitel 4.
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mellem Xi og Xj.

Alternativt kan dynamikken skrives som

dZ(t) =
∂f
(
t,X(t)

)
∂t

dt+
n∑
i=1

∂f
(
t,X(t)

)
∂Xi

dXi(t) +
1

2

n∑
i=1

n∑
j=1

∂2f
(
t,X(t)

)
∂Xi(t)∂Xj

dXi(t)dXj(t)

hvor
(dt)2 = 0

dt · dW P(t) = 0(
dW P

i (t)
)2

= dt, i = 1, . . . , n

dW P
i (t) · dW P

j (t) = 0, i 6= j

Teknisk kommentar: I overst̊aende sætning antages at W P
1 (t), . . . ,W P

n (t) er uafhængige Brown-

ske bevægelser og deraf f̊as betingelsen dW P
i (t) · dW P

j (t) = 0, for i 6= j.

4.2 Ændring af sandsynlighedsm̊al

N̊ar vi repræsenterer udviklingen i en økonomisk variable med en stokastisk proces, har vi im-

plicit fastsat et sandsynlighedsmål P. P-målet kaldes det fysiske sandsynlighedsm̊al, og er de

sandsynligheder som beskriver den faktiske verden. SDE’erne i ligning (4.1) angiver s̊aledes til-

standsvariablenes empiriske dynamikker. For at kunne beregne og forst̊a aktivpriser og renter,

er det imidlertid ofte fordelagtigt at betragte udviklingen og de fordelingsmæssige egenskaber

af disse variable under et sandsynlighedsmål forskellig fra P. Det klassiske eksempel er Q-målet,

som kaldes det risikoneutrale sandsynlighedsmål. Q-målet er en forskydning af P-målet, kon-

strueret s̊adan at i denne verden er alle investorer risikoneutrale. Det er vigtigt at understrege,

at den risikofrie verden er en syntetisk verden konstruet til lejligheden. Inden vi diskuterer hvor-

dan man kan skifte sandsynlighedsmål, vil vi først specificere konceptet om absolut kontinuitet

og ækvivalente mål.

Definition 4.2.1 (ÆKVIVALENTE MÅL).

Givet to sandsynlighedsm̊al P og P̂ defineret p̊a det samme m̊alelige rum (Ω,F), siger vi at

(i) P er absoulut kontinuert med hensyn til P̂, betegnet P << P̂, hvis

P(A) = 0 n̊ar P̂(A) = 0, ∀A ∈ F .

(ii) Hvis P << P̂ og P̂ << P, da kalder vi P og P̂ ækvivalente m̊al, betegnet P ∼ P̂.

Eksistensen af ækvivalente mål spiller en vigtig rolle inden for finansiering. Dette skyldes,
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at ækvivalente mål har de samme nulmængder, s̊a ved at skifte mål ændrer vi ikke p̊a de

mulige udfald i økonomonien, vi ændrer kun sandsynlighederne for hvert udfald. Dette sikrer,

at priserne (forbliv)er fair ved skift af mål og numeraire.

Vi vil nu introducere Radon-Nikodyms sætning, som er et vigtigt resultat inden for målteori og

som anvendes i vid udstrækning ved prisning af derivater. Sætningen fastsl̊ar, at ækvivalente

mål er forbundet gennem en ikke-negativ stokastisk variabel som kaldes den Radon-Nikodym

afledte. Ifølge sætningen kan vi via den Radon-Nikodym afledte konstruere et sandsynlighedsm̊al

P̂ ækvivalent til P.5

Vi betragter nu et filtreret sandsynlighedsrum (Ω,F , {F(t)}t≥0,P) p̊a intervallet [0, T ], hvor

L(T ) er en F(T )-målelig ikke-negativ stokastisk variabel. Vi definerer et nyt m̊al P̂ p̊a F(T )

ved at sætte

dP̂ = L(T )dP, p̊a F(T ). (4.9)

Hvis EP[L(T )] = 1, da er P̂ et sandsynlighedsmål og L(T ) er den Radon-Nikodym afledte af

P̂ med hensyn til P p̊a F(T ), s̊aledes at P̂ og P er ækvivalente. Det vil ligeledes gælde, at P̂
og P er ækvivalente p̊a F(t) for alle t ≤ T , s̊a jf. Radon-Nikodyms sætning vil der findes en

stokastisk proces {L(t), 0 ≤ t ≤ T} defineret ved

L(t) =
dP̂
dP
, p̊a F(t). (4.10)

Processen L kaldes likelihoodprocessen og beskriver transformationen fra P til P̂. Processen L

er en P-martingal p̊a {F(t), t > 0} og opfylder følgende egenskab alle t < t′ ≤ T

EP
t [L(t′)] = EP

t

[
EP
t′ [L(T )]

]
= EP

t [L(T )] = L(t) (4.11)

Ved at anvende Bayes’ Formel6 p̊a en vilk̊arlig F(T )-målelig stokastisk variabel X(T), f̊ar vi

følgende sammenhæng mellem mellem to ækvivalente m̊al

EP̂ [X(T )|F(t)] =
EP [L(T ) ·X(T )|F(t)]

EP [L(T )|F(t)]
(4.12)

=
1

L(t)
EP [L(T ) ·X(T )|F(t)] (4.13)

= EP
[
L(T )

L(t)
X(T )

∣∣∣F(t)

]
(4.14)

Denne relation vil være særdeles nyttig, n̊ar vi introducerer konceptet om numeraireskifte.

Relationen i ligning (4.12) - (4.14) forklarer forbindelsen mellem to ækvivalente m̊al og hvordan

5En præcis fremstilling af Radon-Nykodyms sætning kan findes i Björk (2009) appendix A.11.
6Se Björk (2009), proposition B.41
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transformationen fra et sandsynlighedsm̊al til et andet er forbundet til likelihoodprocessen. Vi

vil nu forklare, hvordan dynamikken for den stokastike proces X(t) ændrer sig, n̊ar det originale

mål ændres til et ækvivalent sandynlighedsmål. Dette resultat er kendt som Girsanovs sætning,

og spiller en central rolle ved prisning af derivater.7

Sætning 4.2.1 (GIRSANOVS SÆTNING).

Lad den underliggende usikkerhed være repræsenteret ved en n-dimensional Brownsk

bevægelse W P(t) =
(
W P

1 (t), . . . ,W P
n (t)

)ᵀ
p̊a (Ω,F ,F(t),P). Lad ϕ(t) = (ϕ1(t), . . . , ϕn(t))ᵀ

være en vilk̊arlig n-dimensional tilpasset proces. Vælg et fast T og definer processen L (den

Radon-Nikodym afledte) p̊a [0, T ] ved

L(t) = exp

{
−
∫ t

0

ϕ(s)ᵀdW P(s)− 1

2

∫ t

0

|ϕ(s)|2ds
}
,

L(0) = 1,

hvor |ϕ(s)| =
(∑n

i=1 ϕ
2
i (s)

) 1
2

er den euklidiske norm. Antag at

EP[L(T )] = 1

og definer det nye sandsynlighedsm̊al P̂ p̊a F(T ) ved

L(T ) =
dP̂
dP
, p̊a F(T ).

Da er processen

dW P̂(t) = dW P(t) + ϕ(t)dt ⇔ W P̂(t) = W P(t) +

∫ t

0

ϕ(s)ds

en n-dimensional Brownsk bevægelse under sandsynlighedsm̊alet P̂.

Teknisk kommentar: Processen ϕ refereres ofte som Girsanov kernen.

Girsanovs sætning forklarer s̊aledes forbindelsen mellem Brownske bevægelser under to ækvi-

valente mål. Overgangen fra det oprindelige mål P til det nye mål P̂ indebærer en ændring af

fordelingsfunktionen for processen W P(t), s̊aledes at processen W P̂(t) bliver en Brownsk bevæ-

gelske. I praksis best̊ar manipulationen i, at man laver en forskydning ved at ændre driften.

Dette vil vi nu demonstrere ved at betragte et simpelt tilfælde, hvor vi har en 1-dimensional

7Resultatet følger præsentationen i Björk (2009). Se Björk (2009) kapitel 11 for bevis af Girsanovs sætning.
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Itô-process under P-målet

dX(t) = µ(X(t), t)dt+ σ(X(t), t)dW P(t) (4.15)

Vi antager, at der findes et ækvivalent m̊al P̂ med den tilhørende kerne ϕ. Jf. Girsanovs sætning

følger at

dX(t) = µ(X(t), t)dt+ σ(X(t), t)
(
dW P̂(t)− ϕ(t)dt

)
(4.16)

dX(t) =
(
µ(X(t), t)− ϕ(t)σ(X(t), t)

)
dt+ σ(X(t), t)dW P̂(t) (4.17)

Dermed er µ(X(t), t) − ϕ(t)σ(X(t), t) driften under P̂-målet. Det er dog vigtigt at bemærke,

at volatiliteten forbliver uændret under m̊alskiftet. Med andre ord p̊avirker m̊alskiftet ikke

variationen af processen. I det følgende afsnit vil vi vende fokus mod et specifikt mål - det

risikoneutrale mål - som vil blive brugt i stort omfang gennem denne afhandling.

4.3 Risikoneutral prisfastsættelse

Lad os antage, at der eksisterer et risikofrit aktivB(t), som følger en Itô-proces med σi(X(t), t) =

0 og µi(X(t), t) = r(t). r(t) er en 1-dimensional F(t)-målelig stokastisk proces og angiver den

kontinuert tilskrevne, instantane riskofrie kortrente til tidspunkt t. Vi kan tolke det risikofrie

aktiv B(t) som en bankbog, hvor vi kan investere til kortrenten. Bankbogen antages at have

have initialværdi B(0) = 1 og følge dynamikken

dB(t) = r(t)B(t)dt, B(0) = 1 (4.18)

S̊a B-processen er givet ved

B(t) = exp

{∫ t

0

r(s)ds

}
(4.19)

Det ses at B(t) er strengt positiv, B(t) > 0. Vi kan tænke p̊a bankbogen som en selvfinansieren-

de portefølje, der dynamisk kun holder den NKO, der er tættest p̊a udløb. Foruden det risikofrie

aktiv, antager vi at markedet best̊ar af N risikable aktiver. Aktivpriserne er modelleret som ge-

nerelle Itô-processer og er givet ved vektorprocessen S(t) =
(
S1(t), . . . , SN(t)

)
. Prisprocesssen

for det i’te aktiv antages at være strengt positiv og er defineret ved P-dynamikken

dSi(t) = Si(t)
(
µi(S(t), t)dt+ σi(S(t), t)ᵀdW P(t)

)
, i = 1, . . . , N (4.20)

hvor W P(t) er en N -dimensional standard Brownsk bevægelse under det fysiske sandsynlig-

hedsmål P. µi er en 1-dimensional F(t)-tilpasset proces og σi er en F(t)-tilpasset proces med

værdier i RN . Vi vil nu redegøre for, under hvilke betingelser markedet er arbitragefrit.
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4.3.1 Risikoneutrale sandsynlighedsm̊al

Et sandsynlighedsmål Q siges at være et risikoneutralt sandsynlighedsmål eller et ækvivalent

martingalmål, hvis de tre følgende betingelser er opfyldt:

(i) Q er ækvivalent med P.

(ii) For et vilk̊arligt aktiv Si er den diskonterede prisproces Si(t)
B(t)

= Si(t) exp
{
−
∫ t
0
r(s)ds

}
en

Q-martingal.

(iii) Den Radon-Nikodym afledte dQ/dP har endelig varians.

Hvis Q er et risikoneutralt sandsynlighedsmål, da implicerer betingelse (ii) at

Si(t)

B(t)
= EQ

[
Si(T )

B(T )

∣∣∣F(t)

]
= EQ

[
exp

{
−
∫ T

0

r(s)ds

}
Si(T )

∣∣∣F(t)

]
⇔ (4.21)

Si(t) = B(t) exp

{
−
∫ t

0

r(s)ds

}
EQ
[
exp

{
−
∫ T

t

r(s)ds

}
Si(T )

∣∣∣F(t)

]
= EQ

[
exp

{
−
∫ T

t

r(s)ds

}
Si(T )

∣∣∣F(t)

] (4.22)

for alle t ∈ [0, T ]. Vi kalder Q et martingal m̊al med bankbogen som numeraire. Det ses, at prisen

p̊a et aktiv Si(t) er lig med den Q-forventede diskonterede værdi af S(T ). I specialtilfældet hvor

Si(t) er prisen p̊a en NKO med udløb p̊a tidspunkt T , kan prisen til tidspunkt t < T skrives

som

P (t, T ) = EQ
[
exp

{
−
∫ T

t

r(s)ds

} ∣∣∣F(t)

]
(4.23)

Eksistensen af et risikoneutralt sandsynlighedsmål (eller ækvivalent martingal m̊al) er tæt for-

bundet med fravær af arbitrage, hvilket vil blive sammenfattet med den følgende sætning som

kaldes arbitrageteoriens første hovedsætning

Sætning 4.3.1 (ARBITRAGETEORIENS FØRSTE HOVEDSÆTNING).

En model er arbitragefri hvis og kun hvis der eksisterer et ækvivalent martingal m̊al Q.

Som navnet indikerer, findes der ogs̊a en anden hovedsætning. Tilsammen angiver sætningerne

de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for at en model er arbitragefri og at en model

er komplet. Vi vil ikke g̊a yderligere i dybden med hovedsætningerne i denne afhandling, i

stedet henvises læseren til Björk (2009) kapitel 10 for bevis af arbitrageteoriens første og anden

hovedsætning.
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Sætning 4.3.2 (ARBITRAGETEORIENS ANDEN HOVEDSÆTNING).

En arbitragefri model er komplet hvis og kun hvis martingal m̊alet Q er entydig.

Begrebet komplethed indebærer, at enhver betinget fordring f.eks. et derivat kan replikeres med

en portefølje best̊aende af de primitive aktiver. Det betyder, at i et komplet marked vil prisen

p̊a et derivat være entydig bestemt ved kravet om ingen arbitrage, netop fordi derivatet vil

kunne erstattes af en replikerende handelsstrategi. Vi kan hurtigt afgøre, hvorvidt en model

er komplet eller inkomplet ved at sammenligne antallet af stokastiske kilder i modellen med

antallet af de underliggende handlede aktiver eksklusiv det risikofrie aktiv. Hvis der er mindst

lige s̊a mange risikable handlede aktiver som der er stokastiske kilder, da er modellen komplet. I

vores tilfælde er markedet komplet, hvis der mindst lige s̊a mange risikable aktiver Si(t), som der

er Brownske bevægelser. Komplethed er en vigtig klassifikation, for p̊a et inkomplet marked

vil det ikke være muligt at bestemme en entydig pris p̊a et derivat. I dette tilfælde vil der

eksistere flere ækvivalente martingal m̊al, som alle kan anvendes til at prisfastsætte derivater

i overensstemmelse med kravet om ingen arbitrage. Det ’korrekte’ martingal m̊al fastsættes

af markedet og kan opn̊as ved at kalibrere til markedspriser. For yderligere information om

inkomplette markeder henvises til Björk (2009) kapitel 15.

Vi vil nu bestemme P-dynamikken for de diskonterede aktivpriser Si(t)
B(t)

. Ved at benytte Itô’s

lemma, kan det vises at d
(

1
B(t)

)
= −r(t) 1

B(t)
dt.8 Anvendes dette resultat i kombination med

Itô’s produktregel9 følger det at

d

(
Si(t)

B(t)

)
= Si(t)

(
−r(t) 1

B(t)
dt

)
+

1

B(t)
Si(t)

(
µi(S(t), t)dt+ σi(S(t), t)ᵀdW P(t)

)
− r(t) 1

B(t)
dt

(
Si(t)

(
µi(S(t), t)dt+ σi(S(t), t)ᵀdW P(t)

)) (4.24)

=
Si(t)

B(t)

(
− r(t)dt+

(
µi(S(t), t)dt+ σi(S(t), t)ᵀdW P(t)

)
− r(t)dt

(
µi(S(t), t)dt+ σi(S(t), t)ᵀdW P(t)

)) (4.25)

=
Si(t)

B(t)

((
µi(S(t), t)− r(t)

)
dt+ σi(S(t), t)ᵀdW P(t)

)
(4.26)

For at omdanne de diskonterede prisprocesser til martingaler ønsker vi at omskrive ligning

8Se bilag A for udledning af d
(

1
B(t)

)
.

9Lad X(t) og Y (t) være Itô-processer, da gælder

d
(
X(t) · Y (t)

)
= X(t)dY (t) + Y (t)dX(t) + dX(t)dY (t).
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(4.26) og anvende Girsanovs Sætning s̊aledes at

d

(
Si(t)

B(t)

)
=
Si(t)

B(t)
σi(S(t), t)ᵀ

(
ϕ(t) + dW P(t)

)
(4.27)

=
Si(t)

B(t)
σi(S(t), t)ᵀdWQ(t) (4.28)

Hvis vi kan specificere processen ϕ(t), s̊a ligning (4.27) er opfyldt, da kan vi konstruere et

ækvivalent m̊al Q, hvorunder processen WQ(t) er en N -dimensional Brownsk bevægelse, og

opn̊a ligning (4.28). Dermed bliver processen Si(t)
B(t)

en martinal under Q. At finde et risikoneutralt

sandsynlighedsmål koger s̊aledes ned til at bestemme processen ϕ s̊a ligning (4.26) og (4.27)

stemmer overens. Simple beregninger viser at de er opfyldt, hvis og kun hvis

µi(S(t), t) = r(t) + σi(S(t), t)ᵀϕ(t)⇒ (4.29)

ϕ(t) =
µi(S(t), t)− r(t)

σi(S(t), t)
. (4.30)

Vi kan tolke ϕ som en risikopræmie, der måler merafkastet over den risikofrie rente per enhed

risiko. Risikopræmien udtrykker dermed den kompensation som investorerne kræver for at

p̊atage sig risiko, fremfor at investere i det risikofrie aktiv. I det multidimensionelle setup kan

hvert komponent ϕi tolkes som risikopræmien forbundet med den i’te risikofaktor.

Efter at have bestemt ϕ s̊aledes at Si(t)
B(t)

er en Q-martingal kan vi nu udlede dynamikken for

Si(t) under Q-målet. Det viser sig, at driften til Si(t) under Q er lig med den korte risikofrie

rente. Dette kan vises ved at erstatte dW P(t) = dWQ(t)− ϕ(t)dt i ligning (4.20) sammen med

ligning (4.29). Dermed bliver Q-dynamkken for Si(t)

dSi(t) = Si(t)
((
r(t) + σi(S(t), t)ᵀϕ(t)

)
dt+ σi(S(t), t)ᵀ

(
dWQ(t)− ϕ(t)dt

))
= Si(t)

(
r(t)dt+ σi(S(t), t)ᵀdWQ(t)

)
, i = 1, . . . , N

(4.31)

Det ses, at n̊ar vi ændrer mål fra P til Q forskydes processens drift med risikopræmien.10 Det

er s̊aledes risikopræmien, som specificerer forholdet mellem fysiske mål og det risikoneutrale

mål. Dette er intuitivt, for i en hypotetisk verden hvor alle investorer er risikoneutrale, må alle

aktiver have et forventet afkast lig med den risikofrie rente og dermed have en risikopræmie lig

nul. Hvis et aktiv havde et højere afkast end andre aktiver, ville alle investorer købe mere af

dette aktiv, hvilket ville f̊a prisen til at stige og det forventede afkast ville falde. Q-målet justerer

sandsynligheden for alle fremtidige udfald ved at inkorporere investorernes risikopræmie. Dette

har den klare fordel, at under den risikoneutrale sandsynlighedsfordeling, er prisen p̊a et aktiv

lig med nutidsværdien af det forventede payoff. Det er dog vigtigt at pointere, at vi ikke

10Aktivets risikopræmie er givet ved produktet af ϕ og σi. Dvs. risikopræmien per enhed risiko multipliceret
med mængden af risiko i Si.
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antager at investorerne er risikoneutrale blot fordi vi prisfastsætter under det det risikoneutrale

sandsynlighedsmål.

4.3.2 Prisfastsættelse af betingede fordringer

Vi vender os nu mod den generelle prisningsformel og prisfastsættelse af betingede fordringer.

Eftersom bankbogen B(t) er et risikofrit aktiv, har vi lige mange risikable aktiver og Brownske

bevægelser, og dermed er modellen komplet. Det betyder, at al risiko som er forbundet med

derivater kan replikeres perfekt, og at prisen p̊a et givet derivat er entydig betstemt.

Vi definerer et derivat, eller en betinget fording, med udløb til tidspunkt T , ogs̊a kaldt en

T -fordring, som enhver F(T )-målelig stokastisk variabel. Vi lader X betegne derivatets kon-

traktfunktion.11 Vores mål er nu at definere en generel prisningsformel til bestemmelse af den

arbitragefrie pris til tidspunkt t, betegnet πX(t), med terminalværdi πX(T ) = X.

Vi kræver, at det udvidede marked best̊aende af S(t) =
(
S1(t), . . . , SN(t)

)
og πX(t) er arbitrage-

frit, og prisen p̊a derivatet skal derfor være konsistent med priserne p̊a de underliggende aktiver.

Fra arbitrageteoriens første hovedsætning ved vi, at eksistensen af et ækvivalent martingalmål

sikrer at markedet opfylder kravet om ingen arbitrage. Lad Q betegne det risikoneutrale sand-

synlighedsmål med bankbogen som numeraire og anvend definitionen af et martingal mål, da

f̊as den velkendte risikoneutrale prisningsformel

πX(t)

B(t)
= EQ

[
πX(T )

B(T )

∣∣∣F(t)

]
= EQ

[
X

B(T )

∣∣∣F(t)

]
⇔ (4.32)

πX(t) = B(t)EQ
[

X

B(T )

∣∣∣F(t)

]
= EQ

[
exp

{
−
∫ T

t

r(s)ds

}
X
∣∣∣F(t)

]
(4.33)

som gælder for alle (replikable?) T -fordringer. Formlen viser, at nutidsværdien af enhver frem-

tidig stokastisk betaling er lig med den Q-forventede værdi af terminalværdien diskonteret med

den risikofrie rente. Problemet ved denne formel er, at den kræver kendskab til den simultane

fordeling (under Q) af de to stokastiske variable B(T ) og X, og for at bestemme den forventede

værdi skal vi beregne et dobbeltintegrale, hvilket i de fleste tilfælde er en beregningsmæssig

udfordring. I specialtilfældet hvor B(T ) og X er uafhængige, kan vi omskrive den forventede

værdi i ligning (4.33) til

πX(t) = EQ
[
exp

{
−
∫ T

t

r(s)ds

} ∣∣∣F(t)

]
· EQ [X∣∣F(t)

]
= P (t, T ) · EQ [X∣∣F(t)

]
(4.34)

11I tilfældet med en standard europæisk put option skrevet p̊a det underliggende aktiv S(t) med strike K, er
kontraktfunktionen givet ved

X =
(
K − S(T )

)+
.
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Ligning (4.34) er væsentlig lettere at h̊andtere siden vi kun skal beregne et enkelt integrale

i stedet for dobbeltintegralet i ligning (4.33). I de fleste konkrete tilfælde er B(T ) og X dog

ikke uafhængige under Q, f.eks. hvis den korte rente modelleres som en stokastisk proces, da

bliver bankbogen stokastisk. I mange situationer kan de beregninsmæssige kompleksiteter ved

bestemmelse af arbitragefrie priser dog reduceres betydeligt ved at skifte numeraire. Dette vil

blive belyst i det næste kapitel.
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Kapitel 5

Målskifte

I dette kapitel vil vi illustrere, hvordan skift af numeraire kan simplificere prisfastsættelsen af

derivater. Kapitlet indledes med en beskrivelse af, hvordan man kan skifte fra det risikoneutrale

martingal mål Q til et nyt martingalmål QN med det handlede aktiv SN som numeraire.

Ligeledes vises hvordan dynamikken af en given prisproces p̊avirkes som følge af m̊alskiftet.

Herefter demonstreres hvordan driftleddende af en given proces under to forskellige m̊al med

kendte numeraires er relaterede.

5.1 Skift af numeraire

Som tidligere anført er et martingal mål forbundet med et specifikt numeraire. I det risikoneut-

rale setup anvendes bankbogen B som numeraire, og vi definerer det risikoneutrale sandsyn-

lighedsmål Q s̊aledes at processen Si(t)/B(t) opfylder martingal egenskaben, hvor Si(t) er den

arbitragefrie prisproces for et hvert handlet aktiv. Ideen med at ændre numeraire er dermed

at måle værdien af et aktiv relativt til et andet aktiv end det oprindelige numeraire. Vores

mål er derfor at vise, hvordan skift af numeraire p̊avirker prisningsformler og de underliggende

dynamikker. I dette afsnit følger vi ideerne fra Poulsen (1999) og Björk (2009).

Vi tager udgangspunkt i det risikoneutrale setup, hvor aktivpriserne følger Q-dynamikkerne

dSi(t) = Si(t)
(
r(t)dt+ σi(S(t), t)ᵀdWQ(t)

)
, i = 1, . . . , N (5.1)

og bankbogen er specificeret som i ligning (4.18) og (4.19). Vi minder om, at dWQ(t) er en N -

dimensional standard Brownsk bevægelse under det risikoneutrale sandsynlighedsmål Q. r(t)

er en 1-dimensional F(t)-tilpasset proces og σi er en F(t)-tilpasset proces med værdier i RN .

Ligesom tidligere antager vi, at alle prisprocsesser er strengt positive. Vi ønsker nu at ændre

numeraire fra bankbogen B til det risikable aktiv SN . Vi skal s̊aledes bestemme den passende
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Girsanov transformation, som tager os fra Q til QN , hvor QN er et martingal mål med SN som

numeraire.

Vi definerer den stokastiske proces

L(T ) =
SN(T )B(0)

SN(0)B(T )
=

SN(T )

SN(0)B(T )
(5.2)

hvorom det gælder at

L(0) = 1 og L(T ) > 0 (5.3)

Desuden bemærkes at L(T ) er en Q-martingal, dvs.

EQ
[

SN(T )

SN(0)B(T )

∣∣∣F(t)

]
=

1

SN(0)
EQ
[
SN(T )

B(T )

∣∣∣F(t)

]
=

SN(t)

SN(0)B(t)
(5.4)

hvor vi her udnytter at SN(t)/B(t) er en Q-martingal. Heraf følger at

EQ [L(T )
∣∣F(0)

]
= EQ

[
SN(T )

SN(0)B(T )

∣∣∣F(0)

]
=

1

SN(0)
EQ
[
SN(T )

B(T )

∣∣∣F(0)

]
=

SN(0)

SN(0)B(0)
= 1

(5.5)

Vi ser s̊aledes at L opfylder betingelserne for at være en Radon-Nikodym afledt. Fra afsnit 4.2

ved vi, at vi kan konstruere et nyt ækvivalent sandsynlighedsm̊al QN ud fra likelihoodprocessen

L(t) =
dQN

dQ
, p̊a F(t) (5.6)

Vi ønsker at opstille relationen mellem en general prisningsformel med det risikable aktiv SN

som numeraire og den risikoneutrale prisningsformel i ligning (4.33), og derved vise hvordan

man kan skifte numeraire fra B til SN . Ved at anvende relationen mellem ækvivalente mål, som

vi udledte i ligning (4.12)-(4.14), følger det at

SN(t)EQN
[
πX(T )

SN(T )

∣∣∣∣F(t)

]
= SN(t)

EQ
[
L(T ) · πX(T )

SN (T )

∣∣∣F(t)
]

EQ [L(T )| F(t)]
(5.7)

= SN(t)
1

L(t)
EQ
[
L(T ) · πX(T )

SN(T )

∣∣∣∣F(t)

]
(5.8)

= SN(t)EQ
[
L(T )

L(t)
· πX(T )

SN(T )

∣∣∣∣F(t)

]
(5.9)

= SN(t)EQ
[

SN(T )

SN(0)B(T )
· SN(0)B(t)

SN(t)
· πX(T )

SN(T )

∣∣∣∣F(t)

]
(5.10)

= B(t)EQ
[
πX(T )

B(T )

∣∣∣∣F(t)

]
(5.11)
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= πX(t) (5.12)

Dette viser, at processen πX(t)/SN(t) er en QN -martingal og følgende relation gælder

πX(t) = B(t)EQ
[
πX(T )

B(T )

∣∣∣∣F(t)

]
= SN(t)EQN

[
πX(T )

SN(T )

∣∣∣∣F(t)

]
(5.13)

Hvis vi havde begyndt konstruktionen fra Q-målet, kunne vi have opn̊aet samme resultat ved

at definere den inverse likelihoodprocess L−1(T ) = SN (0)B(T )
SN (T )

og udnytte at L−1(T ) er en QN -

martingal. Vi ser s̊aledes, at n̊ar vi benytter SN som numeraire, er alle prisprocesser martingaler

under QN -målet. Ligning (5.13) bekræfter, at vi kan prissætte under b̊ade Q og QN , og vi kan

derfor vælge det martingalmål som er mest praktisk til bereging af πX(t). I overst̊aende eksempel

har vi benyttet SN som numeraire, men omskrivningerne holder for alle handlede aktiver som

numeraire.

For at kunne beregne den forventede værdi af πX(T )
SN (T )

under QN -målet skal vi kende processens

dynamik under QN . Fra Girsanovs sætning ved vi, at for at kunne skifte mellem ækvivalente

mål, skal vi bestemme processen ϕ som forbinder de Brownske bevægelser under de to mål.

Derudover ved vi at B(t)/SN(t) er en QN -martingal og vha. Itô’s lemma kan vi udlede QN -

dynamikkerne.

Vi begynder med at bestemme Q-dynamikken af 1
SN (t)

. Fra Itô’s lemma f̊as

d

(
1

SN(t)

)
= − 1

SN(t)2
dSN(t) +

1

2

2

SN(t)3
(
dSN(t)

)2
=

1

SN(t)

((
− r(t)dt− σN(S(t), t)ᵀdWQ(t)

)
+

1

SN(t)2

(
SN(t)2σN(S(t), t)ᵀσN(S(t), t)dt

))
=

1

SN(t)

(
−r(t)dt− σN(S(t), t)ᵀdWQ(t) + σN(S(t), t)ᵀσN(S(t), t)dt

)
=

1

SN(t)

((
− r(t) + σN(S(t), t)ᵀσN(S(t), t)

)
dt− σN(S(t), t)ᵀdWQ(t)

)
(5.14)

Vi benytter nu Itô’s produktregel p̊a 1
SN

og B, hvoraf det følger at

d

(
B(t)

SN(t))

)
=

B(t)

SN(t)

((
− r(t) + σN(S(t), t)ᵀσN(S(t), t)

)
dt− σN(S(t), t)ᵀdWQ(t)

)
+

B(t)

SN(t)
r(t)dt

+
r(t)B(t)dt

SN(t)

((
− r(t) + σN(S(t), t)ᵀσN(S(t), t)

)
dt− σN(S(t), t)ᵀdWQ(t)

)
=

B(t)

SN(t)

((
− r(t) + σN(S(t), t)ᵀσN(S(t), t)

)
dt+ r(t)dt− σN(S(t), t)ᵀdWQ(t)

)
=

B(t)

SN(t)
σN(S(t), t)ᵀ

(
σN(S(t), t)dt− dWQ(t)

)
(5.15)
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Idet B(t)/SN(t) er en QN -martingal, skal processen σN(S(t), t)dt − dWQ(t) ligeledes være en

QN -martingal. Fra Girsanows sætnning følger det, at dWQN (t) = dWQ(t)− σN(S(t), t)dt er en

Brownsk bevægelse under QN -målet.1 Med andre ord er den relevante Girsanov kerne for trans-

formationen fra Q til QN givet ved numeraire processens volatilitet, dvs. ϕ(t) = σN(S(t), t).

Ved at substituere dWQ(t) med dWQN (t) + σN(S(t), t)dt i ligning (5.1) kan vi nu bestemme

dynamikken for Si under QN

dSi(t) = Si(t)
(
r(t)dt+ σi(S(t), t)ᵀ

(
dWQN (t) + σN(S(t), t)dt

))
(5.16)

= Si(t)

((
r(t) + σi(S(t), t)ᵀσN(S(t), t)

)
dt+ σi(S(t), t)ᵀdWQN (t)

)
(5.17)

Vi ser, at n̊ar vi skifter mål fra Q til QN skal vi korrigere driften af det underliggende aktiv Si

ved at tilføje den instantane kovarians mellem Si og numerairet. Dynamikken for bankbogen

B(t) er uændret, da den som bekendt ikke indeholder et stokastisk led.

For at forst̊a effekten ved målskifte til fulde vil vi nu udlede dynamikken for prisprocessen

Zi(t) = Si(t)
SN (t)

. Vi kender Q-dynamikken for Si og 1
SN

og ved brug af Itô’s produktregel har vi

d

(
Si(t)

SN(t)

)
=

Si(t)

SN(t)

((
− r(t) + σᵀ

NσN

)
dt− σᵀ

NdW
Q(t)

)
+

Si(t)

SN(t)

(
r(t)dt+ σᵀ

i dW
Q(t)

)
+ dSi(t)d

(
1

SN(t)

)
=

Si(t)

SN(t)

((
r(t)− r(t) + σᵀ

NσN

)
dt+ σᵀ

i dW
Q(t)− σᵀ

NdW
Q(t)

)
+ dSi(t)d

(
1

SN(t)

)
=

Si(t)

SN(t)

(
σᵀ
NσNdt+

(
σi − σn

)ᵀ
dWQ(t)

)
− Si(t)

SN(t)
σᵀ
i σndt

=
Si(t)

SN(t)

((
σᵀ
NσN − σ

ᵀ
i σn

)
dt+

(
σi − σn

)ᵀ
dWQ(t)

)
(5.18)

hvor vi anvender σi = σi(S(t), t) for at lette notationen. Ved at substituere dWQ(t) med

dWQN (t) + σNdt kan vi nu bestemme QN -dynamikken for Si
SN

d

(
Si(t)

SN(t)

)
=

Si(t)

SN(t)

((
σᵀ
NσN − σ

ᵀ
i σn

)
dt+

(
σi − σn

)ᵀ(
dWQN (t) + σNdt

))
=

Si(t)

SN(t)

((
σᵀ
NσN − σ

ᵀ
i σn +

(
σi − σn

)ᵀ
σN

)
dt+

(
σi − σn

)ᵀ
dWQN (t)

)
=

Si(t)

SN(t)

(
σi − σn

)ᵀ
dWQN (t)

(5.19)

1Denne fortegnskonvention vælges s̊a QN -dynamikken for Si “ser pænere ud”.
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Dermed er processen Zi(t) = Si(t)
SN (t)

en QN -martingal og dynamikken er givet ved

dZi(t) = Zi(t)
(
σi(S(t), t)− σN(S(t), t)

)ᵀ
dWQN (t) (5.20)

Overst̊aende resultater illustrerer implikationerne ved at skifte fra det risikoneutrale martingal

mål Q til det nye martingal mål QN frembragt med SN som numeraire. Det skal dog understre-

ges, at man ikke behøver at tage udgangspunkt i det risikoneutrale mål, og at vi lige s̊a godt

kunne have udført konstruktionen fra et hvilket som helst andet martingal mål. Fordelen ved

det risikoneutrale martingal m̊al er, at dynamikken for bankbogen ikke ændres, da den netop

er risikofri og ikke indeholder et stokastisk led. Dette ville ikke være tilfældet, hvis vi skiftede

fra et martingal mål med et risikabelt aktiv som numeraie.

5.1.1 Forward martingal m̊alet

Umiddelbart er det ikke indlysende, hvordan numeraireskifte kan simplificere prisfastsættelsen

af et givet derivat. Indtil nu har vi kun vist, hvordan prisningsformlen og de underliggende

dynamikker p̊avirkes ved målskifte. Vi vil nu demonstrere med et konkret eksempel, hvordan

numeraireskifte kan være et effektivt redskab til at reducere det beregningsmæssige arbejde.

I situationer hvor vi skal prisfastsætte et derivat, hvis eneste betaling sker p̊a tidspunkt T , er

det ofte belejligt at anvende nulkuponobligationen med udløb p̊a tidspunkt T som numeraire.

Dette skyldes at P (T, T ) = 1 og dermed undg̊as at πX(T ) og numeraireprocessen er afhængige

p̊a tidspunkt T . Martingal målet med P (t, T ) som numeraire kaldes forward målet og betegnes

QT . Ved at sætte SN(t) = P (t, T ) i ligning (5.13) følger det at

πX(t) = B(t)EQ
[
πX(T )

B(T )

∣∣∣∣F(t)

]
= P (t, T )EQT

[
πX(T )

P (T, T )

∣∣∣∣F(t)

]
= P (t, T )EQT [πX(T )| F(t)]

(5.21)

Vi ser, at prisningsformlen nu er blevet væsentligt simplificeret. P (t, T ) kan observeres direkte

p̊a markedet p̊a tidspunkt t og dermed kan vi bestemme πX(t) ved blot at beregne den forventede

værdi af πX(T ) under QT -målet.

5.2 Drift-ændring ved m̊alskifte

I dette afsnit vil vi demonstrere, hvordan dynamikken af en given proces er forbundet under

to forskellige mål med kendte numeraires. Resultatet vil blive brugt i vidt omfang til at udlede

dynamikken af en prisproces under forskellige m̊al. Vi følger ideerne fra Brigo og Mercurio

(2006).

Vi betragter en n-dimensional difussionsproces X(t), hvis dynamik under QG-målet associeret
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med numerairet G er givet ved

dX(t) = µG(X(t), t)dt+ σ(X(t), t)δdWG(t) (5.22)

hvor µG er en n × 1 vektor og σ er en n × n diagonalmatrix, som begge er deterministiske

funktioner af t og X(t). WG(t) er en n-dimensional standard Brownsk bevægelse under QG-

målet, og vi har her introduceret en n × n matrix δ for at modellere korrelation mellem de

enkelte Brownske bevægelser i WG(t). S̊aledes er δdWG(t) ækvivalent med en n-dimensional

Brownsk bevægelse med instantan korrelationstionsmatrix ρ = δδᵀ.

Vi er interesseret i at udtrykke dynamikken af X(t) under QU -målet hørende til numerairet U .

QU -dynanikken er givet ved

dX(t) = µU(X(t), t)dt+ σ(X(t), t)δdWU(t) (5.23)

hvor WU(t) er en n-dimensional standard Brownsk bevægelse under QU . Det er kun driften µU

som er forandret ved målskiftet, idet de instantane volatiliteter og korrelationer er uafhængige

af numeraireret.

Ved hjælp af Girsanovs sætning kan vi udelede den Radon-Nikodym afledte, som udfører trans-

formationen QG til QU , ud fra dynamikkerne under de to mål. Vi definerer likelihoodprocessen

L(t) ≡ dQU

dQG

∣∣∣∣
F(t)

= exp

{
−
∫ t

0

ϕ(s)ᵀdWG(s)− 1

2

∫ t

0

|ϕ(s)|2ds
}
, (5.24)

hvor Girsanov kernen er givet ved

ϕ(t) =
(
σ(X(t), t)δ

)−1(
µG(X(t), t)− µU(X(t), t)

)
(5.25)

Fra Girsanovs sætning ved vi, at L er en QG-martingal og følger dynamikken

dL(t) = −ϕ(t)ᵀL(t)dWG(t) (5.26)

Jf. ligning (5.13) kan vi bestemme X(0) ud fra følgende relation

X(0) = G(0)EQG
0

[
X(T )

G(T )

]
(5.27)

= U(0)EQU
0

[
X(T )

U(T )

]
(5.28)

= U(0)EQG
0

[
dQU

dQG

X(T )

U(T )

]
(5.29)
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Ved at sammenligne ligning (5.27) og ligning (5.29) f̊as

dQU

dQG
=
G(0)U(T )

U(0)G(T )
(5.30)

Idet dQU
dQG er en QG-martingal gælder

L(t) = EQG
t [L(T )] = EQG

t

[
dQU

dQG

]
= EQG

t

[
G(0)U(T )

U(0)G(T )

]
=
G(0)U(t)

U(0)G(t)
(5.31)

Ved at differentiere L(t) følger det at

dL(t) =
G(0)

U(0)
d

(
U(t)

G(t)

)
(5.32)

Vi ved, at U/G er en martingal under QG-målet og vi antager at martingaldynammikken er

givet ved

d

(
U(t)

G(t)

)
= σU/G(t)

ᵀ
δdWG(t) (5.33)

hvor σU/G(t) er en n× 1 vektor. Heraf følger

dL(t) =
G(0)

U(0)
σU/G(t)

ᵀ
δdWG(t) (5.34)

Ved at sammenligne ligning (5.26) og ligning (5.34) f̊as

−ϕ(t)ᵀL(t) =
G(0)

U(0)
σU/G(t)

ᵀ
δ (5.35)

Indsættes de fundne udtryk for ϕ(t) og L(t) i ligning (5.35) f̊as

−ϕ(t)ᵀ
G(0)U(t)

U(0)G(t)
=
G(0)

U(0)
σU/G(t)

ᵀ
δ

ϕ(t)ᵀ = −G(t)

U(t)
σU/G(t)

ᵀ
δ(

σ(X(t), t)δ
)−1(

µG(X(t), t)− µU(X(t), t)
)

= −δᵀG(t)

U(t)
σU/G(t)

µG(X(t), t)− µU(X(t), t) = −σ(X(t), t)δδᵀ
G(t)

U(t)
σU/G(t)

µG(X(t), t) = µU(X(t), t)− σ(X(t), t)ρ
G(t)

U(t)
σU/G(t)

(5.36)

hvilket giver relationen mellem de to driftled under QG-målet og QU -målet.
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Lad os antage, at udviklingen i de to numeraires G og U under QG-målet er givet ved

dG(t) = (. . . )dt+ σG(t)δdWG(t) (5.37)

dU(t) = (. . . )dt+ σU(t)δdWG(t) (5.38)

hvor b̊ade σG og σU er n× 1 vektorer, og driftleddene er uspecificerede. Fra Itô’s produktregel

ved vi at

d

(
U(t)

G(t)

)
=

1

G(t)
dU(t) + U(t)d

(
1

G(t)

)
+ dU(t)d

(
1

G(t)

)
(5.39)

og fra Itô’s lemma har vi

d

(
1

G(t)

)
= − 1

G(t)2
dU(t) +

1

G(t)3
(
dG(t)

)2
(5.40)

Ved at kombinere dynamikkerne i (5.38) og (5.40) f̊as:

d

(
U(t)

G(t)

)
=

(
σU(t)

G(t)
− U(t)

G(t)
· σ

G(t)

G(t)

)ᵀ

δdWG(t) (5.41)

hvilket medfører at

σU/G(t) =

(
σU(t)

G(t)
− U(t)

G(t)
· σ

G(t)

G(t)

)
=
U(t)

G(t)
·
(
σU(t)

U(t)
− σG(t)

G(t)

)
(5.42)

Indsættes udtrykket for σU/G(t) i ligning (5.36) f̊as den generelle formel for driftændringen ved

målskifte

µG(X(t), t) = µU(X(t), t)− σ(X(t), t)ρ

(
σU(t)

U(t)
− σG(t)

G(t)

)
(5.43)

I tilfældet hvor ændringen i G og U er lognormal, dvs.

σG(t) = vG(t)G(t) og σU(t) = vU(t)U(t) (5.44)

hvor vG og vU er deterministiske n× 1 vektorfunktioner af t. Da følger

µG(X(t), t) = µU(X(t), t)− σ(X(t), t)ρ
(
vU(t)− vG(t)

)
(5.45)

= µU(X(t), t)−
dX(t)d

(
log
(
U(t)/G(t)

))
dt

(5.46)

= µU(X(t), t) +
dX(t)d

(
log
(
G(t)/U(t)

))
dt

(5.47)

Vi vil senere hen anvende Drift
(
X;QG

)
(t) som notation for driften for X(t) under QG-målet.
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Kapitel 6

Den generelle Forward Market Model

I dette kapitel retter vi fokus mod de s̊akaldte markedsmodeller. Vi begynder med en kort intro-

duktion af kort-rente modeller, hvorefter vi laver en naturlig overgang til den populære LIBOR

Market Model. Dernæst præsenteres den generelle Forward Market Model fra Lyashenko og

Mercurio (2019). Modellen er en udvidelse af den klassiske LIBOR Market Model, hvor b̊ade

bagudskuende og fremadskuende terminsrenter kan simuleres ud fra den samme stokastiske

proces. Vi udleder forwardrentedynamikkerne under tre forskellige sandsynlighedsmål; det risi-

koneutrale mål, spot-LIBOR målet og forwardm̊alet. Endeligt sammenligner vi Forward Market

Modellen med LIBOR Market Modellen, og viser hvordan vi kan prisfastsætte fixed-for-float

swaps samt caps baseret p̊a risikofrie renter.

6.1 Rentemodeller

Den kontinuert tilskrevne korte rente r(t) udtrykker den rente, hvorom det gælder, at alle

markedsaktører kan l̊ane og placere penge over en infinitesimal tidshorisont. En kort-rente model

beskriver udviklingen af hele rentestrukturen som en funktion af den korte rente. Som vi s̊a i

kapitel 4, er alle nulkuponobligationer og dermed hele rentestrukturen fuldkommen bestemt ud

fra specifikationen af r-dynamikken under det risikoneutrale mål Q. Vi opsummerer, at prisen

p̊a en nulkuponobligation med udløb T er givet ved

P (t, T ) = EQ
[
exp

{
−
∫ T

t

r(s)ds

} ∣∣∣F(t)

]
(6.1)

Ofte antages at den korte rente følger en 1-faktor diffusionsproces

dr(t) = µ(r(t), t)dt+ σ(r(t), t)dWQ(t) (6.2)

hvor µ og σ er deterministiske funktioner givet ved t og r(t), og WQ(t) er en 1-dimensional
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standard Brownsk bevægelse under Q-målet. Der findes talrige eksempler p̊a, hvordan Q-

dynamikken for den korte rente kan specificeres.1 Vasicek, Hull-White og Black-Karasinki er

eksempler p̊a nogle af de mest populære kort-rente modeller i den finansielle litteratur og er

opstillet nedenfor. Hvis en parameter er tidsafhæning er det eksplicit angivet, ellers er alle

parametre konstante.

Vasicek dr(t) =
(
b− ar(t)

)
dt+ σdWQ(t) (6.3)

Hull-White dr(t) =
(
θ(t)− a(t)r(t)

)
dt+ σ(t)dWQ(t) (6.4)

Black-Karasinski dr(t) = r(t)

[
θ(t) +

σ2

2
− a log r(t)

]
dt+ σr(t)dWQ(t) (6.5)

Modeller baseret p̊a infinitesimale rentesatser er hensigtsmæssige fra et teoretisk perspektiv,

men i praksis har de to hovedudfordringer. Først og fremmest er den instantane kortrente en

teoretisk konstruktion, som ikke kan observeres i virkeligheden. Derudover er det som regel

vanskeligt at kalibrere en kort-rente model til cap- eller swaptiondata. Cap- og swaptionsmar-

kedet2 udgør de to største markeder inden for renteoptioner, og det er derfor vigtigt at have en

model som er kompatibel med de observerede markedspriser.

De rentederivater som handles p̊a de finansielle markederne f.eks. swaps, caps/floors og swaptio-

ner afhænger ikke af kontinuert tilskrevne renter, men derimod simpelt tilskrevne markedsrenter

s̊asom IBORs og swaprenter. Til prisfastsættelse af denne type instrumenter er det derfor mere

hensigtsmæssigt at anvende modeller som er baseret p̊a antagelser om IBOR-renter og swapren-

ter frem for kort-rente modeller. I overensstemmelse med den finansielle litteratur vil vi benytte

begrebet markedsmodeller for modeller, hvor de modellerede objekter kan observeres direkte i

markedet.

Gennem flere årtier har det været standard markedsprakis at anvende Black-76 modellen3 til at

prisfastsætte og kvotere en række plain vanilla renteoptioner. Den lognormale LIBOR Market

Model (LMM) blev udledt med henblik p̊a at skabe et logisk konsistent og arbitragefrit model-

framework, hvor de teoretiske prisningsformler for caps, floors og swaptioner var i overensstem-

melse med Black-76 modellen, og dermed retfærdiggøre markedspraksis. LMM blev oprindeligt

udledt af Miltersen, Sandmann og Sodermann (1997), mens Brace, Gatarek og Musiela (1997)

og Jamshidian (1997) løste nogle tekniske detaljer og videreudviklede modellen. Indtil da havde

der ikke været et teoretisk fundament for at anvende Black-76 til prisfastsættelse af renteop-

tioner, men introduktionen af markedsmodeller gjorde det muligt at udlede prisningsformler i

lighed med Black-76 modellen. Nedenfor vil vi præsentere nogle af egenskaberne ved LLM, for

1Se f.eks. Brigo og Mercurio (2006) kapitel 3 for en præsentation af flere populære kort-rente modeller.
2Caps og floors er hhv. call og put optioner p̊a individuelle IBOR-fixings, mens swaptioner er call og put

optioner p̊a renteswaps.
3Black-76 modellen er en variant af Black–Scholes modellen til prisfastsættelse af rentederivater og vil blive

præsenteret senere i kapitlet.
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en detaljeret beskrivelses af modellen henvises læseren til de enkelte artikler.

Omdrejningspunktet for LMM er, at forward LIBOR-renterne p̊a tværs af løbetider er mantin-

galer under hvert deres respektive forwardmål. Vi minder om, at forward LIBOR-renten over

intervallet [T, T + τ ] p̊a tidspunkt t er givet ved

L(t;T, T + τ) =
1

τ

P (t, T )− P (t, T + τ)

P (t, T + τ)
(6.6)

Vi ser, at L(t;T, T +τ) er en handlet portefølje normeret med P (t, T +τ), s̊a under QT+τ -målet

er L(t, T, T + τ) en martingal. Det gælder s̊aledes at

EQT+τ

t

[
L(T ;T, T + τ)

]
= L(t, T, T + τ) (6.7)

Konsistent hermed antages det, at L(t;Ti−1, Ti) er lognormalfordelt under forwardm̊alet QTi .

QTi-dynamikken er givet ved

dL(t;Ti−1, Ti) = L(t;Ti−1, Ti)σi(t)dW
QTi (t) i = 1, . . . , n, t ≤ Ti−1 (6.8)

hvor den instantane volatilitet σi(t) er en deterministisk funktion og WQTi (t) er en standard

Brownsk bevægelse under QTi-målet. Bemærk at dynamikken af L(t;Ti−1, Ti) kun er defineret

op til tidspunkt Ti−1, hvor LIBOR-renten fastsættes.

Ved at benytte Itô’s lemma kan vi bestemme QTi-dynamikken af log
(
L(t;Ti−1, Ti)

)
. For at lette

notationen vil vi i det følgende anvende Li(t) som forkortelse for L(t;Ti−1, Ti).

d
(
log
(
Li(t)

))
=

1

Li(t)
dLi(t)−

1

2

1

Li(t)2
(dLi(t))

2 (6.9)

= σi(t)dW
QTi (t)− 1

2

1

Li(t)2

(
Li(t)σi(t)dW

QTi (t)
)2

(6.10)

= σi(t)dW
QTi (t)− 1

2
σi(t)

2dt (6.11)

Heraf følger at

logLi(T ) = logLi(t)−
1

2

∫ T

t

σi(u)2du+

∫ T

t

σi(u)dWQTi (u), t ≤ T ≤ Ti−1 (6.12)

⇒ Li(T ) = Li(t) exp

{
−1

2

∫ T

t

σi(u)2du+

∫ T

t

σi(u)dWQTi (u)

}
, t ≤ T ≤ Ti−1 (6.13)

Da σi(t) er en determinitisk funktion af tiden gælder

logLi(Ti−1) ∼ N

(
logLi(t)−

1

2

∫ Ti−1

t

σi(u)2du,

∫ Ti−1

t

σi(u)2du

)
(6.14)
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og dermed er forward LIBOR-renten Li(Ti−1) lognormalfordelt under forwardmålet QTi .

Lad H betegne hovedstolen og K angive strikerenten. Vi kan da prisfastsætte en caplet p̊a

forward LIBOR-renten Li, der p̊a tidspunkt Ti udbetaler Hτi max{Li(Ti−1)−K, 0}, p̊a følgende

vis
capleti(t) = P (t, Ti)HτiEQTi

t

[(
Li(Ti−1)−K

)+]
(6.15)

= P (t, Ti)Hτi

(
EQTi
t [Li(Ti−1)] Φ (d1i)−KΦ (d2i)

)
(6.16)

= P (t, Ti)Hτi
(
Li(t)Φ (d1i)−KΦ (d2i)

)
(6.17)

hvor

d1i =
log(Li(t)/K) + 1

2
vi(t, Ti−1)

2

vi(t, Ti−1)
,

d2i =
log(Li(t)/K)− 1

2
vi(t, Ti−1)

2

vi(t, Ti−1)
= d1i − vi(t, Ti−1),

vi(t, Ti−1) =

√∫ T i−1

t

σi(u)2du

og Φ er standard normalfordelingsfunktionen. Ligning (6.17) er Black-76’s formel for caplets,

hvor vi udnytter martingalegenskaben EQTi
t [Li(Ti−1)] = Li(t). Bemærk at optionens payoff be-

stemmes n̊ar forwardrenten Li(t) fastsættes p̊a tidspunkt Ti−1, men først udbetales p̊a tidspunkt

Ti. En cap er en portefølje af caplets og vi kan s̊aledes prisfastsætte en cap ved at summere

nutidsværdien af de enkelte caplets. Til tidspunkt t < TS er prisen p̊a en cap, der begynder p̊a

tidspunkt TS og hvor den sidste betaling forfalder til tidspunkt TE, givet ved

cap(t) = H
E∑

i=S+1

τiP (t, Ti)
(
Li(t)Φ (d1i)−KΦ (d2i)

)
(6.18)

For t ≥ TS er den første betaling kendt og skal derfor diskonteres med den relevante diskonte-

ringsfaktor, mens de resterende betalinger skal beregnes som i ligning (6.18).

Antagelsen om lognormalfordelte forwardrenter implicerer prisningsformler for caps og floors,

der er konsistente med Black-76 modellen. Dette har den umiddelbare fordel, at LMM er relativ

nem at kalibrere til markedsdata, og modelframeworket er i dag særdeles populær blandt banker

og finansielle institutioner til prisfastsættelse af rentederivater og risikostyring. LMM fejler dog

ved at antage, at den implicitte volatilitet af en given option er konstant for alle strikes, hvilket

er inkonsistent med de s̊akaldte ’volatility smiles’, der kan observeres p̊a optionsmarkedet. Siden

de originale artikler blev udgivet i 1997, er der derfor blevet udgivet en lang række artikler,

hvor modellen udvides i forsøg p̊a at replikere de volatilitetsmønstre, som kan observeres p̊a

markedet.

Lyashenko og Mercurio har udviklet et modelframework for risikofrie forwardrenter baseret p̊a
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de nye alternative referencerenter. I working paperet ’Looking forward to backward looking

rates: a model framework for term rates replacing LIBOR’ (2019) præsenterer de den s̊akaldte

generelle Forward Market Model (FMM), som er en udvidelse af den klassiske LMM, hvor b̊ade

bagudskuende og fremadskuende terminsrenter kan simuleres ud fra den samme stokastiske

proces. Idet modellen imødekommer b̊ade bagudskuende og fremadskuende renter, er det s̊aledes

ligegyldigt, hvis nogle kontrakter refererer til den ene variant og andre til den anden. I de

følgende afsnit vi vi gennemg̊a markedsmodellen fra Lyashenko og Mercurio (2019). Vi vil s̊a

vidt muligt anvende samme notation som i det originale working paper.

6.2 Modelantagelser og definitioner

Vi betragter en økonomi med kontinuert handel, hvor der eksisterer en instantan riskikofri rente,

hvis værdi til tidspunkt t betegnes med r(t). Vi antager, at kollateralbalancen tilknyttet deriva-

ter under kollateralaftaler forrentes med r(t), hvilket er i overenstemmelse med den overordnede

reformering af IBORs og overgangen til nye de alternative refererencerenter. Som nævnt i kapi-

tel 2 er clearede EUR-swaps fornylig skiftet fra EONIA-diskontering til ACSTR-diskontering, og

p̊a det amerikanske marked er det ligeledes planlagt at skifte fra Effective Federal Funds Rate

(EFFR) til SOFR fra oktober 2020. Hvis den samme RFR b̊ade anvendes til diskontering og

udledning af terminsrenter, da er vi tilbage i det klassiske ‘enkelt kurve setup’.

Den korte risikofrie rente r(t) har en tilhørende pengemarkedskonto B(t), hvorom det gælder

at B(0) = 1 og dynamikken er givet ved

dB(t) = r(t)B(t)dt (6.19)

Dermed f̊as den velkendte løsning for B-processen

B(t) = exp

{∫ t

0

r(u)du

}
(6.20)

Vi antager, at der eksisterer et risikoneutralt sandsynlighedsmål Q, hvis tilhørende numeraire

er B(t). Vi lader E betegne forventningen under Q-målet og F(t) er informationsmængden

tilgængelig i markedet p̊a tidspunkt t, dvs. σ-algebraen genereret af modellens risikofaktorer

op til tidspunkt t.

Vi vil nu introducere konceptet om forlængede nulkuponobligationer, der er simpelt og intu-

itivt, og som vil vise sig at være særdeles hensigtsmæssig ved modellering af bagudskuende

terminsrenter. For t ≤ T er prisen p̊a en risikofri nulkuponobligation med udløb p̊a tidspunkt

T defineret ved

P (t, T ) = E
[
exp

{
−
∫ T

t

r(u)du

} ∣∣∣F(t)

]
(6.21)
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Under normale omstændigheder kan P (t, T ) betragtes som en finansiel kontrakt, der udløber

p̊a tidspunkt T . Ved at benytte ligning (6.21) og definitionen af B(t) kan definitionen af P (t, T )

forlænges til tidspunkt t > T p̊a følgende m̊ade

P (t, T ) = E
[
exp

{∫ t

T

r(u)du

} ∣∣∣F(t)

]
= exp

{∫ t

0

r(u)du−
∫ T

0

r(u)du

}
=

B(t)

B(T )
(6.22)

hvor vi udnytter at
∫ t
T
r(u)du er F(t)-målelig. Bemærk at der for T = 0 gælder at P (t, 0) = B(t),

og vi kan derfor betragte pengemarkedskontoen som en nulkuponobligation, der udløber med

det samme.

Betragt nu den selvfinansierende strategi YT (t), hvor vi p̊a tidspunkt 0 tager en lang position i en

nulkuponobligation som udløber til tidspunktpunkt T . P̊a tidspunkt T modtages hovedstolen (1

enhed valuta), som reinvesteres i den risikofrie pengemarkedskonto p̊a tidspunkt T og fremefter.

Lad YT (t) betegnes værdien af denne strategi p̊a tidspunkt t, da gælder

YT (t) =

{
P (t, T ) for t ≤ T

exp
{∫ t

T
r(u)du

}
= B(t)

B(T )
for t > T

(6.23)

Vi bemærker, at for t > T er YT (t) identitisk med den forlængede nulkuponobligation defineret

i ligning (6.22). Som konsekvens heraf gælder det derfor, at for et givet T , er YT (t) = P (t, T ) for

alle tidspunkter t. Vi vil referere til strategien YT som den forlængede nulkuponobligation med

udløb T , og fremover vil P (t, T ) udtrykke tid-t prisen p̊a den forlængede nulkuponobligation.

Vi minder om, at enhver strengt positiv, ikke-udbyttebetalende prisproces kan anvendes som

numeraire. P (t, T ) er s̊aledes fortsat et gyldig numeraire, idet værdien af den selvfinansierende

strategi er strengt positiv, YT (t) > 0. Som sædvanlig kan vi derfor definere det forlængede

T -forwardm̊al QT som det ækvivalente martingal m̊al frembragt med den forlængede nulkupo-

nobligation P (t, T ) som numeraire. Imodsætning til den klassiske definition af forwardm̊al er

QT -dynamikkerne defineret for et hvert tidspunkt t ogs̊a efter udløbstidspunktet T . I kraft af

P (t, T ) =
B(t)

B(T )
for t > T (6.24)

er det forlængede T -forwardm̊al QT konstrueret som et hybridm̊al, best̊aende af det klassi-

ske T -forwardm̊al op til udløbstidspunkter T og det risikoneutrale sandsynlighedsmål Q efter

tidspunkt T . Der gælder at P (t, 0) = B(t), og vi kan derfor betragte det risikoneutrale sand-

synlighedsmål som et specialtilfælde af det forlængede T -forwardm̊al, hvor T er lig med nul:

Q = Q0. Ideen om forlængede nulkuponobligationer og tilhørende forwardm̊al er tidligere ble-

vet diskuteret i den finansielle litteratur se f.eks. Andersen og Piterbarg (2010a) kapitel 4,

men Lyashenko og Mercurio er de første som benytter konceptet til at udvide definitionen af

terminsrenter fra fremadskuende til bagudskuende.
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6.3 Risikofrie terminsrenter

Som beskrevet i kapitel 2 er alle de udvalgte referencerenter O/N-renter, og der er derfor

afgørende at kunne modellere terminsrenter baseret p̊a RFRs, før disse vil kunne erstatte

IBORs. FMM tager afsæt i en tenor-struktur best̊aende af M + 1 faste tidspunkter

0 = T0 < T1 < · · · < TM

og τj angiver intervallet [Tj−1, Tj) m̊alt i år. Typisk vil τj være omtrent 0.25 eller 0.5 svarende

til henholdsvis 3 og 6 m̊aneder.4 I stedet for at holde styr p̊a hele rentestrukturen, fokuserer vi

kun p̊a en begrænset mængde af nulkuponobligationer {P (t, Tj) : j ∈ [1, . . . ,M ]}. Vi definerer

indexfunktionen η(t) = min{j : Tj ≥ t}, som repræsenterer det element i tenor-strukturen der

er tættest p̊a tidspunkt t og som er større end eller lig med t. P (t, Tη(t)) betegner s̊aledes den

nulkuponobligation, der er tættest p̊a udløb og endnu ikke er udløbet. For at lette notationen

vil vi i det følgende anvende Pj(t) som forkortelse for P (t, Tj).

t Tj−1 Tj

τj

Fastsættelse og betaling af
R(Tj−1, Tj)

Figur 6.1: Bagudskuende terminsrente

En bagudskuende terminsrente er karakteriseret ved, at renten først er kendt ved slutningen af

den p̊agældende renteperiode. Dette er illustreret i figur 6.1. I modsætning til LIBOR-renter

afspejler bagudskuende terminsrenter dermed ogs̊a markedsbevægelserne i den tilhørende ren-

teperiode. Den realiserede bagudskuende daglig-tilskrevet rente for intervallet [Tj−1, Tj) er givet

ved

R(Tj−1, Tj) =
1

τj

[
n∏
i=1

(1 + riδi)− 1

]
(6.25)

hvor n angiver antallet af bankdage i perioden [Tj−1, Tj), og hvor ri angiver RFR-fixingen p̊a dag

i med den tilhørende renteperiode δi. I figur 6.2 ses udviklingen i ACSTR samt de bagudskuende

spotrenter med hhv. 1, 3 og 6 måneders løbetid. Det ses, at volatiliteten falder n̊ar løbetiden

øges, idet de daglige spikes i ACSTR udlignes over tid.

I finansiel modellering er det ofte fordelagtigt at arbejde i kontinuert tid frem for diskret tid pga.

de pæne matematiske egenskaber. Ved at lade {δ1, . . . , δn} g̊a mod nul, hvilket svarer til at lade

tilskrivningsfrekvens g̊a mod uendelig, kan vi for hvert j = 1, . . . ,M approksimere R(Tj−1, Tj)

4I praksis vil værdien af τj afhænge af den specificerede kalender- og justeringskonvention.
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som

R(Tj−1, Tj) ≈
1

τj

[
exp

{∫ Tj

Tj−1

r(u)du

}
− 1

]
=

1

τj

[
B(Tj)

B(Tj−1)
− 1

]
=

1

τj
[Pj−1(Tj)− 1] (6.26)

Vi vil benytte denne approksimation gennem resten af afhandlingen.

Figur 6.2: Udviklingen i ACSTR samt de bagudskuende spotrenter for hhv. 1, 3 og 6 måneders
løbetid i perioden 01-10-2019 til 31-07-2020. Kilde: ECB.

6.3.1 Bagudskuende forwardrenter

Betragt nu en kontrakt, der p̊a tidspunkt Tj udbetaler τj[R(Tj−1, Tj)−KR], hvor KR er en fast

rente. Vi definerer den bagudskuende forwardrente Rj(t) p̊a tidspunkt t, som den værdi af KR,

hvorom det gælder, at kontrakten har en værdi lig med nul p̊a tidspunkt t. Matematik definerer

vi Rj(t) ved

Rj(t) = ETj [R(Tj−1, Tj)|F(t)] (6.27)

hvor ETj [.|F(t)] betegner den forventede værdi givet informationen p̊a tidspunkt t under det

forlængede T -forwardm̊al QT . Ved at skifte til det risikoneutrale mål Q f̊as

1 + τjRj(t) = ETj
[

exp

{∫ Tj

Tj−1

r(u)du

}∣∣∣∣F(t)

]
(6.28)

=
1

Pj(t)
E

[
− exp

{∫ Tj

t

r(u)du

}
exp

{∫ Tj

Tj−1

r(u)du

}∣∣∣∣F(t)

]
(6.29)
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=
1

Pj(t)
E
[
− exp

{∫ Tj−1

t

r(u)du

} ∣∣∣F(t)

]
(6.30)

=
Pj−1(t)

Pj(t)
(6.31)

Vi kan derfor skrive

Rj(t) =
1

τj

[
Pj−1(t)

Pj(t)
− 1

]
(6.32)

som svarer til den klassiske, simpelt tilskrevet forwardrente-formel. I modsætning til forward

LIBOR-renten i ligning (3.12), holder definitionen af Rj(t) for alle tidspunkter t ogs̊a efter

tidspunkt Tj pga. definitionen af den forlængede nulkuponobligation.

t Tj−1 Tj

τj

Fastsættelse af

F (Tj−1, Tj) = Rj(Tj−1)

Betaling af
F (Tj−1, Tj)

Figur 6.3: Fremadskuende terminsrente

Som alternativ til den bagudskuende terminsrente definerer vi F (Tj−1, Tj), som den fremadsku-

ende terminsrente for perioden (Tj−1, Tj). I modsætningen til R(Tj−1, Tj), der først er kendt

til tidspunkt Tj, fastsættes F (Tj−1, Tj) p̊a tidspunkt Tj−1, hvilket ses illustreret i figur 6.3. I

fraværd af arbitrage skal det for hvert j = 1, . . . ,M gælde at

F (Tj−1, Tj) = ETj [R(Tj−1, Tj)|F(Tj−1)] (6.33)

Ved at sammenligne ligning (6.27) og ligning (6.33) ses det, at for hvert j = 1, . . . ,M er

den fremadskuende spotrente F (Tj−1, Tj) lig med den bagudskuende forwardrente Rj(t) p̊a

tidspunkt t = Tj−1. Dermed gælder

F (Tj−1, Tj) = Rj(Tj−1) (6.34)

Fra overst̊aende definitioner kan vi konkludere følgende om den bagudskuende forwardrente:

• Rj(t) er en martingal under Tj-forwardm̊alet QTj

• P̊a tidspunkt Tj−1 er Rj(t) lig med den fremadskuende spotrente: Rj(Tj−1) = F (Tj−1, Tj)

• P̊a tidspunkt Tj er Rj(t) lig med den realiserede bagudskuende spotrente: Rj(Tj) =

R(Tj−1, Tj)

• Rj(t) er konstant efter tidspunkt Tj: Rj(t) = R(Tj−1, Tj), t > Tj
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N̊ar t er indenfor den p̊agældende renteperiode, dvs. Tj−1 < t < Tj, da aggregererRj(t) værdi fra

de realiserede RFRs {r(s) : s ∈ (Tj−1, t)} og de instantane forwardrenter {f(t, s) : s ∈ (t, Tj)}:

1 + τjRj(t) =
exp

{ ∫ t
Tj−1

r(s)ds
}

P (t, Tj)
= exp

{∫ t

Tj−1

r(s)ds+

∫ Tj

t

f(t, s)ds

}
(6.35)

Ved at anvende konventionen f(t, s) = r(s) for t ≥ s kan vi omskrive ligning (6.35) p̊a følgende

form, som gælder for alle værdier af t

1 + τjRj(t) = exp

{∫ Tj

Tj−1

f(t, s)ds

}
=
Pj−1(t)

Pj(t)
(6.36)

P̊a denne måde er de instantane forwardrenter f(t, s) defineret i overensstemmelse med de

forlængede nulkuponobligationer og vi kan s̊aledes skrive

P (t, T ) =

 exp
{
−
∫ T
t
f(t, s)ds

}
for t ≤ T

exp
{∫ t

T
f(t, s)ds

}
= exp

{∫ t
T
r(s)ds

}
for t > T

(6.37)

6.3.2 Fremadskuende forwardrenter

Betragt nu en kontrakt, der p̊a tidspunkt Tj udbetaler τj[F (Tj−1, Tj) − KF ], hvor KF er en

fast rente. Vi definerer den fremadskuende forwardrente Fj(t) p̊a tidspunkt t, som den værdi

af KF , hvorom det gælder, at kontrakten har en værdi lig med nul p̊a tidspunkt t. I fraværd af

arbitrage gælder følgende relation for t ≤ Tj−1

Fj(t) = ETj [F (Tj−1, Tj)|F(t)] (6.38)

= ETj
[
ETj [R(Tj−1, Tj)|F(Tj−1)] |F(t)

]
(6.39)

= ETj [R(Tj−1, Tj)|F(t)] = Rj(t) (6.40)

hvor vi anvender reglen om itererede forventninger. For t > Tj−1 er værdien af Fj(t) konstant:

Fj(t) = Fj(Tj−1, Tj).

For hvert j = 1, . . . ,M kan den bagudskuende forwardrente Rj(t) og den fremadskuende forwar-

drente Fj(t) udtrykkes som én rente. I overensstemmelse med Lyashenko og Mercurio (2019)

vil vi betegne denne rente med Rj(t).
5 N̊ar t ≤ Tj−1 er de to forwardrenter identiske og kan

beskrives med en fælles værdi, Rj(t). P̊a tidspunkt t = Tj−1 fastsættes den fremadskuende

forwardrente, Rj(Tj−1) = Fj(Tj−1) = Fj(Tj−1, Tj), hvorimod den bagudskuende forwardrente

fortsat udvikler sig stokastisk frem til tidspunkt Tj. Som tidligere pointeret er Rj(t) = Rj(Tj)

for t ≥ Tj.

5Notationen Rj(t) = Fj(t) er ikke konsistent for alle t. Vi h̊aber ikke denne notation vil forvirre læseren.
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I det næste afsnit vil vi modellere den simultane udvikling i forwardrenterne Rj(t) for j =

1, . . . ,M og introducere en naturlig udvidelse af den klassiske LMM, hvor forwardrenterne

fastsættes ved slutningen af de respektive renteperioder. Fordelen ved denne metode er, at vi kan

modellere b̊ade fremadskuende og bagudskuende terminsrenter ud fra den samme stokastiske

proces.

6.4 Den generelle Forward Market Model

Som følge af definitionen i ligning (6.27) er forwardrenten Rj(t) en martingal under Tj-forward-

målet QTj for hvert j = 1, . . . ,M . Takket være definitionen af forlængede nulkuponobligationer

kan QTj -dynamikken defineres for et hvert tidspunkt t, inklusiv t ≥ Tj. Vi antager, at Rj(t)

følger en Itô-proces uden driftled under QTj -målet

dRj(t) = σj(t)1{t≤Tj}dW
j
j (t), j = 1, . . . ,M (6.41)

hvor den instantane volatilitet σj(t) er en F(t)-tilpasset proces og W j(t) er en M -dimensional

Brownsk bevægelse under QTj -målet.6 W j
j (t) er en standard Brownsk bevægelse og angiver det

j’te komponent i vektorprocessen W j(t). Den nedre indeksvariabel indikere det komponent vi

betragter, mens den øvre indeksvariabel indikerer hvilket mål vi arbejder under. Indikatorfunk-

tionen 1{t≤Tj} er introduceret for at sikre, at processen er defineret og konstant for tidspunkter

efter tidspunkt Tj. Med andre ord er volatiliteten lig nul efter tidspunkt Tj. De enkelte Brown-

ske bevægelser i vektorprocessen W j(t) er indbyrdes korrelerede og den instantane korrelation

ρi,j mellem W j
i (t) og W j

j (t) er givet ved

Covt[dW
j
i (t), dW j

j (t)] = ρi,jdt, i, j = 1, . . . ,M (6.42)

En af hovedudfordringerne ved at definere dynamikken for Rj(t) er at modellere volatiliteten i

den tilhørende renteperiode [Tj−1, Tj]. Igen følger vi Lyashenko og Mercurio (2019) og vælger

en stykkevis differentiabel, deterministisk funktion gj(t) som opfylder

• gj(t) = 1 for t ≤ Tj−1

• gj(t) er monotont aftagende for t ∈ [Tj−1, Tj]

• gj(t) = 0 for t ≥ Tj

Rationalet er her, at volatiliteten aftager i takt med at de daglige RFRs for renteperioden

[Tj−1, Tj) realiseres. I tilfældet hvor gj(t) er lineært aftagende for t ∈ [Tj−1, Tj] er funktionen

defineret ved

gj(t) = min

{
max{Tj − t, 0}
Tj − Tj−1

, 1

}
(6.43)

6Bemærk at koefficienten σj(t) er en generel F(t)-tilpasset proces, og dynamikken af Rj(t) er derfor ikke
specificeret i ligning (6.41).
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Figur 6.4: Simulerede stier af Rj(t) hvor Tj−1 = 1.5Y og Tj = 2Y . Rj(t) er modelleret under
forskudte lognormalte dynamikker med parametre σj = 10% og αj = 1% samt initialvær-
di Rj(0) = −0.5%. De stiplede grafer ilustrer de fremadskuende forwardrenter Fj(Tj−1) =
Rj(Tj−1).

Dermed kan vi skrive QTj -dynamikken for Rj(t) som

dRj(t) = σj(t)gj(t)dW
j
j (t), j = 1, . . . ,M (6.44)

I figur 6.4 ses simulerede stier af den bagudskuende forwardrente Rj(t) hvor Tj−1 = 1.5Y og

Tj = 2Y . Dette svarer til den 6 måneders forwardrente som fastsættes og betales om 2 år. Vi

har antaget, at Rj(t) følger en driftløs, forskudt lognormal dynamik under Tj-forwardm̊alet7

dRj(t) = σj[Rj(t) + αj]gj(t)dW
j
j (t) (6.45)

hvor gj(t) er givet ved ligning (6.43), og vi har sat Rj(0) = −0.5%, σj = 0.1 og αj = 0.01. Vi

ser, at Rj(t) udvikler sig stokastisk frem til tidspunkt Tj = 2Y , hvorefter renten er konstant.

Effekten af den aftagende volatilitet ses tydeligt i renteperioden [1.5Y, 2Y ). De stiplede grafer

illustrer de fremadskuende forwardrenter Fj(Tj−1) = Rj(Tj−1), som fastsættes p̊a tidspunkt

Tj−1 = 1.5Y . Bemærk at de to forwardrenter først divergerer ved begyndelsen af renteperioden.

Ligning (6.44) angiver dynamikken for hver forwardrente Rj(t) under det tilhørende Tj-forward-

mål og involverer s̊aledes M forskellige martingal m̊al. For bedre at forst̊a modellen og sim-

7En forskudt lognormal model tillader at renten kan være negativ samtidig med at modelframeworket baseret
p̊a lognormalfordelte renter bevares. Forskydningsparameteren αj skal være tilstrækkelig stor s̊aledes Rj(t) +
αj > 0 for alle t.
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plificere prisfastsættelsen af nogle derivater, vil vi beskrive udviklingen af de M forwardrenter

under et fælles sandsynlighedsm̊al.

Vi er interesseret i at bestemme en model, hvor forwardrenterne kan modelleres simultant under

det samme sandsynlighedsmål. Vi kender dynamikken af Rj(t) under QTj -målet og vi ønsker

at udlede dynamikken under QN -målet, som er forbundet med numerairet N(t). Fra Girsanovs

sætning ved vi, at volatiliteten er uforandret ved målskifte og det kun er driften som p̊avirkes.

Vi kan bestemme driften af Rj(t) under QN -målet ved at anvende formel (5.47), hvor vi sætter

X(t) = Rj(t), G(t) = N(t) og U(t) = P (t, Tj). Da driften af Rj(t) er nul under Tj-forwardm̊alet

f̊as

Drift
(
Rj;QN

)
(t) =

dRj(t)d
(
log
(
N(t)/P (t, Tj)

))
dt

(6.46)

I de følgende afsnit vil vi udlede forwardrentedynamikkerne under tre forskellige mål, der er

særligt relevante ved prisfastsættelse af rentederivater:

1. QN er det risikoneutrale sandsynlighedsm̊al med den kontinuerte pengemarkedskonto B(t)

som numeraire: N(t) = B(t).

2. QN er det klassiske spot-LIBOR mål med den diskrete pengemarkedskonto Bd(t) som

numeraire: N(t) = Bd(t) =
P (t,Tη(t))∏η(t)

i=1 P (Ti−1,Ti)

3. QN er Tk-forwardm̊alet med den forlængede nulkuponobligation P (t, Tk) som numeraire:

N(t) = P (t, Tk) for et generelt k.

6.4.1 Forwardrentedynamikker under Q-m̊alet

Vi lægger ud med at modellere forwardrentedynamikkerne under det risikoneutrale sandsynlig-

hedsmål Q. Vi benytter ligning (6.46), hvor vi sætter N(t) = B(t) og QN = Q. Driften af Rj(t)

under Q-målet er da givet ved

Drift
(
Rj;Q

)
(t) =

dRj(t)d
(
log
(
B(t)/P (t, Tj)

))
dt

(6.47)

Som følge af definitionen af forlængede nulkuponoblgationer gælder at P (t, 0) = B(t) og vi kan

derfor skrive

log

(
B(t)

P (t, Tj)

)
= log

(
P (t, 0)

P (t, Tj)

)
(6.48)

= log

(
j∏
i=1

P (t, Ti−1)

P (t, Ti)

)
(6.49)

= log

(
j∏
i=1

[1 + τiRi(t)]

)
(6.50)
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=

j∑
i=1

log [1 + τiRi(t)] (6.51)

Substitueres (6.51) ind i ligning (6.47) følger det at

Drift
(
Rj;Q

)
(t) =

dRj(t)d
∑j

i=1 log [1 + τiRi(t)]

dt
(6.52)

=

j∑
i=1

dRj(t)d log [1 + τiRi(t)]

dt
(6.53)

=

j∑
i=1

τi
1 + τiRi(t)

dRj(t)dRi(t)

dt
(6.54)

= σj(t)gj(t)

j∑
i=1

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)
(6.55)

Dermed er Q-dynamikken af Rj(t) givet ved:

dRj(t) = σj(t)gj(t)

j∑
i=1

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)︸ ︷︷ ︸
Drift(Rj ;Q)(t)

dt+ σj(t)gj(t)dW
Q
j (t), j = 1, . . . ,M (6.56)

hvor WQ(t) er en M -dimensional Brownsk bevægelse under Q-målet. Idet gi(t) = 0 for t >

Ti, hvilket svarer til η(t) > i, kan driftleddet i ligning (6.57) ogs̊a udtrykkes med hensyn til

indeksfuntionen η(t). S̊aledes f̊as

dRj(t) = σj(t)gj(t)

j∑
i=η(t)

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)︸ ︷︷ ︸
Drift(Rj ;Q)(t)

dt+ σj(t)gj(t)dW
Q
j (t), j = 1, . . . ,M (6.57)

6.4.2 Forwardrentedynamikker under Qd-m̊alet

I den klassiske LLM er det ikke muligt at udlede et lukket udtryk for forwardrentedynamik-

kerne under Q-målet uden ogs̊a at modellere volatiliteten af den nulkuponobligation, som er

tættest p̊a udløb P (t, Tη(t)).
8 Som alternativ approksimeres det risikoneutrale mål Q typisk med

det s̊akaldte LIBOR-spot mål Qd, hvor den diskrete pengemarkedskonto Bd(t) anvendes som

numeraire. Værdien af Bd(t) er lig med den følgende strategi:

• P̊a tidspunkt T0 = 0 investeres 1 enhed valuta i NKO’en med udløb T1; P (0, T1).

8Se Brigo og Mercurio (2006) kapitel 6.
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• P̊a tidspunkt T1 reinvesteres beløbet 1
P (0,T1)

i NKO’en med udløb T2; P (T1, T2).

• P̊a tidspunkt T2 reinvesteres beløbet 1
P (0,T1)

1
P (T1,T2)

i NKO’en med udløb T3; P (T2, T3).

Ved at gentage denne reinvesteringsstrategi for hvert tidspunkt i tenor-strukturen, f̊as prispro-

cessen Bd(t), hvor Bd(0) = 1 og

Bd(t) = P (t, Tj)

j∏
i=1

1

P (Ti−1, Ti)
, Tj−1 < t ≤ Tj (6.58)

Prisprocessen kan ogs̊a udtrykkes med indikatorfunktionen η(t)

Bd(t) = P (t, Tη(t))

η(t)∏
i=1

1

P (Ti−1, Ti)
(6.59)

Den diskrete pengemarkedskonto Bd(t) vil g̊a mod den kontinuerte pengemarkedskonto B(t),

n̊ar tidsintervallerne i tenor-strukturen τj for j = 1, . . . ,M g̊ar mod nul.

For et hvert tidspunkt t kan
∏η(t)

i=1
1

P (Ti−1,Ti)
betragtes som en konstant, s̊a praktisk taget skal vi

bestemme forwardrentedynamikkerne under QTη(t)-målet. Vi benytter igen ligning (6.46), hvor

vi sætter N(t) = Bd(t) og QN = Qd. Driften af Rj(t) under LIBOR-spot målet Qd er da givet

ved

Drift
(
Rj;Qd

)
(t) =

dRj(t)d
(
log
(
Bd(t)/P (t, Tj)

))
dt

(6.60)

=
dRj(t)d

(
log
(
P (t, Tη(t))/P (t, Tj)

))
dt

(6.61)

= σj(t)gj(t)

j∑
i=η(t)+1

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)
(6.62)

Mellemregningerne fra ligning (6.60) - (6.62) minder om udledningerne fra forrige afsnit og kan

findes i bilag B. Dermed haves Qd-dynamikken af Rj(t)

dRj(t) = σj(t)gj(t)

j∑
i=η(t)+1

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)︸ ︷︷ ︸
Drift(Rj ;Qd)(t)

dt+ σj(t)gj(t)dW
d
j (t), j = 1, . . . ,M (6.63)

hvor W d(t) er en M -dimensional Brownsk bevægelse under Qd-målet. Ved at sammenligne

ligning (6.57) og (6.63) ses det, at forskellen mellem forwardrentedynamikkerne under Q-målet

og Qd-målet er givet ved følgende driftjustering

Drift
(
Rj;Q

)
(t)−Drift

(
Rj;Qd

)
(t) =

τη(t)ση(t)(t)gη(t)(t)

1 + τη(t)Rη(t)(t)
σj(t)gj(t)ρη(t),j (6.64)
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Ligning (6.64) repræsenterer indvirkningen af at approksimere Q med Qd, hvilket ikke er muligt

at kvantificiere i den klassiske LMM. Idet gη(t)(Tη(t)) = 0 er de to driftled ens n̊ar t = Tη(t). Vi

bemærker, at Qd-driften springer, n̊ar t er forbi Ti og indeks η(t) springer fra i til i+ 1. Dette

skyldes, at Qd-driften mister (i+ 1)-leddet. Dette gør sig ikke gældende for Q-driften.

6.4.3 Forwardrentedynamikker under QTk-m̊alet

Afslutningsvis vil vi modellere forwardrentedynamikkerne under Tk-forwardm̊alet. Vi kender

QTk-dynamikken af Rj(t) for k = j, og ønsker nu at bestemme QTk-dynamikkerne i tilfældet

hvor k < j og k > j. Vi bestemmer driften af Rj(t) under Tk-forwardm̊alet ved at sætte

N(t) = P (t, Tk) og QN = QTk i ligning (6.46)

Drift
(
Rj;QTk

)
(t) =

dRj(t)d
(
log
(
P (t, Tk)/P (t, Tj)

))
dt

(6.65)

Vi følger samme fremgangsm̊ade som tidligere og finder forwardrentedynamikkerne under QTk-

målet som

dRj(t) = σj(t)gj(t)

j∑
i=k+1

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)
dt+ σj(t)gj(t)dW

k
j (t) for k < j (6.66)

dRj(t) = σj(t)gj(t)dW
k
j (t) for k = j (6.67)

dRj(t) = −σj(t)gj(t)
k∑

i=j+1

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)
dt+ σj(t)gj(t)dW

k
j (t) for k > j (6.68)

De bagvedliggende beregninger kan findes i bilag B. Vi ser, at driften af forwardrenterne under

b̊ade det risikofrie mål Q, LIBOR-spot målet Qd samt forwardmålet QTk er specificeret af de

nuværende forwardrenter Ri(t), de instantane volatiliteter σi(t) samt korrelationskoefficienter

ρi,j for i, j = 1, . . . ,M . Kender vi disse, kan vi simulere forwardrenterne under det samme

sandsynlighedsmål.

Som førnævnt er QTk-målet et hybridmål, som best̊ar af det klassiske Tk-forward mål op til

tidspunkt Tk og det riskoneutrale m̊al Q efter tidspunkt Tk. Det skal s̊aledes gælde at

Drift
(
Rj;QTk

)
(t) = Drift

(
Rj;Q

)
(t) for t ≥ Tk (6.69)

Ved at benytte det udledte resultat for Q-driften har vi følgende resultat for t ≥ Tk og j > k

Drift
(
Rj;Q

)
(t) = σj(t)gj(t)

j∑
i=1

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)
(6.70)

= σj(t)gj(t)

j∑
i=k+1

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)
= Drift

(
Rj;QTk

)
(t) (6.71)
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hvor vi anvender egenskaben at gi(t) = 0 for t ≥ Ti. Tilfældet hvor t ≥ Tk og j ≤ k er

trivielt, idet Rj(t) er fra konstant fra tidspunkt Tj ≤ Tk. Med andre ord fastsættes Rj(t) inden

hybridm̊alet skifter fra QTk til Q for j ≤ k. I specialtilfældet hvor k = 0, dvs. Q0-målet f̊as som

forventet

Drift
(
Rj;QT0

)
(t) = Drift

(
Rj;Q

)
(t) (6.72)

for alle t.

6.5 Sammenligning af Forward Market Modellen og

LIBOR Market Modellen

FMM beskriver dynamikken af de M bagudskuende forwardrenter, og i de foreg̊aende afsnit

s̊a vi, hvordan vi kan modellere forwardrenterne under et fælles sandsynlighedsmål. Modellen

udmærker sig ved ogs̊a at beskrive dynamikken af de fremadskuende IBOR-lignede forward-

renter, idet den fremadskuende forwardrente Fj(t) og den bagudskuende forwardrente Rj(t) er

ens indtil tidspunkt Tj−1, hvor Fj(t) fastsættes. FMM er en udvidelsen af den klassiske LMM,

og ligesom i LMM-frameworket er forwardrenterne martingaler under hvert deres respektive

forwardm̊al.

Den væsentligste forskel mellem forwardrenterne i FMM-frameworket og de traditionelle IBORs

er, at dynamikken af Rj(t) er defineret for et hvert tidspunkt t og er dermed i live over hele

tidshorisonten [T0, TM ]. For et hvert tidspunkt t og et hvert index j = 1, . . . ,M kan vi udtrykke

prisen p̊a den forlængede nulkuponobligation med udløb Tj via pengemarkedskontoen B(t) samt

forwardrenterne Rj(t) ud fra følgende relation

P (t, Tj) = B(t)

j∏
i=1

1

1 + τiRi(t)
(6.73)

I fraværd af arbitrage skal P (t, Tj) have et afkast lig den risikofrie rente under Q-målet. Deraf

følger

dP (t, Tj) = r(t)p(t, Tj)dt+ vj(t)
ᵀdWQ(t) (6.74)

hvor vj(t) er en M × 1 vektor og WQ er en M -dimensional Brownsk bevægelse under Q-målet.

Ved at anvende Itô’s lemma samt Itô’s produktregel, kan det vises at

dP (t, Tj) = r(t)p(t, Tj)dt− P (t, Tj)

j∑
i=1

τi
1 + τiRi(t)

σi(t)gi(t)dW
Q
i (t) (6.75)

Vi ser, at volatiliteten af P (t, Tj) er en funktion af forwardrenterne Ri(t) samt de instanta-

ne volatiliteter σi(t). De bagvedliggende beregninger fremg̊ar i bilag C. Dette medfører, at

forwardrenterne kan modelleres under det (kontinuerte) risikoneutrale mål, og vi kan s̊aledes
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prisfastsætte derivater under Q-målet inden for FMM-frameworket. I tilfældet hvor t ≥ Tj

reduceres ligning (6.75) til

dP (t, Tj) = r(t)p(t, Tj)dt, t ≥ Tj (6.76)

hvilket er konsistent med definitionen af forlængede nulkuponobligationer. I LMM-frameworket

er volatiliteten af nulkuponobligationerne ikke implict givet, og vi må derfor approksimere

Q-målet med LIBOR-spot målet Qd .

Endeligt skal det nævnes, at implementeringsomkostningerne ved at skifte fra LMM til FMM

vil være være betydeligt mindre end at opbygge FMM fra bunden, eftersom fundamentet af det

klassiske rentemodelleringsframework bevares. Bankerne kan s̊aledes udvide deres eksisterende

LLM-framework til at simulere bagudskuende terminsrenter. Lyashenko og Mercurio estimerer,

at for virksomheder som allerede benytter LLM-frameworket vil udvidelsen tage et par måneder,

mens det vil tage et par år at implementere FMM fra bunden.

6.6 Prisfastsættelse af RFR-baserede derivater

Med udledningen af FMM er der skabt et teoretisk fundament for terminsrenter baseret p̊a de

nye RFRs. P̊a nuværende tidspunktet er likviditeten i RFR swaps meget begrænset, og næste

step er derfor at markedsdeltagerne viser handlekraft og begynder at investere i produkter som

refererer til de nye referencerenter frem for IBORs, s̊a der kan konstrueres robuste rentekurver.

Ligesom i LMM-frameworket kan vi prisfastsætte RFR-baserede derivater ved at dekomponere

de forventede fremtidige betalinger i en mængde af forwardrenter og i de følgende afsnit vil

vi udlede prisningsformler for to af de mest handlede rentederivater hhv. fixed-for-float swaps

samt caps.

6.6.1 Prisfastsættelse af en RFR fixed-for-float swap

Renteswaps handles p̊a OTC-markedet og kan tilpasses modparternes individuelle behov, vi vil

dog fokusere p̊a en plain vanilla fixed-for-float renteswap. En renteswap er en bilateral kontrakt

mellem to modparter om at udveksle en række faste rentebetalinger for en række variable

rentebetalinger over en specificeret periode. De to betalingsstrømme betegnes som det faste

ben og det flydende ben, og vi angiver en modparts position i henhold til det faste ben. Dvs.

modparten som betaler en fast rente indg̊ar en payer swap, mens modparten som betaler en

variabel rente indg̊ar en receiver swap. De to ben er noteret i samme valuta og har samme

hovedstol. En renteswap kan f.eks. bruges til at spekulere i den fremtidige renteudvikling; en

payer swap er positioneret mod højere renter, hvorimod en receiver swap er positioneret mod

lavere renter.
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Vi betragter en swap med hovedstol H, som begynder p̊a tidspunkt TS og udløber p̊a tidspunkt

TE. Til tidspunkt Tj for j = S+1, . . . , E betaler det flydende ben den akkumulerede RFR-rente

for perioden [Tj−1, Tj), mens det faste ben betaler en fast rente K p̊a tidspunkt T ′S+1, . . . , T
′
E,

hvor TS = T ′S og TE = T ′E.

Vi approksimerer den flydende rentebetaling p̊a tidspunkt Tj som R(Tj−1, Tj) multipliceret med

den tilhørende rentedagsbrøk og hovedstol:

HτjR(Tj−1, Tj) = H

[
exp

{∫ Tj

Tj−1

r(u)du

}
− 1

]
(6.77)

Jf. ligning (6.28) er værdien af denne betaling p̊a tidspunkt t < Tj−1 givet ved

P (t, Tj)HETj
[

exp

{∫ Tj

Tj−1

r(u)du

}
− 1

∣∣∣∣F(t)

]
= P (t, Tj)HτjRj(t) (6.78)

og dermed kan vi skrive værdien af det flydende ben p̊a tidspunkt t < TS+1 som

PVfloat(t) =
E∑

j=S+1

P (t, Tj)HτjRj(t) (6.79)

= H
(
P (t, TS)− P (t, TE)

)
(6.80)

Det simple udtryk i ligning (6.80) skyldes, at vi anvender den samme RFR-kurve til diskontering

af fremtidige betalinger og udledning af forwardrenter. P̊a samme vis kan vi bestemme værdien

af det faste ben p̊a tidspunkt t < T ′S+1 ved at tilbagediskontere de faste rentebetalinger

PVfixed(t) =
E∑

j=S+1

P (t, T ′j)Hτ
′
jK (6.81)

hvor τ ′j angiver rentedagsbrøken for den faste rentebetaling over intervallet [T ′j−1, T
′
j). Det fly-

dende ben og det faste ben vil have samme start- og slutdato, men τj og τ ′j vil typisk være

forskellige grundet forskellige betalingsfrekvenser og kalenderkonventioner.

For modparten som betaler en fast rente vil det flydende ben være et aktiv, mens det faste

ben vil være et passiv og vice versa. Værdien af en RFR fixed-for-float payer swap til tidpunkt

t < TS−1 er s̊aledes givet ved

swappayer(t) =
E∑

j=S+1

P (t, Tj)HτjRj(t)−
E∑

j=S+1

P (t, T ′j)Hτ
′
jK (6.82)

Bemærk at for t ≤ TS vil værdien af renteswappen forblive den samme, hvis vi skifter fra bag-

udskuende forwardrenter til fremadskuende forwardrenter. Endvidere har vi følgende relation
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swapreciver(t) = −swappayer(t). Idet de forlængde nulkuponobligationer P (t, Tj) og forward-

renter Rj(t) er defineret for alle tidspunkter t, er værdien af swapkontrakten i ligning (6.82)

ligeledes defineret for alle t. I lighed med de forlængede nulkuponbligationer repræsenterer

overst̊aende swapformel for t > TS værdien af en selvfinansierende investeringstrategi til tids-

punkt t, hvor alle betalingsstrømme er reinvesteret (finansieret i tilfældet med negative betalin-

ger) til den risikofrie rente. Swapværdien kan derfor betragtes som nutidværdien af strategien

og kan anvendes til at sammenligne forskellige investeringsstrategier.

Herfra kan vi udlede par swaprenten, der per definition er den faste rente som medfører at

værdien af det faste ben er lig med værdien af det flydende ben p̊a tidpunkt t, s̊aledes swappen

har en værdi lig nul, n̊ar kontrakten indg̊as. Vi har det klassiske resultat

S(t, TS, TE) =

∑E
j=S+1 P (t, Tj)τjRj(t)∑E

j=S+1 P (t, T ′j)τ
′
j

=
P (t, TS)− P (t, TE)∑E

j=S+1 P (t, T ′j)τ
′
j

(6.83)

hvorfra vi ser, at par swaprenten et vægtet gennemsnit af de bagudskuende forwardrenter.

Nævneren i den overst̊aende brøk A(t, TS, TE) =
∑E

j=S+1 P (t, T ′j)τ
′
j kaldes annuitetsfaktoren og

angiver nutidsværdien af at modtage 1 basis point over TE − TS år. Som følge heraf kan vi

skrive

swappayer(t) = A(t, TS, TE)
(
S(t, TS, TE)−K

)
H (6.84)

hvoraf det tydeligt fremg̊ar, at swapkontrakten har en værdi lig nul n̊ar K = S(t, TS, TE).

Ligesom forwardrenterne er RFR swaprenten S(t, TS, TE) ogs̊a defineret for alle t og udvikler

sig stokastisk frem til tidspunkt TE, hvor den sidste rentebetaling er endelig kendt og swaprenten

fastsættes. For t ≥ TB er RFR swaprenten er givet ved

S(t, TS, TE) =
1/B(TS)− 1/B(TE)∑E

j=S+1 1/B(T ′j)τ
′
j

(6.85)

P̊a trods af de fremtidige betalinger i det flydende ben er ukendte, er vi i stand til at pris-

fastsætte en RFR swap, hvis blot vi kan observere den nuværende rentestruktur. Overst̊aende

prisningsformler er s̊aledes uafhængige af, hvordan forwardrentedynamikkerne i ligning (6.44)

specificeres.

Afslutningsvis skal det nævnes, at eftersom prisfastsættelsen af en RFR swap, er up̊avirket af

hvorvidt den underliggende rente er bagudskuende eller fremadskuende for t ≤ TS, følger det,

at prisfastsættelsen af en RFR swaption, som er en option om at indg̊a en RFR swap p̊a tids-

punkt TS, liges̊a vil være up̊avirket af skiftet fra fremafskuende terminsrenter til bagudskuende

terminsrenter.
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6.6.2 Prisfastsættelse af en RFR cap

En cap er en finansiel kontrakt, som beskytter en investor med et variabeltforrentet l̊an mod

at skulle betale mere end en præspecificeret rente, caprenten, i tilfælde af de fremtidige renter

stiger, samtidig med at investoren vil drage fordel af lavere variable renter. Som tidligere nævnt

best̊ar en cap af en eller flere caplets, som er call optioner p̊a enkelte forwardrenter, og vi

kan derfor prisfastsætte en cap ved at summere værdien af de enkelte caplets. Bemærk at i

et negativt rentemiljø kan en capletkontrakt, hvor caprenten er negativ, betragtes som en put

option idet max {(−X)− (−K), 0} = max {K −X, 0} for X,K > 0. Dvs. der sættes en nedre

grænse for, hvad investoren som minimum modtager.

I skrivende stund er der ingen handelsaktivitet i RFR caps og det er derfor usikkert, hvordan

s̊adanne kontrakter vil blive specificeret. For hvert index j = 1, . . . ,M og tilhørende renteperi-

ode [Tj−1, Tj) kan vi definere to forskellige RFR caplets med caprente K og hovedstol H:

1. En fremadskuende caplet som udbetaler Hτj max{Rj(Tj−1)−K, 0} til tidspunkt Tj.

2. En bagudskuende caplet som udbetaler Hτj max{Rj(Tj)−K, 0} til tidspunkt Tj.

Den primære forskel p̊a de to caplets er, at den fremadskuendes payoff vil være kendt ved be-

gyndelsen af renteperioden, Tj−1, mens den bagudskuendes payoff vil være kendt slutningen, Tj.

Det er uvist, hvilken af de to payoff-definitioner som bliver markedsstandard, men formentligt

vil begge typer blive tilgængelige p̊a markedet.

I modsætning til en RFR swap, hvor prisen er den samme hvad end de underliggende forward-

renter er fremadskuende eller bagudskuende, gør dette sig ikke gældende for RFR caplets. Jf.

reglen om itererede forventninger samt Jensens ulighed gælder det for t ≤ Tj−1

ETj
[(
Rj(Tj)−K

)+∣∣F(t)
]

= ETj
[
ETj

[(
Rj(Tj)−K

)+∣∣F(Tj−1)
] ∣∣F(t)

]
(6.86)

≥ ETj
[(

ETj
[
Rj(Tj)

∣∣F(Tj−1)
]
−K

)+∣∣∣F(t)

]
(6.87)

= ETj
[(
Rj(Tj−1)−K

)+∣∣F(t)
]

(6.88)

Med andre ord vil en caplet skrevet p̊a en bagudskuende forwardrente altid være mindst lige

s̊a meget værd som den tilsvarende fremadskuende caplet. Prisen p̊a de to caplets vil afhænge

af, hvordan QTj dynamikken for forwardrenten Rj(t) specificeres. Lad os som eksempel antage,

at Rj(t) følger en følger en driftløs, forskudt lognormal dynamik under Tj-forwardm̊alet

dRj(t) = σj[Rj(t) + αj]gj(t)dW
j
j (t) (6.89)

hvor volatiliteten σj og forskydningsparameteren αj er positive konstanter og gj(t) er givet ved

ligning (6.43). Rj(T ) +αj er lognormalfordelt, s̊a for t < T kan vi skrive forwardrenten Rj som
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Rj(T ) = −αj +
(
Rj(t) + αj

)
exp

{
−1

2

∫ T

t

σ2
j g(u)2du+

∫ T

t

σjg(u)dW j
j (u)

}
(6.90)

Dette implicerer prisningsformler i lighed med Black-76 modellen for begge caplets. Lad CplFj (t)

og CplBj (t) betegne prisen til tispunkt t p̊a henholdsvis den fremadskuende caplet og den bag-

udskuende caplet. Da gælder9

CplFj (t) = P (t, Tj)HτjE
Tj
t

[(
(Rj(Tj−1) + αj)− (K + αj)

)+]
= P (t, Tj)HτjBlack

(
Rj(t) + αj, K + αj,Σ

F
j

) (6.91)

CplBj (t) = P (t, Tj)HτjE
Tj
t

[(
(Rj(Tj) + αj)− (K + αj)

)+]
= P (t, Tj)HτjBlack

(
Rj(t) + αj, K + αj,Σ

B
j

) (6.92)

hvor Black(R,K, v) er Blacks prisningsformel for en call option p̊a forwardrenten R med strike

K og volatilitet v

Black(R,K, v) = RΦ

(
log(R/K) + 1

2
v2

v

)
−KΦ

(
log(R/K)− 1

2
v2

v

)
(6.93)

Variansen af den fremadskuende forwardrente Rj(Tj−1) f̊as ved at integrere variansen af Rj(t)

op til tidspunkt Tj−1:

(
ΣF
j

)2
=

∫ Tj−1

t

σ2
j g(u)2du =

∫ Tj−1

t

σ2
jdu = σ2

j (Tj−1 − t) (6.94)

P̊a samme vis kan vi bestemme variansen af den bagudskuende forwardrente Rj(Tj) ved at

integrere variansen af Rj(t) op til tidspunkt Tj:

(
ΣB
j

)2
=

∫ Tj

t

σ2
j g(u)2du = σ2

j (Tj−1 − t) +

∫ Tj

Tj−1

σ2
j

(
Tj − u

Tj − Tj−1

)2

du =
1

3
σ2
j (2Tj−1 + Tj − 3t)

(6.95)

Caplet parametre

Tj−1 3.5Y

Tj 4Y

Rj(0) -0.549%

σj 22.7%

αj 1.29%

K -0.46%

P (0, Tj) 1.028

H 1000,000 EUR

Tabel 6.1: Caplet parametre

Dermed f̊as volatiliteten af de to caplets som

ΣF
j = σj

√
Tj−1 − t (6.96)

ΣB
j = σj

√
2Tj−1 + Tj − 3t

3(Tj − t)
√
Tj − t (6.97)

Blacks prisningsformel er positivt korreleret med

volatiliteten og siden ΣB
j ≥ ΣF

j , kan vi bekræfte at

CplBj (t) ≥ CplFj (t).

9Vi benytter relationen (X −K)
+

=
(
(X + c)− (K + c)

)+
.
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Den fremadskuende forwardrente Rj(Tj−1) og den bagudskuende forwardrente Rj(Tj) har sam-

me middelværdi, men den bagudskuende forwardrente har større varians, hvilket resulterer i en

prisforskel mellem de to caplets. Dette vil vi nu demonstrere ved at prisfastsætte to konkrete

caplets ud fra parametreneværdierne i tabel 6.1.

Vi betragter en caplet p̊a den 6-m̊aneders forwardrente for perioden [3.5, 4), dvs. τj = 0.5.

Ved at indsætte de angivne parameterværdier i ligning (6.96) og (6.97) f̊as volatiliteten af den

fremadskuende og den bagudskuende forwardrente som følger

ΣF
j = σj

√
Tj−1 = 0.227

√
3.5 = 0.4247 = 42.47%

ΣB
j = σj

√
2Tj−1 + Tj

3Tj

√
Tj = 0.227

√
2 ∗ 3.5 + 4

3 ∗ 4

√
4 = 0.4347 = 43.42%

Vi ser, at volatiliteten af den bagudskuende forwardrente er 1 procentpoint større end volati-

liteten af den fremadskuende forwardrente. Vi antager, at forwardrenten Rj(0) er lig −0.549%

og ønsker at bestemme værdien af de to caplets med strike K = −0.46%. Dvs. optionerne er

“out of the money”, og vi kan da beregne optionspræmierne per enhed af hovedstolen ved at

indsætte de specifikke parameterværdier i prisningsformlerne

CplFj (0) = 1.028 ∗ 0.5 ∗ Black (−0.549% + 1.29%,−0.46% + 1.29%, 42.47%) = 0.047%

CplBj (0) = 1.028 ∗ 0.5 ∗ Black (−0.549% + 1.29%,−0.46% + 1.29%, 43.47%) = 0.049%

Givet en hovedstol p̊a 1 mio. EUR er prisen p̊a den fremadskuende caplet og den bagudskuende

caplet dermed

Freamadskuende caplet: 470 EUR Bagudskuende caplet: 490 EUR

Den bagudskuende caplet er s̊aledes 20 EUR dyrere end den fremadskuende caplet, hvilket

skyldes den bagudskuende forwardrente Rj(Tj) har større varians.

Overst̊aende eksempel illustrer effekten af at skifte mellem den fremadskuende forwardrente

Rj(Tj−1) og den bagudskuende forwardrente Rj(Tj), under antagelse af at forwardrentedyna-

mikken er givet ved ligning (6.89). Baseret p̊a parameterværdierne i tabel 6.1 observerer vi, at

en stigning i volatiliteten p̊a 1 procentpoint resulterer i en stigning p̊a 4.26% i prisen p̊a den

bagudskuende caplet sammenlignet med prisen p̊a den fremadskuende caplet.
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Kapitel 7

Fallback-renter

I dette kapitel retter vi fokus mod eksisterende kontrakter, som er eksponeret mod IBORs.

For at sikre at disse kontrakter fortsat vil være gyldige, n̊ar den underliggende referencerente

ophører, har ISDA udviklet en metode, hvorp̊a IBOR-renterne kan erstattes af de nye risikofrie

referencerenter. Vi starter med at præsentere ISDA’s fallback-metode, og illustrer herefter hvor-

dan udfasningen af IBORs p̊avirker prisfastsættelsen af en fixed-for-float renteswap. Dernæst

undersøger vi, hvilke risici der kan være forbundet med at skifte fra IBORs til RFRs i eksi-

sterende kontrakter. I modsætning til EURIBOR forventes det at LIBOR vil ophøre indenfor

en kort tidshorisont, og analysen vil derfor tage udgangspunkt i 3-måneders USD LIBOR og

3-måneders SOFR.

7.1 Transformation fra IBORs til RFRs

P̊a trods af udløbsdatoen for LIBOR nærmer sig med hastige skridt, anvendes LIBOR fortsat

som referencerente i nye kontrakter. Overgangen fra LIBOR til de nye RFRs har været ud-

fordret af de store markedsudsving som følge af covid-19-krisen; de stressede markedsforhold

betød, at risk/reward-forholdet ved at placere likviditet i RFR-markedet blev mindre attrak-

tivt, og markedsdeltagerne fokuserede i stedet p̊a produkter med reference til de traditionelle

rentebenchmarks. De seneste data fra ISDA viser, at der i første halvdel af 2020 blev handlet

SOFR swaps for en samlet nominel værdi p̊a 253 milliarder USD. Til sammenligning blev der

i samme periode handlet USD LIBOR swaps for en nominelværdi af 63,006 milliarder USD.

Omsætningen i SOFR swaps udgjorde s̊aledes mindre end 1% af den tilsvarende omsætning i

USD LIBOR Swaps, og den samme tendens gjorde sig gældende for swaps med reference til

ACSTR og EURIBOR. Den lave aktivitet er bekymrende, og der er behov for markant mere

likviditet i RFR swapmarkedet for at konstruere robuste rentekurver.

Det er fortsat uvist præcis hvorn̊ar LIBOR ophører, men markedet forventer, at det vil ske ved
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udgangen af 2021 eller begyndelsen af 2022. En stabil overgang fra IBORs forudsætter, at der

i kontrakten er angivet, hvilken referencerente der skal anvendes, s̊afremt det oprindelige ren-

tebenchmark ikke er tilgængeligt eller ændres væsentligt - en s̊akaldt fallbackrente. Siden 2018

har det været et regulatorisk krav, at udpege en fallbackrente ved indg̊aelse af nye finansielle

kontrakter. Mange af de kontrakter, som blev indg̊aet før 2018 indeholder dog ikke s̊adanne

klausuler, og der er s̊aledes en betydelig mængde kontrakter, hvor det ikke er aftalt, hvad der

skal ske, hvis den benyttede referencerente bortfalder. Det er de enkelte parters ansvar at gen-

forhandle og opdatere de juridiske vilk̊ar, og det vil være enormt ressourcekrævende, hvis alle

kontrakter med reference til IBORs skal genforhandles individuelt.

7.1.1 ISDA’s fallback-mekanisme

ISDA har i samarbejde med markedsdeltagerne udviklet et fallback language, som forventes at

blive anvendt i de fleste derivatkontrakter, n̊ar LIBOR ophører med at eksistere. De største

clearinghuse har meddelt, at de vil vedtage ISDA’s metode, hvilket betyder at dette fallback

langauge vil blive gældende for alle cleared handler - b̊ade nye og eksisterende kontrakter.

For non-cleared derivater som er underlagt en ISDA-aftale1, vil modparterne derimod skulle

implementere protokollen i hver enkel kontrakt.

I ISDA’s fallback language erstattes den fremadskuende IBOR-rente med den akkumulerede

RFR-rente over den tilsvarende periode. USD LIBOR vil blive erstattet af SOFR, EURIBOR

og EUR LIBOR vil blive erstattet af ACSTR, GBP LIBOR vil blive erstattet af SONIA og s̊a

fremdeles. De udvalgte RFRs adksiller sig fundamentalt fra IBORs, idet RFRs betragtes som

næsten risikofrie, mens IBORs indeholder et rentetillæg for kredit- og likviditetsrisiko. For at

minimere denne forskel vil der derfor blive tillagt et rentespænd til RFR-renten.

For hver kombination af valuta og løbetid vil der blive beregnet et fast rentespænd p̊a det

tidspunkt, hvor ophørsdagen for den p̊agældende renferencerente annonceres. Rentespændet vil

blive beregnet som den 5-̊arige median af forskellen mellem den enkelte IBOR-rente og den

akkumulerede RFR-rente f.eks. basis mellem 3-måneders USD LIBOR og 3-m̊aneders SOFR.

Rentespændet som indg̊ar i ISDA’s fallback-rente er statisk, og vil kun blive bestemt denne ene

gang. Fallback-renten vil dermed blive baseret p̊a den historiske forskel mellem IBOR-renten og

RFR-renten, og vil i modsætning til et dynamisk rentespænd ikke reflektere fremtidige markeds-

bevægelser. Selvom rentespændet fastsættes forud for ophørsdagen, vil skiftet fra IBOR-renten

til fallback-renten først blive effektueret, n̊ar IBOR-renten definitivt ophører.

IBOR-renter fastsættes som bekendt ved begyndelsen af rentenperioden, mens RFR-renter

først kan endeligt fastsl̊as i slutningen af renteperioden. Dette medfører, at fallback-renten

1Ved handel af derivater fastlægges de juridiske vilk̊ar typisk i en ISDA-aftale, som er den overordnede ramme
for internationale over-the-counter derivater.
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for en given IBOR-rente først kan bestemmes ved renteperiodens afslutning, hvor alle RFR-

fikseringerne er tilgængelige, og der vil s̊aledes være en strukturel forsinkelse. F.eks. vil man

skulle vente 3 m̊aneder, før man kan beregne fallback-renten for den 3-måneders USD LIBOR-

rente som publiseres i dag, mens man i tilfældet med den 6-måneders USD LIBOR-rente skal

vente i 6 m̊aneder. Forsinkelsen vil være forskellig p̊a tværs af løbetider, s̊a hvis vi antager, at

ophørsdagen for alle løbetider for et givet rentebenchmark offentliggøres den samme dag, da vil

de individuelle rentespænd referere til forskellige tidsperioder. F.eks. vil der være 11 m̊aneders

forskydning mellem den historiske periode for det 1-måneds rentespænd og det 12-måneders

rentespænd. I tilfælde af der sker store udsving i spændet mellem IBOR-renten og RFR-renten

i året op til annonceringsdatoen, vil det s̊aledes have en større effekt p̊a de korte rentesatser. I

og med rentespændet er baseret p̊a en 5-̊arig periode, vurderes det imidlertid at denne forskel

ikke vil f̊a signifikant indflydelse. Desuden vil rentespændet blive beregnet som den historiske

median, hvilket medfører at ekstreme værdier vil have begrænset indflydelse sammenlignet med

at benytte et simpelt gennemsnit.

ISDA har udnævnt Bloomberg til at skulle beregne og publisere rentespændene samt de tilsva-

rende fallback-renter. Markedsdeltagerne vil dermed kunne tilg̊a fallback-renterne p̊a samme

måde som de i dag tilg̊ar IBOR-renterne. Dog vil fallback-renterne først være tilgængelige ved

slutningen af hver renteperiod i stedet for begyndelsen. Bloomberg har siden juli 2020 publi-

seret de indikative rentespænd og fallback-renter, dvs. de rentesatser som ville træde i kraft

s̊afremt det oprindelige benchmark ophørte den p̊agældende dag. De officielle rentespænd vil

naturligvis afvige fra disse i større eller mindre grad, men de indikative rentespænd skal gøre

det nemmere for markedsdeltagerne at implementere fallback-renterne, n̊ar de træder i kraft.

I tabel 7.1 ses de indikative rentespænd for USD LIBOR/SORF og EURIBOR/ACSTR pr. 23.

juli 2020.

Løbetid USD LIBOR/SOFR EURIBOR/ACSTR

1 uge 0.04256 % 0.0660 %
1 måned 0.11448 % 0.0791 %
2 måneder 0.18391 % -
3 måneder 0.25970 % 0.1302 %
6 måneder 0.37995 % 0.2103 %
12 måneder 0.55400 % 0.3735 %

Tabel 7.1: Indikative rentespænd for USD LIBOR/SOFR og EURIBOR/ACSTR pr. 31. juli 2020.
Kilde: Bloomberg.

Fallback-renterne har ikke til hensigt at skulle benyttes i nye konkrakter, men skal blot sikre at

kontrakter som oprindeligt referede til IBORs i størst muligt omfang vil kunne leve op til deres

oprindelige form̊al, n̊ar den p̊agældende IBOR-rente udg̊ar. Fallback-renterne er designet til at

reducere sandsynligheden for, at der ved ophørsdatoen vil forekomme store værdioverførsler
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mellem modparterne, men de vil ikke kunne elimenere denne risko fuldstændigt.

ISDA opfordrer markedsdeltagerne til frivilligt at reducere deres eksponering over for IBORs

forinden de p̊agældende rentebenchmarks udfases. Dette vil f.eks. kunne gøres ved at lukke

nuværende IBOR-positioner og i stedet indg̊a nye kontrakter baseret p̊a de risikofrie reference-

renter. P̊a denne måde vil modparterne undg̊a udsving i markedsværdien, n̊ar fallback-renterne

træder i kraft. Til trods for disse anbefalinger forventes det, at der fortsat vil være en betyde-

lig mængde kontrakter med reference til IBORs, hvor fallback-mekanismen vil træde i kraft. I

det følgende afsnit vil vi vise, hvordan udfasningen af IBORs p̊avirker prisfastsættelsen af en

fixed-for-float renteswap.

7.1.2 Ny prisfastsættelse af LIBOR fixed-for-float swap

Vi betragter en renteswap med hovedstol H, som begynder p̊a tidspunkt TS og udløber p̊a

tidspunkt TE. Det flydende ben er bundet til LIBOR-renten, mens det faste ben betaler en fast

rente K. Til tidspunkt Tj for j = S + 1, . . . , E betaler det flydende ben HτjL(Tj−1, Tj), mens

det faste ben betaler Hτ ′jK p̊a tidspunkt T ′S+1, . . . , T
′
E, hvor TS = T ′S og TE = T ′E. Værdien af

en LIBOR fixed-for-float payer swap til tidpunkt t < TS−1 er dermed givet ved

LIBOR-swappayer(t) =
E∑

j=S+1

P (t, Tj)HτjLj(t)−
E∑

j=S+1

P (t, T ′j)Hτ
′
jK (7.1)

hvor Lj(t) angiver forward LIBOR-renten over intervallet [Tj−1, Tj]. Overst̊aende formel forud-

sætter, at LIBOR som minimum eksisterer frem til tidspunkt TE−1, hvor den sidste LIBOR-rente

fastsættes. Mange swaps udløber imidlertid efter 2022, og vil derfor ikke kunne prisfastsættes

ud fra prisningsformlen i ligning (7.1).

I det følgende antager vi, at LIBOR er tilgængelig frem til tidspunkt TL. Ophørsdagen TL falder

mellem to betalingsdage TK−1 < TL < TK , hvilket betyder at den sidste LIBOR-rentebetaling

vil falde p̊a tidspunkt TK , og herefter vil renteswappen afhænge af fallback-renten. Under

antagelse af TS < TK ≤ TE−1 kan vi prisfastsætte overst̊aende payer-swap som følger

LIBOR-swappayer(t) =
K∑

j=S+1

P (t, Tj)HτjLj(t)︸ ︷︷ ︸
Flydende ben: LIBOR

+
E∑

j=K+1

P (t, Tj)HτjL̂j(t)︸ ︷︷ ︸
Flydende ben: Fallback

−
E∑

j=S+1

P (t, T ′j)Hτ
′
jK︸ ︷︷ ︸

Fast ben

(7.2)

hvor L̂j(t) betegner forward fallback-renten over perioden [Tj−1, Tj). Med andre ord er det

flydende ben splittet i to; den første del afhænger af forward LIBOR-renterne, mens den anden

del afhænger af forward fallback-renterne. L̂j(t) afspejler markedets forventninger til fallback-
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renten p̊a tidspunkt t og er defineret ved

L̂j(t) = ETj
[
L̂(Tj−1, Tj)|F(t)

]
(7.3)

hvor L̂(Tj−1, Tj) betegner den realiserede fallback-rente for perioden [Tj−1, Tj). Ved at benytte

definitionen af risikofrie terminsrenter fra FMM-frameworket kan vi skrive

L̂(Tj−1, Tj) = R(Tj−1, Tj) + S(T ∗) (7.4)

hvor T ∗ angiver tidspunktet, hvor den endelige slutdato for LIBOR annonceres, og S(T ∗) angiver

det officielle rentespænd mellem LIBOR-renten og RFR-renten, som vil indg̊a i fallback-renten.

Dermed kan vi skrive

L̂j(t) =

{
Rj(t) + ETj [S(T ∗)|F(t)] for t < T ∗

Rj(t) + S(T ∗) for t ≥ T ∗
(7.5)

hvor Rj(t) er den bagudskuende forwardrente defineret i ligning (6.27). Vi kan s̊aledes betragte

den modificerede prisningsformel i ligning (7.2) som en hybrid mellem en klassisk LIBOR fixed-

for-float swap og den nye RFR-baserede swap, hvor der er tillagt et fast rentespænd til RFR-

renten. Frem til tidspunkt TK vil de flydende rentebetalinger være kendt ved begyndelsen af

de respektive renteperioder, men herefter træder fallback-renten i kraft og rentebetalingerne vil

dermed først være kendt ved slutningen af renteperioderne. Overgangen fra den fremadskuende

LIBOR-rente til den bagudskuende fallback-rente er illustreret i figur 7.1.

TS T ∗ TK−1 TL TK TK+1 TE

Fastsættelse af sidste
LIBOR-rente
L(TK−1, TK)

Fastsættelse af første
fallback-rente
R(TK , TK+1) + S(T ∗)

Ophørsdagen for LIBOR annonceres og
det officielle rentespænd S(T ∗) fastsættes

LIBOR ophører

Figur 7.1: Overgang fra LIBOR til fallback-rente.

I skrivende stund er det uvist, hvor længe før ophørsdagen markedsdeltagerne vil blive oriente-

ret. Vi ved blot, at T ∗ < TL og afstanden mellem de to tidspunkter skal derfor kun betragtes

som et eksempel. Den modificerede prisningsformel forudsætter, at vi kender ophørsdagen for

LIBOR, TL, s̊a indtil den endelige ophørsdag offentliggøres vil markedet fortsat benytte pris-

ningsformlen i ligning (7.1).
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7.2 Fallback-renter i praksis

ISDA’s fallback language løser ikke alle udfordringerne ved at skifte fra IBORs til RFRs. De

strukturelle og fundamentale forskelle mellem IBORs og RFRs bevirker, at spændet imellem

dem kan variere betydeligt. P̊a det tidspunkt hvor en given IBOR-rente ophører, er der stor

sandsynlighed for at spændet mellem IBOR-renten og den tilhørende RFR-rente vil være rela-

tivt tæt p̊a den historiske median, men det er ogs̊a muligt, at rentespændet vil være væsentligt

større eller endda mindre end den historiske median. Som eksempel p̊a dette vil vi det i følgende

betragte den 3-m̊aneders USD LIBOR-rente, som i modsætning til EURIBOR forventes at bort-

falde inden for en kort tidshorisont.

7.2.1 Det historiske rentespænd

Data fra Bloomberg viser, at fra 2015 og frem til 2018 l̊a det historiske median rentespænd

mellem 3-m̊aneders USD LIBOR og 3-måneders SOFR fladt p̊a ca. 19 basispunkter. Fra 2018

har der været en svag stigning og det historiske median rentespænd ligger nu p̊a godt 25

basispunkter. I modsætning til den historiske median, som er forholdsvis konsistent, kan det

faktiske spænd mellem USD LIBOR og SOFR variere betydeligt. Vi vil ikke g̊a i detaljer med

de pengepolitiske beslutninger, som ofte er årsag til disse bevægelser, men primært fokusere p̊a

hvilke konsekvenser det har for overgangen fra USD LIBOR til SOFR.

Figur 7.2: Udviklingen i 3-måneders USD LIBOR og 3-måneders SOFR i perioden 01-01-2015
til 31-07-2020. Kilde: Bloomberg.

Figur 7.2 viser udviklingen i den 3-måneders USD LIBOR-rente og den 3-måneders SOFR-rente
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samt spændet mellem dem siden januar 2015 . LIBOR-renten er fremadskuende og afspejler mar-

kedets forventninger til renteudviklingen over de følgende 3 måneder, hvorimod SOFR-renten

er bagudskuende og reflekterer de realiserede markedsbeægelser i den p̊agældende periode. Som

regel følger de to renter hinanden, men spændet imellem dem varierer over tid og det ses, at

USD LIBOR/SOFR spændet ofte er 10-20 basispunkter over eller under den historiske medi-

an. Covid-19-krisen skabte stor turbulens p̊a de finansielle markeder i for̊aret 2020, og i forsøg

p̊a at afbøde de økonomiske konsekvenser af det globale virusudbrud valgte den amerikanske

centralbank (FED) bl.a. at sænke den toneangivende rente, Federal Funds Rate, til 0-0.25%.

Dette resulterede i en massiv stigning i spændet mellem den 3-måneders USD LIBOR-rente og

den 3-måneders SOFR-rente; spændet voksede til 140 basispunkter, hvilket er 115 basispunkter

over den historiske median.

Idet rentespændet i ISDA’s fallback-rente er baseret p̊a medianen, vil man kunne fastsætte en

nedre og øvre grænse for rentespændet, n̊ar mindst halvdelen af data er tilgængelig. Under

antagelse af LIBOR udg̊ar i januar 2022 kender vi dermed 70% af datagrundet for det officielle

rentespænd. P̊a baggrund af dette kan vi indskrænke det endelige median rentespænd, som vil

indg̊a i fallback-renten for 3-måneders USD LIBOR, til mellem 19 og 35 basispunkter. Med

andre ord vil median rentespændet være relativt up̊avirket af, hvordan spændet mellem den 3-

måneders USD LIBOR-rente og den 3-måneders SOFR-rente udvikler sig de næste 18 måneder.

Selv hvis rentespændet fastsættes til 150 basispunkter fra nu og frem til 2022, vil det historiske

median rentespænd maksimalt vokse til 35 basispunkter.

Figur 7.3: Fordelingen af 3 måneders USD LIBOR/SOFR rentespænd baseret p̊a 1 års og 5 års
historik. Kilde: Bloomberg.
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Som vist i figur 7.2 er det 3-måneders USD LIBOR/SOFR spænd (den røde graf) ofte uden

for den øvre og nedre grænse for den historiske median (markeret med gul). Dette ses endnu

tydeligere i figur 7.3, som viser den procentvise fordeling af rentespændet over henholdsvis 1 år

og 5 år. Over den 5-̊arige horisont er tætheden størst omkring medianen, men fordelingen har en

lang højre hale, hvilket indikerer, at det faktiske rentespændet kan blive meget højt. Det seneste

år har der været store udsving i rentespændet, hvilket tydeligt fremg̊ar ved sammenligning af

de to fordelinger baseret p̊a hhv. 1 års og 5 års historik. Det bemærkes, at rentespændet det

sidste år var mellem 21-30 basispunkter i 5% af tiden, mens det i 18% af tiden var mere end

100 basispunkter.

Udbruddet af Covid-19 skabte stor uro p̊a de finansielle markeder og de globale aktiemarkeder

blev ramt af massive kursfald fra slutningen af februar til slutningen af marts. Som reaktion

p̊a dette sænkede den amerikanske centralbank den ledende rente to gange inden for to uger.

Den 3. marts sænkede FED den korte rente fra 1.50-1.75% til 1-1.25%, og d. 16. marts sænkede

FED renten yderligere 100 basispunkter, s̊a den nu er mellem 0-0.25%. Som vist i figur 7.4 faldt

SOFR drastisk i denne periode, hvorimod LIBOR begyndte at stige. Dagen efter den første

rentenedsættelse faldt SOFR og 3-måneders LIBOR henholdsvis 41 og 31 basispunkter, men

fra midten af marts begyndte mange samfund rundt i verden at lukke ned og herefter udviklede

de to renter sig i hver sin retning. Fra d. 12.-27. marts faldt SOFR fra 1.2% til 0.01%, hvorimod

3-måneders LIBOR i samme periode steg fra 0.74% til 1.45%. Over to uger faldt SOFR s̊aledes

119 basispunkter, mens 3-måneders LIBOR steg 71 basispunkter.

Figur 7.4: Udviklingen i 3-m̊aneders USD LIBOR og SOFR under Covid-19-krisen. Kilde:
Bloomberg og Federal Reserve Bank of New York.
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SOFR har ligget fladt mellem 1-10 basispunkter siden d. 18. marts 2020, men i takt med at

samfundene er lukket mere op, og der er kommet ro p̊a de finansielle markeder bl.a. som følge af

de pengepolitiske lempelser2, er spændet mellem 3-m̊aneders USD LIBOR og 3-måneders SOFR

indsnævret og nærmer sig niveauet inden Covid-19-krisen. Overst̊aende figurer anskueliggør

forskellen mellem de to referencerenter, og vi ser, at LIBOR og SOFR reagerer forskelligt

p̊a eksogene chok. Spændet mellem dem er ikke konstant og kan stige stige kraftigt under

stressede markedsforhold. SOFR følger FEDs renteforventninger men indspriser ikke kredit- og

likviditetsrisiko, og der er s̊aledes delte meninger om, hvorvidt SOFR er hensigtsmæssig som

erstatning for LIBOR - til trods for der tillægges et fast rentespænd.

7.2.2 Aktivering af fallback-renten under stressede markedsforhold

Spændet mellem 3-m̊aneders LIBOR og 3-måneders SOFR er som nævnt stabiliseret efter

en periode med stor volatilitet p̊a de fiansielle markeder og nærmer sig gradvist det historiske

median rentespænd p̊a 25 basispunkter. Som vi har set, er der ingen garanti for at rentespændet

forbliver p̊a dette niveau frem til 2022 - tværtimod er der bred evidens for, at det faktiske

rentespænd kan afvige betydeligt fra fallback-spændet. Hvis det aktuelle rentespænd er meget

forskellig fra den historiske median, n̊ar LIBOR ophører, vil skiftet fra LIBOR til fallback-

renten resultere i store spring i markedsværdien for kontrakter med reference til LIBOR. Jo

mere forward LIBOR-renterne afviger fra SOFR-renterne i tiden op til ophørsdatoen, desto

større vil værdioverførslen mellem modparterne være, n̊ar fallbackrenten træder i kraft.

I forbindelse med konsultationerne om IBOR fallbacks foreslog ISDA, at man indførte en 1-

årig overgangsperiode, hvor det anvendte fallback-rentespænd blev bestemt ved at interpolere

lineært mellem det faktiske IBOR/RFR-spænd inden ophørsdagen og den historiske median.

P̊a denne m̊ade vil man undg̊a store arbitrære værdiændringer, s̊afremt det aktuelle rentespænd

afviger signifikant fra den historiske median, n̊ar IBOR-renten bortfalder. Overgangsperioden

er dog blevet fravalgt, da man frygter det vil blive for komplekst at h̊andtere.

I det følgende vil vi illustrere den potentielle risiko ved at være eksponeret mod LIBOR p̊a

det tidspunkt, hvor benchmarkrenten bortfalder, og fallback-renten aktiveres. Vi antager, at

LIBOR endegyldigt bortfalder d. 3. januar 2022, og dermed vil de sidste LIBOR-fixings blive

offentliggjort d. 31. december 2021. I dette scenarie antager vi, at rentemarkederne rammes

af et økonomisk chok i tiden op til ophørsdatoen, s̊aledes spændet mellem 3-måneders LIBOR

og 3-måneders SOFR d. 31. december 2021 stiger til 140 baispunkter - netop som vi oplevede

under Covid-19-krisen. For at holde det simpelt antager vi, at 3-måneders SOFR ligger fladt

p̊a 0% og det historiske median rentespænd er 25 basispunkter. Scenariet er illustreret i figur

2For at sikre tilstrækkelig likviditet har de største central banker gennemført en lang række pengepolitiske
lempelser herunder rentenedsættelser og opkøbsprogrammer, hvilket har bidraget til at stabilisere de finansielle
markeder.
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7.5. Under disse markedsforhold vil overgangen fra 3-måneders USD LIBOR til 3-m̊aneders

SOFR plus det 5-̊arige median rentespænd medføre et pludseligt fald p̊a 115 basispunkter i den

faktiske benchmarkrente. Dette vil betyde, at derivater med tilknytning til 3-måneders LIBOR

vil opleve store ændringer i markedsværdien fra d. 31. december 2021 til d. 3. januar 2022.

Figur 7.5: Ophør af 3-måneders USD LIBOR under stressede markedsforhold.

Vi ser, at overgangen fra LIBOR til ISDA’s fallback-rente er meget afhængig af markedsfor-

holdene i perioden op til ophørsdatoen, og der er potentiale for store værdioverførsler mellem

modparterne. Denne risiko vil kunne afbødes, hvis der indføres en 1-̊arig overgangsperiode,

hvilket er illustreret med den gule stiplede graf. P̊a denne m̊ade vil det faktiske rentespænd

gradvist nærme sig den historiske median, og man vil undg̊a store pludselige rente-spring, n̊ar

fallback-renten aktiveres. Selv i dette forholdsvis ekstreme scenarie, vil de fortløbende fallback-

fixings kun falde f̊a basispunkter, og værdioverførslen mellem markedsdeltagerne vil derfor være

begrænset.

Den reelle værdioverførsel ved skiftet fra USD LIBOR til SOFR vil ikke kun afhænge af de

faktiske fixinger, men ogs̊a hvordan USD LIBOR/SOFR rentespændet er prisfastsat længere ude

p̊a kurven. S̊afremt markedet forventer en kortvarig udvidelse i LIBOR/SOFR basis vil effekten

være størst for de kort-daterede LIBOR swaps, hvorimod transformationen til fallbackrenten

vil have mindre betydning for de lang-daterede LIBOR swaps.
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Kapitel 8

Konklusion

I denne afhandling har vi undersøgt, hvad overgangen fra IBORs til RFRs betyder for pris-

fastsættelsen af rentederivater for nye s̊avel som eksisterende kontrakter. En af hovedudfor-

dringerne ved de nye alternative referencerenter er, at de er O/N-renter, mens IBORs kvoteres

for flere løbetider. Det er s̊aledes en forudsætning at udvikle terminsrenter baseret p̊a de nye

RFRs, før disse vil kunne erstatte IBORs i nye kontrakter og anvendes som fallbackrenter i

eksisterende kontrakter.

De nye RFR-terminsrenter, som forventes at substituere IBORs p̊a derivatmarkedet, er bag-

udskuende og reflekterer de realiserede markedsbevægelser i O/N-renten over den p̊agældende

periode. I modsætning til IBORs, som fastsættes ved begyndelsen af den p̊agældende ren-

teperiode, er bagudskuende terminsrenter først endelig kendt ved renteperiodens udgang. De

nuværende rentemodeller er ikke kompatible med bagudskuende terminsrenter, og det er der-

for nødvendigt at udvikle nye modelleringsteknikker og udelede formler til prisfastsættelse af

RFR-baserede derivater.

Vi lagde ud med at præsentere en række af de mest udbredte referencerenter samt deres rolle

i det finansielle system. I forlængelse heraf forklarede vi baggrunden for at erstatte IBORs

med RFRs, og hvilke udfordringer der er forbundet med at overg̊a til de nye rentebenchmarks.

I de efterfølgende kapitler introducerede vi de centrale begreber inden for rentestrukturteori-

en og præsenterede den grundlæggende teori inden for prisfastsættelse af finansielle derivater

i kontinuert tid. Ydermere viste vi, hvordan anvendelsen af numeraireskifte kan simplificere

prisfastsættelsen af derivater.

Hovedparten af denne afhandling omhandlede Forward Market Modellen, som er et model-

framework for risikofrie forwardrenter baseret p̊a de nye RFRs. FMM er en udvidelse af den

klassiske LIBOR Market Model, hvor b̊ade bagudskuende og fremadskuende LIBOR-lignende

forwardrenter kan simuleres ud fra den samme stokastiske proces. Det er s̊aledes ligegyldigt, hvis
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nogle kontrakter refererer til den ene variant og andre til den anden. Vi beskrev udledningen

af modelframeworket og udledte forwardrentedynamikkerne under tre forskellige sandsynlig-

hedsmål; det risikoneutrale m̊al, spot-LIBOR målet og forwardm̊alet.

I FMM-frameworket er den bagudskuende forwardrente og den fremadskuende forwardrente

identiske frem til begyndelsen af renteperioden, hvor den fremadskuende forwardrente fastsæt-

tes. Den bagudskuende forwardrente udvikler stokastisk frem til slutningen af renteperioden,

hvorefter den er konstant. Fra et analytisk perspektiv er de bagudskuende forwardrenter en

passende erstatning for IBORs, da forwardrenterne ligesom i LMM-frameworket er martinga-

ler under hvert deres respektive forwardmål. Derudover kan forwardrenterne modelleres under

det (kontinuerte) risiko-neutrale sandsynlighedsmål, hvilket ikke er muligt inden for LMM-

frameworket. P̊a baggrund af FMM-frameworket viste vi, hvordan vi kan prisfastsætte RFR-

baserede fixed-for-float swaps samt caps. Vi s̊a, at prisfastsættelsen af en RFR swap er up̊avirket

af, hvorvidt den underliggende rente er bagudskuende eller fremadskuende, mens en bagudsku-

ende caplet altid vil være mindst lige s̊a meget værd som den tilsvarende fremadskuende caplet.

I det sidste kapitel undersøgte vi, hvordan overgangen til RFRs p̊avirker eksisterende kontrak-

ter, som er eksponeret mod IBORs. Vi præsenterede ISDA’s fallback-metode, som forventes

at blive anvendt i de fleste derivatkontrakter, og illustrede hvordan udfasningen af IBORs

p̊avirker prisfastsættelsen af en fixed-for-float renteswap. Herefter analyserede vi det historiske

rentespænd mellem 3-måneders USD LIBOR og 3-måneders SOFR. Vi s̊a, at LIBOR og SOFR

reagerer forskelligt p̊a eksogene chok og spændet mellem dem kan stige kraftigt under stressede

markedsforhold.

ISDA’s fallback-mekanisme løser ikke alle udfordringer ved at skifte fra IBORs til RFRs. S̊afremt

det aktuelle IBOR/RFR-rentespænd afviger signifikant fra den historiske median, som benyttes

i fallback-renten, er der risiko for store værdioverførsler mellem modparterne p̊a det tidspunkt,

hvor IBOR ophører. Af denne årsag opfordrer ISDA markedsdeltagerne til frivilligt at reducere

deres eksponering over for IBORs inden de p̊agældende rentebenchmarks udfases.
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Bilag A

Dynamikken for 1
B(t)

Dynamikken for bankbogen er givet ved

dB(t) = r(t)B(t)dt. (A.1)

Ved at anvende Itô’s lemma, kan dynamikken af Z(t) = 1
B(t)

udeledes som

dZ(t) = d

(
1

B(t)

)
= − 1

B(t)2
dB(t) +

1

2

2

B(t)3
(
dB(t)

)2
(A.2)

= − 1

B(t)2
r(t)B(t)dt+

1

B(t)3
(
r(t)B(t)dt

)2
(A.3)

= −r(t) 1

B(t)
dt+

1

B(t)3
r(t)2B(t)2dt2 (A.4)

= −r(t) 1

B(t)
dt. (A.5)
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Bilag B

Udledning af forwardrentedynamikker

Udledning af Drift
(
Rj;Qd

)
(t)

Driften af Rj(t) under LIBOR-spot målet Qd er givet ved

Drift
(
Rj;Qd

)
(t) =

dRj(t)d
(
log
(
P (t, Tη(t))/P (t, Tj)

))
dt

(B.1)

Det gælder at

log

(
P (t, Tη(t))

P (t, Tj)

)
= log

 j∏
i=η(t)+1

P (t, Ti−1)

P (t, Ti)

 (B.2)

= log

 j∏
i=η(t)+1

[1 + τiRi(t)]

 (B.3)

=

j∑
i=η(t)+1

log [1 + τiRi(t)] (B.4)

Indsættes (B.4) ind i ligning (B.1) f̊as

Drift
(
Rj;Qd

)
(t) =

dRj(t)d
∑j

i=η(t)+1 log [1 + τiRi(t)]

dt
(B.5)

=

j∑
i=η(t)+1

dRj(t)d log [1 + τiRi(t)]

dt
(B.6)

=

j∑
i=η(t)+1

τi
1 + τiRi(t)

dRj(t)dRi(t)

dt
(B.7)
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= σj(t)gj(t)

j∑
i=η(t)+1

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)
(B.8)

Udledning af Drift
(
Rj;QTk

)
(t) for k < j

Driften af Rj(t) under Tk-forwardm̊alet for k < j er givet ved

Drift
(
Rj;QTk

)
(t) =

dRj(t)d
(
log
(
P (t, Tk)/P (t, Tj)

))
dt

(B.9)

Det gælder at

log

(
P (t, Tk)

P (t, Tj)

)
= log

(
j∏

i=k+1

P (t, Ti−1)

P (t, Ti)

)
(B.10)

= log

(
j∏

i=k+1

[1 + τiRi(t)]

)
(B.11)

=

j∑
i=k+1

log [1 + τiRi(t)] (B.12)

Indsættes (B.12) ind i ligning (B.9) f̊as

Drift
(
Rj;QTk

)
(t) =

dRj(t)d
∑j

i=k+1 log [1 + τiRi(t)]

dt
(B.13)

=

j∑
i=k+1

dRj(t)d log [1 + τiRi(t)]

dt
(B.14)

=

j∑
i=k+1

τi
1 + τiRi(t)

dRj(t)dRi(t)

dt
(B.15)

= σj(t)gj(t)

j∑
i=k+1

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)
(B.16)

Udledning af Drift
(
Rj;QTk

)
(t) for k > j

Driften af Rj(t) under Tk-forwardm̊alet for k > j er givet ved

Drift
(
Rj;QTk

)
(t) =

dRj(t)d
(
log
(
P (t, Tk)/P (t, Tj)

))
dt

(B.17)
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Det gælder at

log

(
P (t, Tk)

P (t, Tj)

)
= − log

(
P (t, Tj)

P (t, Tk)

)
(B.18)

= − log

(
k∏

i=j+1

P (t, Ti−1)

P (t, Ti)

)
(B.19)

= − log

(
k∏

i=j+1

[1 + τiRi(t)]

)
(B.20)

= −
k∑

i=j+1

log [1 + τiRi(t)] (B.21)

Indsættes (B.21) ind i ligning (B.17) f̊as

Drift
(
Rj;QTk

)
(t) = −

dRj(t)d
∑k

i=j+1 log [1 + τiRi(t)]

dt
(B.22)

= −
k∑

i=j+1

dRj(t)d log [1 + τiRi(t)]

dt
(B.23)

= −
k∑

i=j+1

τi
1 + τiRi(t)

dRj(t)dRi(t)

dt
(B.24)

= −σj(t)gj(t)
k∑

i=j+1

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)
(B.25)
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Bilag C

Volatiliteten af P (t, Tj)

Lad dynamikken af Rj(t) under Q-målet være givet ved

dRj(t) = σj(t)gj(t)

j∑
i=1

ρi,j
τiσi(t)gi(t)

1 + τiRi(t)︸ ︷︷ ︸
Drift

(
Rj ;Q

)
(t)

dt+ σj(t)gj(t)dW
Q
j (t) (C.1)

Ved at benytte Itô’s lemma vil vi nu bestemme Q-dynamikken af 1
1+τjRj(t)

d

(
1

1 + τjRj(t)

)
= − τj(

1 + τjRj(t)
)2dRj(t) +

1

2

2τ 2j(
1 + τjRj(t)

)3 (dRj(t)
)2

(C.2)

= − τj(
1 + τjRj(t)

)2 (Drift
(
Rj;Q

)
(t)dt+ σj(t)gj(t)dW

Q
j (t)

)
+

τ 2j(
1 + τjRj(t)

)3σj(t)gj(t)σj(t)gj(t)ρj,jdt (C.3)

=
τj(

1 + τjRj(t)
)2 ( τj

1 + τjRj(t)
σj(t)gj(t)σj(t)gj(t)ρj,j −Drift

(
Rj;Q

)
(t)

)
︸ ︷︷ ︸

Drift

(
1

1+τjRj(t)
;Q

)
(t)

dt

− τj(
1 + τjRj(t)

)2σj(t)gj(t)dWQ
j (t)

(C.4)
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Ved at anvende Itô’s produktregel p̊a B(t) og 1
1+τjRj(t)

f̊as

d

(
B(t)

1 + τjRj(t)

)
=

r(t)B(t)

1 + τjRj(t)
dt+B(t)d

(
1

1 + τjRj(t)

)
(C.5)

= B(t)

(
r(t)

1 + τjRj(t)
+ Drift

(
1

1 + τjRj(t)
;Q
)

(t)

)
dt

−B(t)
τj(

1 + τjRj(t)
)2σj(t)gj(t)dWQ

j (t)
(C.6)

Ved at anvende Itô’s produktregel p̊a B(t)
1+τjRj(t)

og 1
1+τkRk(t)

kan vi bestemme volatiliteten af
B(t)

(1+τjRj(t))(1+τkRk(t))

d

(
B(t)

1 + τjRj(t)
· 1

1 + τkRk(t)

)
=
(
. . .
)
dt+

B(t)

1 + τjRj(t)
·

(
− τk(

1 + τkRk(t)
)2σk(t)gk(t)dWQ

k (t)

)

+
1

1 + τkRk(t)
·

(
−B(t)

τj(
1 + τjRj(t)

)2σj(t)gj(t)dWQ
j (t)

)
(C.7)

=
(
. . .
)
dt−B(t) · 1

1 + τjRj(t)
· 1

1 + τkRk(t)

(
τj

1 + τjRj(t)

·σj(t)gj(t)dWQ
j (t) +

τk
1 + τkRk(t)

σk(t)gk(t)dW
Q
k (t)

)
(C.8)

I tilfældet hvor j = 1 og k = 2, da kan vi skrive

dP (t, T2) =
(
. . .
)
dt− P (t, T2)

2∑
i=1

τi
1 + τiRi(t)

σi(t)gi(t)dW
Q
i (t) (C.9)

hvor

P (t, T2) = B(t)
2∏
i=1

1

1 + τiRi(t)
(C.10)

Ved at anvende Itô’s produktregel p̊a B(t)
(1+τjRj(t))(1+τkRk(t))

og 1
1+τlRl(t)

kan vi bestemme volatili-

teten af B(t)
(1+τjRj(t))(1+τkRk(t))(1+τlRl(t))
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d

(
B(t)(

1 + τjRj(t)
)(

1 + τkRk(t)
) · 1

1 + τlRl(t)

)
=
(
. . .
)
dt− B(t)(

1 + τjRj(t)
)(

1 + τkRk(t)
)(

1 + τlRl(t)
)(

τj
1 + τjRj(t)

· σj(t)gj(t)dWQ
j (t)

+
τk

1 + τkRk(t)
σk(t)gk(t)dW

Q
k (t)

)
− B(t)(

1 + τjRj(t)
)(

1 + τkRk(t)
) τl(

1 + τlRl(t)
)2

· σl(t)gl(t)dWQ
l (t)

(C.11)

=
(
. . .
)
dt− B(t)(

1 + τjRj(t)
)(

1 + τkRk(t)
)(

1 + τlRl(t)
)(

τj
1 + τjRj(t)

· σj(t)gj(t)dWQ
j (t)

+
τk

1 + τkRk(t)
σk(t)gk(t)dW

Q
k (t)

+
τl

1 + τlRl(t)
σl(t)gl(t)dW

Q
l (t)

)
(C.12)

I tilfældet hvor j = 1, k = 2 og l = 3, da kan vi skrive

dP (t, T3) =
(
. . .
)
dt− P (t, T3)

3∑
i=1

τi
1 + τiRi(t)

σi(t)gi(t)dW
Q
i (t) (C.13)

hvor

P (t, T3) = B(t)
3∏
i=1

1

1 + τiRi(t)
(C.14)

Ved at gentage overst̊aende argumenter kan volatiliteten af P (t, Tj) for et hvert index j =

1, . . . ,M og et hvert tidpunkt t udledes som

dP (t, Tj) =
(
. . .
)
dt−P (t, Tj)

j∑
i=1

τi
1 + τiRi(t)

σi(t)gi(t)︸ ︷︷ ︸
vol af P (t,Tj)

dWQ
i (t) (C.15)

hvor

P (t, Tj) = B(t)

j∏
i=1

1

1 + τiRi(t)
(C.16)
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Bilag D

Ordliste

ACSTR Euro Short-Term Rate

BMR EU’s Benchmarkforordning

CCP Central modpart

CIBOR Copenhagen Interbank Offered Rate

CME Chicago Mercantile Exchange

DESTR Denmark Short-Term Rate

ECB Den Europæiske Centralbank

EFFR Effective Federal Funds Rate

EFTA Den Europæiske Frihandelssammenslutning

EMMI Det Europæiske Pengemarkedsinstitut

EONIA Euro Overnigt Index Average

EURIBOR Euro Interbank Offered Rate

FCA Financial Conduct Authority

FED Federal Reserve System (den amerikanske centralbank)

FMM Forward Market Model

FSB Financial Stability Board

IBA ICE Benchmark Administration
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IBOR Inter Bank Offered Rate

ISDA International Swaps and Derivatives Association

LCH London Clearing House

LIBOR London Inter Bank Offered Rate

LMM LIBOR Market Model

MMSR Money Markets Statistical Reporting

NKO Nulkuponobligation

O/N-rente Overnight-rente

OIS Overnight Index Swap

RFR Risikofri rente

SARON Swiss Average Rate Overnight

SOFR Secured Overnight Funding Rate

SONIA Sterling Overnight Index Average

STIBOR Stockholm Interbank Offered Rate

TIBOR Tokyo Interbank Offered Rate

TONA Tokyo Overnight Average Rate


