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1:

Indledning

I forbindelse med prisfastsættelse af optioner på renteafhængige fordringer eksisterer der en
række kontinuerte rentestrukturmodeller hvorom det gælder, at der eksisterer analytiske
udtryk til prisfastsættelse af optioner (europæiske) på nulkuponobligationer (i visse tilfælde
kuponobligationer), som er af samme form som Black og Scholes (1973) model.
Som for aktie- og valuta-optioner gælder det, at der ikke eksisterer nogen entydig og konform
måde til at få fastlagt den "sande" volatilitet på optionens exercisedato. I modsætning til
aktie-og valuta-optioner er der derimod ikke en markedskonform prismodel for afledte
renteprodukter, hvorimod at en eller anden afart af Black og Scholes modellen må antages at
være benchmark model for prisfastsættelse af aktie-og valutaoptioner.
Dette betyder, at Black og Scholes (eller Black 76) modellen er meget anvendt i praksis til
prisfastsættelse af afledte renteprodukter, selvom den set fra en teoretisk synsvinkel ikke kan
antages at være forenelig med de egenskaber, der knytter sig til renteafhængige fordringer.
I dette papir vil jeg derfor foretage en nærmere analyse af fire forskellige kontinuerte
rentestrukturmodeller. Disse fire modeller er Cox, Ingersoll og Ross (1985), Constantinides
(1992), Beaglehole og Tenney (1991) og Longstaff og Schwartz (1991).
Dette papir vil kun beskæftige sig med to sider af problemet i forbindelse med prisfastsættelse
af afledte renteprodukter, nemlig fastlæggelse af nulkuponobligationspriserne og fastlæggelse
af volatilitetsstrukturen - den implicitte volatilitetsstruktur.
Selve analysen af de enkelte modellers evne til at prisfastsætte afledte renteprodukter vil ikke
blive berørt, således at metoden her mere er et eksempel på et muligt approach til fastlæggelse
af volatilitetsstrukturen end en decideret analyse af dennes empiriske implikationer.
Disse fire modeller vil derfor blive estimeret cross-sectionalt på dagsniveau over
analyseperioden, som strækker sig fra 2. januar 1989 - 30. marts 1994.
Der tages i den forbindelse ikke stilling til, om de stokastiske processer, de enkelte modeller
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hver især postulerer, er de "korrekte" i og med, at de ukendte parametre bliver re-estimeret
løbende. I modsætning hertil vil stabiliteten i de enkelte estimerede parametre blive analyseret
for på den måde at undersøge om kravet, at initialrentestrukturen skal være "perfekt"
beskrevet, resulterer i flukturerende parameterestimater. En sådan observation vil da også give
den indikation, at den stokastiske proces er fejlspecificeret.
I forbindelse hermed vil de fremkomne resultater fra disse modeller blive holdt op imod de
estimater på nulkuponobligationspriser, som fås ved at anvende en traditionel
rentestrukturmodel nemlig, Bliss (1991) modellen samt en anden kontinuert model Longstaff
(1989) modellen.
Papiret vil være opdelt som følger: I afsnit 2 vil estimationsprincippet blive diskuteret,
hvorefter jeg i afsnit 3 vil diskutere estimationsteknikken og herunder kort gennemgå de
enkelte modeller.
Afsnit 4 vil beskæftige sig med at få en oversigt over de relaterede empiriske analyser der i
litteraturen er blevet foretaget på de 6 modeller, jeg her har valgt at estimere, herunder forskel
i estimationsprincip.
I afsnit 5 vil estimationsresultaterne blive analyseret både på aggregeret niveau og på
fondskodeniveau. Dette afsnit vil være opdelt i 3 underafsnit, hvor det første underafsnit vil
beskæftige sig med selve residualanalysen. I underafsnit 2 vil rentestrukturens lange segment
blive nærmere belyst, hvorefter det 3. underafsnit vil fokusere på de enkelte modellers evne til
at beskrive pengemarkedsrentestrukturen.
Slutteligt vil jeg i afsnit 6 for de fire hovedmodeller foretage en yderligere analyse af de
enkelte processers stationaritet samt mean-reversion, da dette er to forhold, som har en utrolig
stor indvirkning på modellernes implicitte volatilitetsstruktur. Yderligere vil dette afsnit også
vise, hvorledes den implicitte volatilitetsstruktur for disse fire modeller bestemmes.

2:

En Diskussion af valg af estimationsprincip

I forbindelse med fastlæggelse af rentestrukturen1 er der en række forhold, det er nødvendigt
at tage stilling til.

1

I dette papir vil jeg anvende udtrykket rentestrukturen og nulkuponrentestrukturen i flæng.

3

et implicit volatilitetsapproach
For det første skal der vælges en rentestrukturmodel. For det andet skal der tages stilling til,
hvorledes heteroskedasticiteten skal modelleres eller om der skal antages, at variansen i
estimationen er homoskedastisk. For det tredje er det nødvendigt at gøre sig nogle
overvejelser omkring valg af stikprøve, herunder hvorledes out-liners skal behandles, og sidst
men ikke mindst er det væsentligt at gøre sig klart, hvad det er man vil opnå i forbindelse med
estimationen af rentestrukturen. Hvor det er det sidste punkt, jeg her vil diskutere2.
Der eksisterer principielt set tre estimationsprincipper, som hver især implikerer, hvad det er
man vil, eller måske mere præcist hvad det er, man reelt set forsøger at opnå.
Den første metode bygger på det princip, som på det danske obligationsmarked blev
introduceret af Tanggaard og Jacobsen i slutningen af 80'erne. Deres estimationsprincip
bygger på, at man prædefinerer en eller anden tilstrækkelig smidig funktionel form for
rentestrukturen og derefter foretager et såkaldt kurve-fit. Det man opnår i den forbindelse er
selvfølgelig indlysende, nemlig at fastlægge rentestrukturen - hverken mere eller mindre.
I forbindelse med estimationen af rentestrukturen er det selvfølgelig ikke noget problem at
foretage et perfekt fit af alle de obligationer, man vælger skal indgå i stikprøven. Dette kan
gøres ved at foretage en bootstraping3 af rentestrukturen under hensyntagen til valg af
interpolationsmetode. En sådan metode lider dog generelt af den skavank, at den resulterende
rentestruktur kan gå hen og blive direkte diskontinuerlig, og vil desuden være utrolig følsom
overfor valg af stikprøve.
I praksis er det dog ikke indlysende, at det er ønskværdigt, at de teoretiske priser er
fuldstændig identiske med de i markedet observerede. Dette kan måske lyde lidt underligt, da
alle de anvendte estimationsmetoder foregår ved at minimere forskellen imellem de teoreriske
og de aktuelle priser. Forklaringen herpå er, at selvom rentestrukturen estimeres ved at
minimere prisafvigelserne, vides det ikke med sikkerhed, om der i de aktuelle priser er
indeholdt en likviditetspræmie, eller for den sags skyld størrelsen af den. Det vides endvidere
heller ikke, om markedet er i ligevægt. Det kan derfor konkluderes, at baggrunden for at
miminere forskellen imellem de teoretiske og de aktuelle priser nok mere kan betragtes som
værende at vælge imellem det mindste af to onder.
Det man altså principielt set gør ved at minimere prisafvigelsen ved samtidig at tillade
tilstedeværelsen af prisresidualer er altså, at man foretager en såkaldt relativ prisfastsættelse.
Hvor der ved relativ menes, at de observerede prisresidualer ikke vil kunne fortolkes som
værende et udtryk for om en obligation er enten over/under-vurderet, men derimod må
2

De andre tre punkter vil blive behandlet i næste afsnit.

3

Bootstraping foregår principielt set ved at rulle rentestrukturen op nedefra under antagelse om en
passende interpolationsmetode. For en nærmere beskrivelse af teknikken henvises til Hull (1993) og Miron og
Swannel (1991).
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betragtes som værende et udtryk for ineffektivitet. Hvor ineffektiviteten både kan være, at den
valgte model ikke er tilstrækkelig fleksibel, eller det kan være tilstedeværelsen af
likviditetspræmier og arbitrageuligevægte mm. - eller for den sags skyld en kombination
heraf.
Disse betragtninger sammen med ønsket om, at spotrentestrukturen og forwardrentestrukturen
er effektive glatte funktioner er forklaringen på, at det ikke specielt set er ønskværdigt, at de
teoretiske priser er identisk med de aktuelle priser - eller måske sagt mere præcist, det er
måske ikke fuldstændig ønskværdigt at vælge en model, som pr. konstruktion fitter de
aktuelle markedspriser.
På den anden side er det heller ikke ønskværdigt, at prisafvigelserne er for "store", eftersom
lige meget hvorledes man vender og drejer det, vil de aktuelle obligationspriser om ikke
fortælle hele sandheden, men i mangel af bedre, så vil de formentlig være det tætteste man
kommer på sandheden.
Måden man i praksis løser dette problem på er ved for det første at antage, at den valgte
funktionelle form er korrekt og derefter ved anvendelse af passende kriterier at foretage en
frasortering af out-liners. Ved at anvende en sådan metode er det muligt at foretage en
kvantitativ sammenligning af alternative modelspecifikationer. Dette kan gøres ved at
undersøge, om den valgte model systematisk har visse steder på løbetidsspektret, der giver
betragtlige større afvigelser end andre steder, og/eller den har en tendens til at postulere, at
antallet af out-liners er for stor. Baggrunden for, at en sådan sammenligning er anvendelig, er,
at det ikke er ønskværdigt at fitte visse steder på løbetidsspektret på bekostning af andre, da
det pr. definition er således, at man ønsker, at residualplottet for de endelige prisafvigelser
hverken indeholder autokorrelation- eller heteroskedasticitets-effekter. Endvidere ønsker man
heller ikke, at en lav spredning i stikprøven bliver opnået på bekostning af, at for mange
fondskoder bliver frasorteret under dække af at skulle være out-liners.
Generelt kan det siges, at det man ønsker i forbindelse med en rentestrukturestimation er: For
det første, at residualplottet ikke indeholder tilstedeværelsen af autokorrelation eller
heteroskedasticitet. For det andet, at der ikke er noget/nogen løbetidssegment/er, som har
betragtelig større prisafvigelser end andre. For det tredje, at så mange så muligt i den valgte
stikprøve er indeholdt i den endelige stikprøve - dvs begræsning af antallet af out-liners4. For
det fjerde, at spredningen er lille, hvor jeg med lille mener ikke betragteligt over 0.255.
Det blev i indledningen til denne diskussion nævnt, at der principielt set eksisterer tre
estimationsprincipper. Det ene af principperne er givet ved de rentestrukturmodeller, hvorom
det gælder, at deres "eneste" og ultimative formål består i at foretage en estimation af
4

Dette selvfølgelig under den antagelse, at stikprøven er udvalgt med omhu.
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Ud over disse krav er der selvfølgelig en lang række andre krav, man ønsker skal være opfyldt, herunder
at den lange rente indeholder en vis form for stabilitet. For en nærmere diskussion af yderligere modelkrav henvises til
næste afsnit.
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nulkuponrentestrukturen ud fra de observerede priser på en prædefinerede portefølje af
kuponobligationer. Modeller som tilhører denne klasse, er f.eks. Chambers, Waldmann og
Carleton (1984), Shea (1984), Nelson og Siegel (1987)/(1988), Vasicek og Fong (1982),
Langetieg og Smoot (1981), Carleton og Cooper (1976), Schaefer (1981), Tanggaard og
Jacobsen (1986a)/(1986b)/(1988a)/(1988b) og Bliss (1991).
Et spørgsmål, det nu vil være naturligt at stille, er - hvad kan der være mere at opnå ud over
selve fastlæggelsen af rentestrukturen?
Hvis nu man betragter en anden klasse af rentestrukturmodeller, nemlig de kontinuerte
rente-strukturmodeller, hvor jeg vil indskrænke mig til dem hvorom det gælder, at der
eksisterer et analytisk udtryk for priserne på nulkuponobligationer. Tilhørende den klasse af
modeller er bl.a. Cox, Ingersoll og Ross (1985), Vasicek (1977), Constantinides (1992),
Longstaff (1989), Langetieg (1980) og Longstaff og Schwartz (1991)6.
En meget anvendt metode i praksis er at estimere parametrene i disse analytiske udtryk ved
anvendelse af en passende ikke-lineær optimeringsalgoritme på en sådan måde, at de
teoretiske priser afviger mindst muligt fra de i markedet faktisk observerede. Umiddelbart
bliver der altså anvendt den samme fremgangsmåde, som traditionelt bliver brugt i forbindelse
med fastlæggelse af nulkuponrentestrukturen.
Teoretisk set er dette ikke en helt korrekt fremgangsmåde i og med, at disse modeller i deres
oprindelige form indeholder en antagelse om, at de enkelte parametre på nær selve
tilstandsvariablene er tidsuafhængige. En anden måde at sige dette på er, at den eneste
usikkerhed, der eksisterer i disse modeller, kommer fra ændringer i tilstandsvariablene, som
har den hedging implikation, at det kun er ændringer i disse, der er relevante.
Dette fortæller også noget om den ambition, der ligger i disse postulerede renteprocesser. For
det første antages, at tilstandsvariablene indeholder tilstrækkelig statistik til at beskrive hele
initial-rentestrukturen. For det andet at disse tilstandsvariable også er i stand til at beskrive
dynamikken i rentestrukturen. Disse basale forudsætninger bagved modellerne bliver
foretaget, da hovedformålet er at modellere dynamikken i obligationspriserne ved anvendelse
af kun et lille antal faktorer.
Estimationer foretaget i denne ånd vil selvfølgelig være at undersøge, om den datagenererende
proces (DGP), der historisk set har kunnet observeres, er identisk (i statistisk forstand) med
den proces, som de enkelte modeller hver især postulerer. Estimationer foretaget under disse
principper er bl.a. Chan, Karolyi, Longstaff og Sanders (1992a)/(1992b), Flesaker (1992),
Heston (1992), Chen og Scott (1993), Lund (1993) og Zheng (1993).
Hovedformålet her er dog ikke at undersøge, om de postulerede processer, som der er
6

For en nærmere gennemgang af disse modeller henvises til Madsen (1995a).
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indeholdt i de enkelte modeller, er den "sande" proces, eller for den sags skyld forsøge at finde
den "sande" proces, i og med, at det slet ikke er indlysende, at en sådan overhovedet findes.
Formålet er derimod at foretage en analyse af en række af de kontinuerte
rentestrukturmodeller, der er blevet foreslået i litteraturen, med det hovedformål at foretage en
rangordning samt at afdække de enkelte modellers praktiske anvendelsesmuligheder.
Det der opnås ved at foretage en estimation af kontinuerte rentestrukturmodeller ved at fitte
modellen til aktuelle obligationspriser, ud over selve nulkuponrentestrukturen, er et modelbud
for den implicitte volatilitetsstruktur7.
Dette er en utrolig interessant konsekvens, da det i forbindelse med prisfastsættelse af afledte
renteprodukter er vigtigt, at for det første det underliggende instrument er korrekt prisfastsat
(dvs teoretisk pris ~ den aktuelle markedspris), og for det andet, at der kan etableres et
fornuftigt bud på volatiliteten.
Eftersom fastlæggelse af volatiliteten i optionsmodeller generelt er det mest vanskelige, kunne
det være interessant, om ikke der kunne foretages en simultan fastlæggelse af
initialrentestrukturen og volatilitetsstrukturen. Hvor dette viser sig at være tilfældet, og hvor
teknikken der her bliver anvendt opfylder dette.
Formålet med dette notat er altså tofold. For det første ønsker jeg at sammenligne forskellige
rentestrukturparameteriseringer med hinanden, nemlig Bliss (1991), Longstaff (1989), Cox,
Ingersoll og Ross (1985), Constantinides (1992), Beaglehole og Tenney (1991) og Longstaff
og Schwartz (1992). For det andet ønsker jeg at finde den implicitte volatilitetsstruktur8 for de
fire sidst nævnte modeller.
Her i papiret bliver der ikke gjort noget forsøg på at undersøge, om de udledte
volatilitetsstrukturer har praktisk relevans i og med, at det er teknikken i forbindelse med
fastlæggelsen af disse, vægten vil blive lagt på, og ikke deres empiriske implikationer i
forbindelse med prisfastsættelse af afledte instrumenter.
Dette betyder, at dette papir hovedsageligt vil fokusere på disse modellers evne til at fitte
rentestrukturen, men hvor det bagvedliggende og fundamentalt vigtige afledte resultat er en
fastlæggelse af den implicitte volatilitetsstruktur, og den herved fremkomne implikation for
prisdannelsen på eksempelvis optioner på kuponbærende obligationer.

7

Denne estimationsmetode er da også af Brown og Schaefer (1988) sammenlignet med den måde, hvorpå
man i Black og Scholes modellen fastlægger den implicitte volatilitet.
8

Det skulle dog også være muligt at finde analytiske udtryk for optioner på kuponobligationer i Longstaff
modellen, men eftersom Longstaffs modelløsning ikke er løsningen til det problem, han ønsker at løse, og da den
løsning han reelt set finder ikke kan betragtes som værende økonomisk interessant, har jeg valgt at indskrænke mig til
at anvende Longstaff modellen som en ren rentestruktur estimationsmodel, dvs anvende den på samme måde som jeg
også anvender Bliss-modellen.
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3.

Estimationsteknik og modelbeskrivelse

I dette papir er et default-fri finansielt aktiv defineret som et aktiv, hvor det realiserede
cash-flow er identisk med det forventede cash-flow. Prisen på et default-fri aktiv kan
udtrykkes som en lineær kombination af aktivets forventede cash-flow. Udtrykt ved en vektor
m

Pi =  Fi(t)q(t)
t=1

kan det skrives som:
Hvor t er tiden
Pi
Fi(t)
m
q(t)

= Prisen på det i'te default-frie aktiv.
= Aktivets forventede cash-flow på tidspunkt t.
= Løbetiden.
= Nutidsværdi koefficienten som er defineret herunder.

Koefficienten q(t) er prisen på et default-fri aktiv med et forventet cash-flow på 1 kr. på
tidspunkt t, hvor t= 1,2,.......,m, dvs q(t) repræsenterer diskonteringsfunktionen.
I dette papir vil jeg tillade, at de teoretiske obligationspriser divergerer fra markedsprisen,
n

Pi =  Fi(t)q(t) + εi
t=1

således at formel 1 kan omskrives til:
Selve estimationen af q(t) foregår på baggrund af de i markedet observerede priser, og det
antages her at markedet er i ligevægt.
Lad nu n repræsentere antallet af obligationer som indgår i bestemmelsen af q(t), således at P
er en n x 1 vektor af markedspriser. Det antages endvidere, at B er en n x m cash-flow
matrice, hvis typiske element bijt repræsenterer cash-flowet fra den i'te obligation på tidspunkt
tj, for j = 1,2,.....,m. Q er defineret som en m x 1 vektor af diskonteringsfaktorer, hvis enkelte
elementer q(tj) er defineret ovenfor. Slutteligt defineres en n x 1 vektor af ligevægtspriser
E[P] = BQ
(forventede priser) E[P] således:
hvis markedet er i ligevægt, er P = E[P].
I praksis kan der observeres prisafvigelser, som vist i formel 2, således at den generelle model
kan formuleres således:
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P - E[P] = ε
hvor det antages, at de enkelte εi'er er uafhængige normalfordelte stokastiske variable med en
middelværdi lig 0.
Der betragtes en α dimensionel stokastisk variabel, for α ε N(μ,Ω), hvor μ er en vektor af
E[P], og Ω er en positiv definit kovariansmatrice. På grund af uafhængighedsantagelsen er Ω
en diagonal variansmatrice Ω =dia(ω1,..........,ωn).
For at opstille en generel statistisk model antages det, at P har en multivariat normalfordeling
P ~ N(E[P],Ω)
med en middelværdi lig E[P], og en n x n positiv definit kovariansmatrice Ω ,således:
For at opnå tilstrækkelig antal frihedsgrader, er det nødvendigt at sætte restriktioner på antallet
af ukendte parametre.
Diskonteringsfunktionen antages derfor at være en funktion af tiden og en k - dimensionel
parametervektor a = (a1,.......ak)T
Ligeledes vil kovariansmatricen Ω være afhængig af en v - dimensionel parametervektor λ,
P ~ N(E[P(a)],Ω(λ))
således at Ω = Ω(λ), dvs den statistiske model kan formuleres som:
Ligningssystemet er nu fuldt beskrevet ved en α - dimensionel parametervektor, hvor α =
(a1,a2,....,ak,λ1,λ2,...,λv).
I de estimationer, der her er foretaget, er der antaget, at diagonal variansmatricen Ω er
defineret som en funktion af de enkelte obligationers modificerede varigheder9 . Jeg har altså
valgt at anvende en GLS estimationsmetode, som enten kan estimeres som et WLS problem
eller ved anvendelse af log-likelihood funktionen.

2
ωi

D2i for Di < 1
= 
 1 for Di  1

Mere præcist er der valgt følgende parameterisering af heteroskedasticiteten:
Hvor Di er den modificerede varighed for den i´te obligation i stikprøven.
9
2
som ω
i

I Madsen (1991) blev det antaget, at de enkelte elementer i diagonalen i variansmatricen kunne udtrykkes
d

= S2Di , hvor det tydeligt fremgår, at for d=0 fås homoskedasticitetstilfældet. Denne parameterisering af

variansen medførte, at en del af heteroskedasticiteten blev forklaret, men en Bartlett test for varianshomogenitet viste
dog samtidig, at specifikationen var langt fra at være perfekt. Tilsvarende resultater er også fundet af Tanggaard og
Jacobsen (1988).
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Argumentet for at vælge denne variansspecifikation ligger i, at jeg for det første ønsker, at
prisafvigelsen på det korte løbetidssegment bliver minimeret, samt at jeg ikke umiddelbart er
interesseret i at tillade, at de reelle prisafvigelser i absolutte størrelser skal være stigende med
varigheden (den modificerede varighed).
Der er dog et par teoretiske estimationsproblemer i forbindelse med den ovenfor foretagne
variansspecifikation, nemlig at WLS estimatoren ikke er efficient, hvis det er forkerte vægte
der anvendes. Dette er bl.a. forklaringen på ikke at anvende en variansspecifikation a la den
fra note 9, da det for det første som nævnt ovenfor gælder, at hvis ikke specifikationen er
korrekt, vil GLS estimatoren være inefficient. For det andet er det ikke engang indlysende,
selvom den "rigtige" specifikation kendes, at FGLS estimatoren er GLS estimatoren overlegen
i og med, at usikkerheden i estimationen af variansparametrene kan veje så meget i negativ
retning, at estimationsforbedringen forsvinder10.
En måde helt at undgå dette problem på ville være at anvende OLS estimatoren da det gælder,
at OLS estimatoren er konsistent uafhængig af, hvilke vægte der anvendes, hvis vægtene er
ukorreleret med residualerne11. Dette har dog den uheldige konsekvens, at prisafvigelserne
antages at være ens for hele løbetidsspektret.
Jeg mener, at formel 7 kan betragtes som værende en rimelig specifikation, da prisafvigelser i
det korte segment holdes nede, samt at der estimationsteknisk tilstræbes, at prisfavigelserne
ikke nødvendigvis tillades at være størst, des større den modificerede varighed er.
Selve estimationsprincipperne er dog anvendt marginalt forskelligt, alt efter hvilken
modeltype der er søgt estimeret. Hvad angår Bliss, Cox, Ingersoll og Ross, Longstaff og
Constantinides modellerne, er alle disse estimeret ved anvendelse af en to-steps procedure.

10

Se Greene (1993) afsnit 14.

11

Se Greene (1993) afsnit 14.
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I starten anvendes en WLS-metode, hvor minimeringsproblemet løses ved anvendelse af en
Levenberg-Marquardt algoritme. Denne algoritme interpolerer mellem to retninger, nemlig
gradientretningen og Gauss-Newton retningen. Endvidere er der garanteret konvergens
uafhængig af Jacobimatricens konditionstal undervejs til løsningen, se Kaj Madsen (1984).
Yderligere kræver algoritmen ikke kendskab til de anden afledte, da Hessematricen bliver
approksimeret ved den kvadrerede Jacobi-matrice tillagt produktet af enhedsmatricen og
reguleringsparameteren λ12. Yderligere anvender jeg en numerisk metode til at bestemme
gradientvektoren. I forbindelse med fastlæggelse af gradientvektoren under anvendelse af
numeriske afledte er der to signifikante problemer. For det første kan det medføre
langsommere estimationstid, hvor dette dog er afhængig af kompleksiteten af de partielle
afledte i forhold til selve funktionsudtrykket. For det andet er fastlæggelsen af
differenceparameteren problematisk. Hvis det vælges for stort medfører det, at
approksimationen bliver for dårlig. På den anden side, hvis det vælges for lille, kan det ende
med, at der ikke er nok variation i funktionen til at generere anvendelige partielle afledte. Et
kompromis i forbindelse med bestemmelsen af differenceparameteren er at beregne en
Δk = Max[κ|αk],γ]
specifik differenceparameter for hver eneste parameter, således:
Hvor κ og γ er to små tal eksempelvis 10-10 og |αk | er den numeriske værdi af den k`te
parameter. Dette er metoden, som jeg har anvendt i fastlæggelsen af differenceparameteren Δk,
som i henhold til Goldfeld og Quandt (1972) er en temmelig effektiv metode, se Greene
(1993) afsnit 12.
Når algoritmen begynder at nærme sig det "rigtige" resultat13 swappes til en algoritme, som
skal minimere loglikelihood funktionen. I den forbindelse anvendes en Quasi-Newton metode
med blød liniesøgning, i henhold til Kaj Madsen (1984). Endvidere anvendes en
opdateringsformel for Hessematricen, nemlig BFGS`s opdateringsformel som har den
egenskab, at der er garanteret konvergens i og med, at Hessematricen vil være positiv definit
på hvert eneste tidspunkt i iterationen, så længe initial Hessematricen er valgt at være positiv
definit. For at sikre at initial Hessematricen er positiv definit satses der først på at anvende en
diagonal matrice med gradientvektoren i diagonalen, hvorefter en Choleskifactorisering
foretages for at teste, om den er positiv definit. Hvis ikke, anvendes i stedet enhedsmatricen
som initialt gæt på Hessematricen.
Hvad angår Beaglehole og Tenney og Longstaff og Schwartz modellerne anvendes der her
kun én algoritme, og dette er Levenberg-Marquardt algoritmen.

12

Hvor denne reguleringsparameter bliver justeret undervejs i iterationsprocessen. På den måde, at λ
sættes ned hvis der er succes i iterationen, og sættes op hvis iterationen er dårlig. For en nærmere beskrivelse af denne
algoritme henvises til Kaj Madsen (1984).
13

Hvor dette kriterium er, at estimationsspredningen er under 0.5.
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Det der mangler nu er en gennemgang af udvælgelsesproceduren for de obligationer, som skal
indgå i estimationen.
Jeg har her fuldt det princip, som er blevet foreslået af Tanggard og Jacobsen, nemlig:
1:

Obligationerne skal være inkonverterbare og fast-forrentede.

2:

Den cirkulerende mængde skal være over 100 millioner.

3:

Obligationerne skal være blå-stemplet.

4:

Der skal være noteret en kurs på obligationen på estimationsdatoen.

5:

Obligationerne må ikke have overskredet sidste publiceringsdato.

Dette er dog en temmelig bred formulering, og derfor anvender jeg en out-liner frasortering,
som kan beskrives på følgende måde:
1:

I starten af estimationen (dvs så længe spredningen er over 0.5) frasorteres
de fondskoder, der har en prisafvigelse på mere end 1.96 gange den
gældende estimationsspredning, dog maksimalt 10% af fondskoderne i
stikprøven (rundet op til nærmeste hele tal) og minimum 1 fondskode.

2:

I slutningen af estimationen (dvs når estimationsspredningen er under 0.5)
frasorteres de fondskoder, der har en prisafvigelse på mere end 1.96 gange
den gældende estimationsspredning, dog minimum af enten 10% af
fondskoderne i stikprøven (rundet op til nærmeste hele tal) eller 2
fondskoder.

I praksis kan dette sagtens betyde, at der bliver foretaget mellem 2-5 aktuelle estimationer, før
en estimation endeligt godkendes.
3.1

Bliss14

Bliss` model er en udvidet version af Nelson og Siegels15 (1987)/(1988) model. Denne
udvidelse er blevet foretaget for at gøre den funktionelle form mere fleksibel. Bliss definerer
som Nelson og Siegel også modellen med udgangspunkt i forwardrenterne, således:

14

Denne model har han testet og defineret i hans Ph.d Dissertation fra december 1991 "Testing term
structure estimation methods".
15

Nelson og Siegel modellen er blevet testet i Madsen (1991).
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T-t
T - t T-t
RF(t,T) = β0 + β1e- τ1 + β2 τ e- τ2
2

hvor den ukendte parametervektor er α = {β0 , β1, β2, τ1, τ2}, og det endvidere nemt ses, at for
τ1 = τ2 = τ er dette den oprindelige Nelson og Siegel model.
Det ses altså, at den funktionelle form på denne model er identisk af udseende med den
originale Nelson og Siegel model på nær at "decay-hastigheden" for de to variable er
uafhængige. Dette har dog den implikation, at den resulterende prisfunktion er helt
P(t,T) = e-R(t,T)(T
for
T

R(t,T) =

RF(t,s)ds

=

t

- t)

1 - e- τ  1 - e- τ
β0 + β1 T - t

 + β2 T - t
 τ1   τ2
T-t

T-t

1

2





T-t

- e- τ2

anderledes, nemlig:
Hvor R(t,T) er rentestrukturen.
Denne model er sammensat af en lineær kombination af et konstant led, en funktion
T - t

1 - e- τ1
T - t
τ1

som starter i 1 og asymptotisk bevæger sig mod nul (0), og en pukkelformet

1
funktion,



- e- τ2
T - t
T - t - e τ2 , som begynder i nul, derefter stiger, for bagefter at bevæge
τ2


T - t

sig asymptotisk mod nul (0).
Afhængig af værdien af de enkelte elementer i parametervektoren α kan rentestrukturen have
en række forskellige former, så som stigende, faldende, puklet eller for den sags skyld
"S"-formet.
3.2

Cox, Ingersoll og Ross

Denne model er formentlig en af de mest citerede modeller, der overhovedet er udviklet
indenfor modellering af rentestrukturens dynamik. Modellen er en såkaldt en-faktor
rentestrukturmodel, hvor denne ene faktor/tilstandsvariabel er den korte rente, som antages at
dr = κ[θ - r]dt + σ rdW
følge følgende stokastiske proces:
13
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hvor κ er den hastighed hvormed den øjeblikkelige rente konvergerer imod det langsigtede
middelværdirenteniveau, θ er det langsigtede middelværdirenteniveau, σ rer volatiliteten i
den korte rente, og dW er den standardiseret Wiener proces. Pga udseendet af
volatilitetsleddet kaldes denne model også for en "square-root" model.
Modellen er endvidere forenelig med den lokale-forventnings-teori (LEH), hvor det
1
dP(t,T) 

Et
= r + λrPr(t,T)P(t,T) dt 
P(t,T)




forventede afkast på en obligation over tidshorisonten dt kan udtrykkes som:
Hvor λ er en tidsuafhængig markedsrisikoparameter og fodtegnet repræsenterer partielle
afledte. Dette udtryk siger altså, at det forventede afkast på enhver obligation over perioden dt
er givet ved summen af den risikofri rente og produktet af det totale markedsrisikoled
(λr) og den modificerede varighed. Endvidere fortæller dette udtryk, at modellen kun er
forenelig med LEH hvis λ = 0.
Ved at anvende det risikofri arbitrageargument kan den fundamentale partielle
differentialligning, som alle fordringer der kun er en funktion af r og t skal tilfredstille, skrives
1 2
2σ rPrr(t,T) + Pt(t,T) + [κ[θ - r] - λr]Pr(t,T) - rP(t,T) = 0
således:
hvor fodtegnene repræsenterer de partielle afledte.
Prisen på en nulkuponobligation på tidspunkt t der udløber på tidspunkt T kan, givet
randbetingelsen at den skal påtage sin påtrykte værdi ved udløb, dvs P(T,T) = 1, findes at have
følgende udseende:
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P(t,T) = eB(τ) + A(τ)r
for
φ1eφ2τ


B(τ) = φ3ln

φτ
φ1[e 1 - 1] + φ1
eφ1τ - 1
φ2[eφ1τ - 1] + φ1
og
φ1 = (κ + λ)2 + 2σ2
1
φ2 = 2[κ + λ + φ1]
2κθ
φ3 = 2
σ

A(τ) =

Hvor dette er en lidt omskrevet formel af den originale Cox, Ingersoll og Ross model, som
bl.a. er blevet anvendt af Brown og Dybvig (1986), Brown og Schaefer (1988), Barone, Cuoco
og Zautzik (1991) og Brown og Schaefer (1994) som udgangspunkt i empiriske analyser.
Den ukendte parametervektor er α = {r, φ1, φ2, φ3}, dvs fire ukendte parametre16, hvilket er en
mindre end i den originale CIR-model. Mit hovedargument for at vælge denne specifikation
fremfor den originale formulering (med 5 ukendte parametre) stammer fra analysen fra
Madsen (1991) hvor det viste sig, at der var en tendens til at volatiltetsparameteren (σ) gik
mod nul (0), som har den implikation at rentestrukturen tilnærmelsesvis er flad.
Denne reformulering medfører nemlig, at volatilitetsparameteren findes som en funktion af de
estimerede parametre, hvilket også gør sig gældende for konsolrenten. Brown og Dybvig
viser, at der er følgende relation mellem volatiliteten, konsolrenten og de estimerede
r() = φ3(φ1 - φ2)
σ=

2

2(φ1φ2 - φ2)

parametre:
Denne rentestrukturmodel er ikke helt så nuanceret som Bliss modellen i de udseender den
tillader i og med, at der her "kun" tillades, at rentestrukturen er stigende, faldende eller puklet
- dog med maksimalt en pukkel.
3.3

Longstaff

Longstaff modellen er som CIR-modellen en en-faktor rentestrukturmodel, hvor denne ene
faktor er den risikofri rente. I modsætning til CIR-modellen er dette dog en ikke-lineær
16

Det antages her implicit, at den korte rente er ukendt, hvilket også er det jeg har valgt at gøre i
estimationen. I praksis kunne man dog godt påstå, at den var kendt, eksempelvis lig med o/n (overnight) renten. Denne
mulighed gør jeg dog ikke brug af her.
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rentestrukturmodel i og med, at den effektive nulkuponrente ikke er lineær i den
underliggende tilstandsvariabel.
Yderligere er denne model den første ikke-lineære rentestrukturmodel, der er blevet anvist i
litteraturen, som populært kaldes for en DSR ("double-square-root") model, da det antages, at
 σ2

dr = κ4κ - rdt + σ rdW


spotrenten er beskrevet ved følgende stokastiske proces:
for κ, σ > 0.
Denne model er som CIR-modellen også forenelig med LEH, og endvidere gælder det, at det
1
dP(t,T) 

Et
= r + 2λrPr(t,T)P(t,T) dt 
P(t,T)




forventede afkast på enhver obligation over perioden dt kan udtrykkes som:
dr = [r + 2λr]dt + σ rdW
Der har den implikation, at den risikoneutrale proces for spotrenten kan skrives som:
Longstaff finder, at priserne på nulkuponobligationer givet randbetingelsen P(T,T) = 1 kan
skrives således:

16
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P(t,T) = A(τ)eB(τ)r(t) + C(τ) r(t)
for
 1 - X 1
A(τ) = 
2 
1 - Xeφ1τ
 2φ25(2φ6 - 1)(4φ6 + 1) φ1(2φ6 + 1)τ


2 
exp+
+ φ5τ 
φ1Z
4


2
16φ2φ (φ - (2φ + 1)e12φ1τ)

4φ5


6
5 6 6
exp
φτ
φτ 
φ1Z(1 - Xe 1 )
φ1(1 - Xe 1 )


B(τ) =

2(2φ6 - 1)
4
+
φ1Z
φ1Z(1 - Xeφ1τ)
1

4φ5(2φ6 + 1)(1 - e2φ1τ)2
C(τ) =
φ1Z(1 - Xeφ1τ)
og
2
Z = 1 - 4φ6
2φ6 + 1
X = 2φ - 1
6
φ1 = 2λ2 + 2σ2
κ
φ5 = φ
1
λ
φ6 = φ
1
Hvor den ukendte parametervektor er α = {r, φ1, φ5, φ6}17.
Det er måske ikke helt indlysende, men denne relation er faktisk identisk med Longstaffs
formel. Denne omskrivning er blevet foretaget i den samme ånd som den der blev foretaget
under CIR-modellen, nemlig den at volatilitetsparameteren nu ikke estimeres direkte men
derimod kan findes som en funktion af de estimerede parametre.
Konsolrenten og volatilitetsparameteren er relateret til de estimerede parametre på følgende
måde:

17

Der er dog et fundamentalt teoretisk problem med denne model i og med at formel 19 ikke er løsningen
til det problem som Longstaff postulerer det er løsningen til. Dette er blevet påpeget af Beaglehole og Tenney (1992).
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1
2
r() = φ5 + 4φ1(1 - 2φ6)
σ=

2

2

φ1(1 - 4φ6)

Denne model er noget mere nuanceret end CIR-modellen, hvad angår de tilladte former for
rentestrukturen. For nogle eksempler herpå henvises til graferne i Longstaff (1989).
Forklaringen på at denne en-faktor model er mere nuanceret er eftersom terminspræmien i
Longstaff modellen kan være positiv for nogle restløbetider og negativ for andre, hvorimod
CIR-modellens terminspræmier "kun" kan være enten positive eller negative, og hvor det er λ
der bestemmer fortegnet, se Madsen (1995a).
3.4

Constantinides

Constantinides´ model er en helt ny form for modeltype i og med, at der ikke i denne model
foretages nogen eksplicit antagelse om, hvilken eller nærmere sagt hvilke tilstandsvariable der
driver rentestrukturen. Modellen tilhører endvidere klassen af ikke-lineære
rentestrukturmodeller. Yderligere er den temmelig generel, da den nemt udvides til
m-dimensioner. I modsætning til de traditionelle modeller, som definerer processerne for en
eller flere tilstandsvariable, er essensen i Constantinides model at specificere
tæthedsfunktionen.
Med udgangspunkt i Harrison og Kreps (1979) kan prisen på tidspunkt t på en fordring, der
P(t,T) =

Et[M(T)]
M(t)

betaler en krone på tidspunkt T, skrives således:
hvor Et[.] repræsenterer forventningsoperatoren betinget af informationssættet på tidspunkt t.
Idéen i Constantinides framework er herefter at specificere tæthedsfunktionen M(t).
Constantinides definerer processen M(t) i et generelt m-dimensionelt framework; her vil jeg
dog indskrænke mig til at betragte det en-dimensionelle tilfælde.

2

M(t) = exp[-(g + σ0)t + xo(t) + (x(t) - γ)2]
Tæthedsfunktionen antages at have følgende form:
Hvor xo(t) er defineret som en Wiener proces med en varians lig σo2. Yderligere er processen
for x(t) givet ved en Ornstein-Uhlenbeck proces, g er konsolrenten. For γ  0 betyder det, at
(x(t) - γ)2 følger en ikke central χ2 - fordeling.
18
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Rentestrukturen kan i denne model vises at have følgende udseende18:
11
(x(t) - γeκτ)2
R(t,T) = g - κ + τ 2lnH(τ) + (x(t) - γ)2 H(τ) 

for
2
σ  σ 2
H(τ) = κ + 1 - κ e2κτ


Hvor σ er volatiliteten i Ornstein-Uhlenbeck processen for x(t) og κ stammer fra driften i x(t).
Prisen på en nulkuponobligation på tidspunkt t der udløber på tidspunkt T kan derefter skrives
P(t,T) =

1
(x(t) - γeκτ)2

exp[(-g + κ)τ]  exp H(τ)
- (x(t) - γ)2


H(τ)

som:
Hvor den ukendte parametervektor er α = {x(t), g, γ, σ, κ}19.
Denne model er som CIR og Longstaff modellerne også forenelig med LEH, da det forventede
κτ

dP(t,T)
 4σ2(x(t) - γ)x(t) - γe - x(t) + γdt
E
=
r

t
P(t,T)


 H(τ)


afkast på en obligation over tidshorisonton dt kan skrives som:
Dette fordi den totale markedsrisikoparameter er defineret som 2σ2(x(t) - γ).
Denne model tillader som Longstaff modellen også, at fortegnene på terminspræmien kan
være af forskellige fortegn, som har den implikation, at denne model selv i en-faktor
versionen må betragtes som indeholde rimeligt nuancerede rentestrukturformer20.
3.5

Beaglehole og Tenney

Denne model er en to-faktor Vasicek model, som også kaldes for en "double-decay" model. I
denne model antages det, at spotrenten er defineret ved følgende sammensatte
diffusionsproces:
18

Se Madsen (1995a).

19

Det skal her påpeges, at der er en række begrænsninger på parametrene som der skal tages højde for i
estimationen, se Madsen (1995a) afsnit 7. Jeg har dog valgt at se bort fra kriterium nummer 3 i estimationen, hvor
dette, som nævnt i ovenstående arbejdspapir, også viste sig ikke at have nogen uheldige konsekvenser. De kriterier jeg
derfor kun har taget hensyn til er at κ > 0 og σ2 < κ.
20

For en yderligere uddybning henvises til Madsen (1995a), hvor modellen er gennemgået i sin m-faktor
version og hvor der bl.a. er vist, hvorledes den implicitte spotrenteproces ser ud.
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dr = κ(θ - r)dt + σdW1
dθ = κ2(θ2 - θ)dt + σ2dW2
hvor dW1dW2 = ρdt, σ er volatiliteten i processen for spotrenten, θ er det stokastiske
middelværdirenteniveau som spotrenten asymptotisk bevæger sig imod med hastigheden κ.
Middelværdirenteniveauet θ er som nævnt selv stokastisk og antages at bevæge sig imod
middelværdirenteniveauet θ2 med en hastighed proportional i forhold til κ2 og en volatilitet på
σ2 .
Denne proces indikerer, at spotrenten følger en mean-reverting Ornstein-Uhlenbeck proces,
som er identisk med Vasiceks en-faktor spotrenteproces. Processen er dog udvidet på den
måde, at middelværdirenteniveauet også er antaget at følge en mean-reverting
Ornstein-Uhlenbeck proces.
Beaglehole og Tenney antager yderligere, at κ, κ2 > 0, dvs at henholdsvis spotrenten og
middelværdirenteniveauet følger en elastic random walk proces.

0
- κ 
dr 
 d  = a = κ2 + D = κ 0  X(t) =  r dt + S =
 
 
  
θ
θ 
 -κ2
 θ2 


S11 0  dW 



S21S22dW2

I matrix notation kan denne "double-decay" model skrives således:
Her findes elementerne i S (S11, S21 og S22) ved anvendelse af Choleskifaktorisering, da denne
metode kan anvendes til at udtrykke en positiv definit og symmetrisk matrice ved en nedre
trekantsmatrice S og den transponerede af S. Den matrice, som vi ønsker at udtrykke ved dette
matrixprodukt vides at opfylde de to ovenfor nævnte betingelser, da det er variansmatricen

σσ σρ 
 2
 ρ σ2
σ2σ2
2

SST =

SST der selvfølgelig her tænkes på. Hvor SST er defineret således:
Det kan dog vises, at denne model er indeholdt i den helt generelle formulering foretaget af
Langetieg (1980) som udleder en m-faktor model i det gaussiske framework.
På denne baggrund har jeg valgt at udlede prisfunktionen i det generelle Langetieg tilfælde,
som i det henseende resulterer i følgende udtryk21:

21

Se Madsen (1995a) hvor denne udledning er foretaget.
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P(t,T) =
T

exp[-ω QE

-1

[I - e

1
1
][Q D b - Q X(t)] - ωTD-1b(T - t) - 2Σ - T + ωTD-1SST(D-1)Tω(T - t)]
2

-E(T - t)

-1 -1

-1

for
T =

ωT[QE-1E-1e-E(T - t)Q-1

- (DD)-1]SST(D-1)Tω

og
E Q SST(Q-1)TE-1
Σ = ωTQ[I - e-E(T - t)]
[I + e-E(T - t)]QTω
E+E


-1

-1

for dX(t) = (b + DX(t))dt + SdW(t), og bT = aT - SλT, hvor dette altså er den risikojusterede
diffusionsproces. For ovenstående formel gælder det, at λ er en vektor af risikoparametre, SST
er kovariansmatricen, Q er en ortogonal matrice som i søjlerne indeholder egenvektorerne for
matricen D, E er en diagonal matrice med D matricens egenværdier, I er enhedsmatricen, X(t)
er en vektor indeholdende den aktuelle værdi af de enkelte tilstandsvariable og ω er en vektor
med et ettal (1) i første position og nuller (0) i resten. Endvidere kan det indses at dette udtryk
vil degenerere til Vasiceks prisudtryk for D = κ, X(t) = r, S = σ, a = κθ, λ = λ og ω= 1.
Den ukendte parametervektor er α = {r, θ, κ, σ, λ, θ2, κ2, σ2, λ2, ρ}.
Denne modelformulering er helt generel og indeholder som nævnt ovenfor Beaglehole og
Tenneys "double-decay" model som grænsetilfælde.
3.6

Longstaff og Schwartz

Denne model er som Beaglehole og Tenney modellen også en to-faktor model, men udover
dette er modellerne fuldstændig forskellige.
Longstaff og Schwartz` to faktorer er henholdsvis spotrenten og volatiliteten heri, hvor
dynamikken i disse to tilstandsvariable begge er drevet af to uafhængige Wiener processer,
således22:

22

Dette udtryk er dog ikke et udtryk for eksplicitte antagelser omkring de to tilstandsvariables respektive
dynamik. Longstaff og Schwartz starter nemlig som Cox, Ingersoll og Ross med at beskrive dynamikken i økonomien,
hvor Longstaff og Schwartz` økonomi er defineret ved en to-faktor økonomi, hvor den ene faktor kun har indflydelse
på den del af afkastet, der er uafhængig af produktions usikkerheden, hvorimod den anden faktor både har indvirkning
på det forventede og usikre afkast ved en given produktion. De anvender derefter Theorem 1 side 373 fra CIR (1985)
for at relatere den risikofri rente til de processer der driver økonomien, hvorefter de finder processen for volatiliteten
ved at betragte følgende relation Vdt = (dr)2. Ved anvendelse af Itos lemma og efter en variabel ændring fremkommer
formel 30. For en nærmere gennemgang heraf henvises til Madsen (1995a).
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dr = (κ - ωr - γV)dt + ηr + ξVdW1 + (1 - ξ)V - ηrdW2
og
2
γη(2ξ - 1)
 rγη

dV = δ dt
2 - Vω +
ξ - ξ2 

 ξ-ξ
η
η
+ 1 - ξ ηr + ξVdW1 - ξ (1 - ξ)V - ηrdW2
Hvor r og V er henholdsvis spotrenten og variansen i spotrenten, og α = {κ, ω, γ, δ, η, ξ} er
den ukendte parametervektor.
Longstaff og Schwartz finder, at deres prisudtryk bliver af samme form som Longstaffs (1989)
P(t,T) = eA(τ) + B(τ)r + C(τ)V
hvor
A(τ) = Υτ + ln[Dv(τ)EΞ(τ)]
2φ
D(τ) =
ηγ


ω + 1 - ξ + φ(eφτ - 1) + 2φ


2ψ
E(τ) =
 ηγ

ω - ξ + λ + ψ(eψτ - 1) + 2ψ


1-ξ
ξ
B(τ) = D(τ) φ (1 - eφτ) + E(τ)ψ(1 - eψτ)
ξ - ξ2
ξ - ξ2
C(τ) = D(τ) ηφ (1 - eφτ) - E(τ) ηψ (1 - eψτ)
for
ηγ 
2η 1

φ = ω + 1 - ξ2 + 1 - ξ2



 ηγ
 2η1
ψ = ω - ξ + λ2 - ξ 2



2
2(1 - ξ) (κη + δξ)
v=
η2
2ξ2(δ(1 - ξ) - κη)
Ξ=
η2
1 
ηγ

 ηγ

Υ = 2vω + 1 - ξ + φ + Ξω - ξ + λ + ψ
 



DSR-model, som resulterer i følgende prisudtryk:
Heraf fremgår det, at obligationspriser er en funktion af r,V, restløbetiden τ, og afhænger
endvidere af parametrene κ,ω,γ,δ,η og ξ, samt af markedsrisikoparameteren λ. Det betyder, at
den totale ukendte parametervektor er α = {r,V, κ, ω, γ, δ, η, ξ, λ}23.
23

I forbindelse med estimationen er der en række parameterrestriktioner, nemlig κ,δ > 0, η/ξ < 0 og
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R(t,T) = -

Υτ + vlnD(τ) + ΞlnE(τ) + B(τ)r + C(τ)V
τ

Rentestrukturen kan for Longstaff og Schwartz modellen skrives således:
Denne model er som de fire andre også forenelig med LEH, se Longstaff og Schwartz (1991)
dP(t,T) 
ξ

Et
= r + ληψ[1 - eψτ]E(τ)[ηr - (1 - ξ)V]dt
P(t,T)

  


formel 23, og hvor det forventede afkast på en obligation over perioden dt kan skrives som:
I modsætning til både Vasicek og Cox, Ingersoll og Ross modellerne tillader denne model
temmelig nuancerede former for rentestrukturudseender. Som påpeget af Longstaff og
Schwartz er der mulighed for, at rentestrukturen kan være monotonisk stigende eller faldende,
samt have et eller flere "sving".

4:

Relaterede empiriske analyser

I dette afsnit vil jeg give en oversigt over de empiriske analyser, der er blevet foretaget af de
enkelte modeller, herunder hvorledes estimationsteknikken er grebet an. Gennemgangen vil
være i den samme rækkefølge som ovenfor, dvs Bliss, Cox, Ingersoll og Ross, Longstaff,
Constantinides, Beaglehole og Tenney og Longstaff og Schwartz.
4.1:

Bliss

η/(1-ξ) > 0. Endvidere gælder det, at V skal ligge mellem -ηr/ξ og ηr/(1-ξ). Pga dette har jeg derfor valgt at estimere
modellen med udgangspunkt i de oprindelige variable, dvs dem der var gældende før variabel ændringen, se Madsen
(1995a).
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Bliss (1991) introducerer en ny metode til at teste rentestruktur estimationsmetoder på.
Metoden går ud på at evaluere rentestruktur estimationen ved anvendelse af et sæt "identiske"
obligationer, som ikke er blevet anvendt i selve fastlæggelsen af den ukendte
parametervektor24. Han sammenligner her fire modeller med hinanden estimeret på det
amerikanske marked over perioden januar 1970 - december 1989 indeholdende T-bills, notes
og obligationer og hvor den længst løbende obligation løber 30 år. De fire modeller er
Unsmoothed Fama-Bliss (1987), Smoothed Fama-Bliss (1987), McCulloch cubic spline
(1975) og den udvidede Nelson og Siegel (1987)/(1988) model25.
I forbindelse med estimationen af den udvidede Nelson og Siegel model anvender han en
WLS metode, hvor vægtene er defineret som den reciprokke værdi af den modificerede
varighed.
I forbindelse med den udvidede Nelson og Siegel rapporterer Bliss følgende resultater for hele
estimationsperioden:
Løbetidsinddeling

Middelværdi

Spredning

"Hit-rate" i procent
af sample

op til 1 år

0,002

0,046

47,3% (24,7)

fra 1 til 3 år

0,021

0,247

39,2% (19,9)

fra 3 til 5 år

0,033

0,483

27,2% (18,6)

fra 5 til 10 år

0,057

0,763

16,5% (14,3)

over 10 år

0,086

1,261

11,3% (15,2)

Hele løbetidsspektret

0,035

0,623

36,9% (16,7)

Nøgletallene i dette skema er blevet beregnet på baggrund af de fondskoder, der ikke opfyldte
"hit-rate" kriteriet, samt ved anvendelse af in-sample data. Hvor en opfyldelse af "hit-rate"
kriteriet kræver, at forskellen mellem den teoretiske pris og den aktuelle pris ligger inden for
bid/ask-intervallet. Den sidste søjle i tabellen viser (som et gennemsnit over perioden) hvor
mange fondskoder der procentuelt opfyldte "hit-rate" kriteriet. Tallene i parentes repræsenterer
spredningen.

24

Pga det begrænsede antal fondskoder, der kan indgå i stikprøven på det danske marked, er denne
procedure dog ikke anvendelig her.
25

Bliss kalder denne model den udvidede Nelson og Siegel model, hvorimod jeg kalder den for Bliss

modellen.
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I sin analyse kommer han ikke frem til nogen decideret konklusion af, hvilken af de fire
modeller der er "bedst"26. Hans konklusion kan bedst blive fremhævet med et citat fra hans
Ph.d, side 72 første afsnit: "The results presented in the Chapter 3 clearly demonstrate that
over-fitting the data occurs with one of the methods - the Unsmoothed Fama-Bliss.
Nonetheless, we conclude the Unsmoothed Fama-Bliss method is markedly better than the
others for fitting long-maturity term structures. This conclusion is tempered by the mixed
results obtained for the Short Data set, and by the much higher parameterization of the
Unsmoothed Fama-Bliss term structure. We hesitate to say that any of the methods is
dominant. We are inclined to view the McCulloch Cubic Spline term structure as dominated
because of the poor performance at the long end of the estimated term strucutures. We did not
notice major problems in forcing the term structure to be asymptotically flat (Smoothed
Fama-Bliss and Extended Nelson og Siegel) vis-a-vis the McCulloch Cubic Spline".
4.2:

Cox, Ingersoll og Ross

26

Dette gjorde jeg heller ikke selv i arbejdspapiret "En sammenligning af alternative rentestruktur
parameteriseringer", selvom det af religiøse årsager alligevel lykkedes for mig at konkludere, at Cox, Ingersoll og Ross
modellen af de fire modeller der blev testet formentlig var at foretrække. Dette på trods af, at de empiriske resultater
ikke var helt entydige. Det skal lige nævnes, at de andre tre modeller, der blev testet i den forbindelse, var Chambers,
Carleton og Waldmann (1984), Vasicek og Fong (1982) og Nelson og Siegel (1987)/(1988).
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Denne model er helt klart den af de stokastiske rentestrukturmodeller der er blevet udsat for
langt de fleste empiriske analyser. Antallet er dog ikke opsigtsvækkende i og med, at selvom
modellen blev offentliggjort i 1985 (oprindelig fra 1979), har jeg kun kunnet finde frem til
godt 14, hvilket ikke er særlig mange over en periode på ihvertfald 9 år27.
Disse er Marsh og Rosenfeld (1983), Fischer og Zecher (1984), Brown og Dybvig (1986),
Brown og Schaefer (1988), Stambaugh (1988), Brenner (1989), Barone, Cuoco og Zautzik
(1991), Madsen (1991), Chan, Karolyi, Longstaff og Sanders (1992a)/(1992b), Heston
(1992) Gibbons og Ramaswany (1992), Brown og Schaefer (1994) og Uhrig og Walter
(1994)28.
Der har været anvendt flere forskellige måder at teste CIR-modellen på, bl.a. Chan, Karolyi,
Longstaff og Sanders (CKLS) og Marsh og Rosenfeld har foretaget en generel analyse af
en-faktor rentestrukturmodeller. Hovedformålet med disse analyser var at sammenligne
forskellige modelspecifikationer med hinanden. CKLS betragter i den forbindelse følgende
dr = κ[θ - r]dt + σrodW
generelle en-faktor model29:
De foretager derefter en diskret approksimation i stil med Brennan og Schwartz (1982),
Dietrich-Campbell og Schwartz (1986) og Babbel (1988) således:

27

Jeg har i den forbindelse valgt ikke at indregne de artikler, der tager deres udgangspunkt i en af de andre
4 rentestrukturmodeller, og anvender CIR-modellen som sammenligningsgrundlag.
28

Yderligere findes der også Pearson og Sun (1988). Deres artikel har jeg dog ikke haft adgang til.
Endvidere har Flesaker (1992) testet den konstante volatilitetsmodel fra Heath, Jarrow og Morton (dvs den kontinuerte
version af Ho og Lee (1986)) på et udpluk af de Eurodollar futures optionskontrakter, der er noteret på Chicago
Mercantile Exchange over perioden marts 1985 - juni 1988, op imod at prisprocessen var drevet af CIR-modellen. Han
estimerer dog ikke selv parametrene i CIR-modellen, men anvender derimod de to parametersæt, som er blevet fastlagt
af Pearson og Sun (1988). Hans argument for at anvende Pearson og Suns estimater er, at deres parameterestimater i
forhold til andre analyser af CIR-modellen skulle være de eneste, der var "økonomisk rimelige". Hvor definition på
"økonomisk rimelige" er, at parametrene genererer at-the-money optionspriser der er af samme størrelsesorden, som
dem der kan observeres i markedet, se hans note 2 side 5. Der fremgår dog ikke nogen decideret konklusion
vedrørende CIR-modellen af hans analyse.
29

Hvor denne specifikation som grænsetilfælde indeholder Merton (1973) (θ=o=0 (nul)), Vasicek (1977)
(o=0 (nul)), CIR (1985) (o=½), Dothan (1978) (κ=θ=0 (nul) og o=1), Black og Scholes (1973) (θ=0 (nul) og o=1),
Brennan og Schwartz (1980) (o=1), CIR (1980) (κ=θ=0 (nul) og o=1½), CEV (constant-elasticity-of variance) se
Beckers (1980) og Cox og Ross (1976) (θ=0 (nul)).

26

Estimation af Rentestrukturen
rt+1 - rt = κθ + κrt + εt+1
for
E[εt+1] = 0
og
2
2o
E[εt+1] = σ2rt
Hvorefter de estimerer de ukendte parametre ved anvendelse af GMM (Generalized Method
of Moments)30 teknikken fra Hansen (1982). Deres datagrundlag består af 1 måneds
amerikanske Treasury bill yield data på månedsniveau over perioden juni 1964 - december
1989, dvs i alt 307 observationer.
Hovedkonklusion i forbindelse med denne analyse er, at modeller som antager at o < 1 bliver
forkastet, og modeller som antager at o  1 ikke bliver forkastet31. De konkluderer yderligere,
at det vigtigste at modellere korrekt i rentestrukturmodeller er volatiliteten. Dette skal forstås
på den måde, at den mest vigtige egenskab er volatilitetetens afhængighed af renteniveauet32.
Yderligere finder de også, at tilstedeværelsen af mean-reversion er temmelig svag.
Marsh og Rosenfeld kommer også frem til et tilsvarende resultat, nemlig at de ikke kan afvise
hypotesen, at der ingen mean-reversion er. Deres resultater indikerer også, at de modeller hvor
o  1 giver de bedste resultater, se deres tabel 1 side 640. Hvor deres datagrundlag består af
effektive renter på amerikanske T-bills med 1 måned til udløb for perioden marts 1953 - juni
1981 og effektive renter på 1 uges T-bills for perioden januar 1978 - maj 198233.
Fischer og Zechner (1984) og Uhrig og Walter (1994) tester som CKLS også den generelle
formulering af en-faktor rentestrukturmodellerne som angivet i formel 34, dog med
udgangspunkt i tyske data. Fischer og Zechner foretager en diskret approksimation af formel
34 med udgangspunkt i Phillips (1972) og anvender derefter en OLS-metode til at estimere de
ukendte parametre. Deres data består af den tyske dag-til-dag rente observeret hver tirsdag
over perioden januar 1972 - maj 1982. Deres generelle konklusion er, at ingen af de betragtede
30

GMM-teknikken er en forholdsvis udbredt teknik. Forklaringen er for det første at det ikke et krav, at
variablene er normalfordelte det kræves derimod "kun", at de er stationære og at de relevante forventningsoperatorer
eksisterer. For det andet er det temmelig vanskeligt at behandle de approksimationsfejl der opstår når der foretages en
diskret approksimation, hvor den statistiske egenskab ved fejlleddet er ukendt. GMM-estimatoren er nemlig konsistent
(med hensyn til den diskrete approksimation) selvom fejlleddene indeholder heteroskedasticitet og seriel korrelation,
se Greene (1993) kapitel 13..
31

I en estimation af den generelle model givet ved formel 35 opnår de da også et resultat for o=1,499.

32

En tilsvarende konklusion opnås også af Chan, Karolyi, Longstaff og Sanders (1992b) på japanske data.
Hvor deres datagrundlag består af Gensaki-renten fra perioden februar 1980 - september 1989. Gensaki-renten er
renten på 3-måneders genkøbsforretninger på lange statsobligationer.
33

Marsh og Rosenfeld anvender i modsætning til CKLS ikke en GMM-teknik, men derimod et maksimum
likelihood estimationsprincip anvendt direkte på det analytiske udtryk for renteprocessens tæthedsfunktion, se deres
formel 5 på side 638.
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processer er i stand til at beskrive de langsigtede bevægelser i denne korte rente34.

34

De rentestrukturmodeller de fokuserer på er Vasicek (1977), Brennan og Schwartz (1980), Courtadon
(1982), Cox, Ingersoll og Ross (1985), Dothan (1978) og Ingersoll, Skelton og Weil (1978). Ingersoll, Skelton og
Weils model fremkommer når θ = 0 og 0 = 1/2.
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Uhrig og Walter tager som CKLS udgangspunkt i den diskrete approksimation givet ved
formel 35 og estimerer de ukendte parametre ved anvendelse af maksimum likelihood. De
estimerer som CKLS også den ikke restriktive formulering og yderligere Vasicek, CIR,
Courtadon og en Cubic Varians35 specifikation.
Deres data består af den på ugebasis observerede tyske månedsrente for perioden januar 1970
- december 1993. De kommer frem til, at den ikke restriktive model indikerer, at o = 0.773, og
hvor Courtadons modelspecifikation er den af de restriktive der performer bedst og Vasiceks
dårligst. Deres resultater viser endvidere i modsætning til både CKLS og Marsh og Rosenfeld
på amerikanske data, at der kan observeres tilstedeværelse af mean-reversion hvad angår tyske
data36.
Stambaugh (1988) og Heston (1992) tager derimod en alternativ indfaldsvinkel i forbindelse
med en empirisk analyse af CIR-modellen. De tester, om det forventede mer-afkast er en
lineær funktion af terminspræmien. At dette er tilfældet for CIR-modellen stammer for det
første fra den egenskab, at den effektive rente er lineær i tilstandsvariablene og for det andet,
at processen for tilstandsvariablene har den implikation, at der er en lineær betinget
forventning om fremtidige værdier givet den øjeblikkelige værdi af tilstandsvariablene.
Udtrykket for det forventede afkast over perioden t til t1 på en obligation der udløber på
Et[H[t,t1;T]] = B(t1,T) - B(t,T) + θ[A(t1,T)(1 - e-κ(t - t1))]
- r[A(t,T) - A(t1,T)e-κ(t - t1)]
tidspunkt T kan skrives således for CIR-modellen37:
Hvor dette udtryk siger, at det forventede afkast på en T-periode obligation over perioden t til
t1 betinget af den øjeblikkelige værdi af tilstandsvariablen (r) - er lineær i r. I dette udtryk
repræsenterer H[t,t1;T] altså holding-period afkastet.

35

Cubic Varians modellen er defineret som en model hvorom det gælder at o = 1.5. Deres motivation for
at komme op med en sådan varians specifikation kommer fra resultater, som blev opnået af CKLS, der som nævnt
ovenfor fik et resultat på o = 1.499 for den ikke restriktive model.
36

Deres arbejdspapir indeholder yderligere en diskussion af valg af tids-afhængigt parameter i forbindelse
med at fitte modellen til den observerbare diskonteringsfunktion. I den forbindelse argumenterer de for at vælge
markedsrisikoparameteren λ. For en yderligere diskussion heraf henvises til Uhrig og Walter afsnit 4 side 16, se
endvidere Madsen (1995c).
37

Dette udtryk stammer fra, at det kontinuerte obligationsafkast fra tidspunkt t til t 1 på en obligation der
udløber på tidspunkt T kan skrives som
H[t,t1;T] = lnP(t1,T) - lnP(t,T)
. Ved endvidere at anvende
relationen for den forventede værdi af tilstandsvariablen på tidspunkt t+α, for α = t-t1, givet værdien af
tilstandsvariablen på tidspunkt t, som har følgende form Et[r(t + α)] = re-κα + θ(1 - e-κα), i forening med
formel 14, fås formel 36.
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Stambaughs datamateriale består af slut-måneds priser for amerikanske T-bills for løbetiderne
1-6 måneder over perioden marts 1959 til og med 1985. I modsætning hertil anvender Heston
ud over de samme T-bills data også afkastdata for nulkuponobligationer med løbetider på 3,6
og 12 måneder, samt 3 og 5 år, dog kun for perioden februar 1970 - maj 198838.
De beregner med udgangspunkt i formel 36 derefter en række forward-terminspræmier, hvor
de hvad T-bills angår beregner forward-terminspræmien med udgangspunkt i 1-måneds
T-bills som basis. De anvender derefter begge en IV39 (Instrumental Variables) teknik på
faktorstrukturen40 af formel 36 for at teste CIR-modellens evne til at beskrive mønstret for
forward-terminspræmien.
I denne økonometriske analyse er det nødvendigt, at IV`erne er korreleret med dette
mer-afkast. I den forbindelse vælger Stambaugh (1988) at anvende to forskellige, nemlig for
det første den løbetid der anvendes til at udregne terminspræmien (metode S1), og for det
andet en der er lagged en måned (metode S2). Dette for at undgå al form for "uægte"
korrelation. I modsætning hertil anvender Heston (1992) kun et lag på en dag.
I tilfælde metode S1 forkaster Stambaugh en 4-faktor rentestrukturmodel for mer-afkastet på
et 5% niveau, hvorimod at for metode S2 er han ikke i stand til at forkaste en en-faktor
rentestrukturmodel41. Hesten (1992) kommer også frem til det resultat, at han ikke kan
forkaste en en-faktor rentestruktur-model.
38

Hvor afkastdataene er de afkastdata der er blevet genereret af Bliss (1989).

39

Se Hall (1991).

40

Et[h[t1;Ti]] = αij + βijEt[h[t1;Tj]]
for
h[t1;T] = H[t,t1;T] - H[t,t1;t1]
-κ(t - t1) - A(t,t )
A(t,T
Faktorstrukturen har følgende
form:
i) - A(t1,Ti)e
1
βij =
-κ(t
t
)
A(t,Tj) - A(t1,Tj)e
1 - A(t,t )
1
og
αij  0

for Ti > Tj

hvor det tydeligt fremgår, at h[t1;Ti] er et udtryk for mer-afkastet på en Ti-perioder obligation over afkastet på en
t1-perioder obligation. Endvidere ses det, at faktorfølsomheden er udtrykt som den relative følsomhed mellem det
forventede mer-afkast på en i- og j-periode obligation. Hvor udseendet på denne faktorstruktur (dvs den funktionelle
form på βij) ikke kun er valid for CIR-modellen, men også vil kunne anvendes for Vasicek (1977) modellen. Slutteligt
skal det nævnes, at αij er tæt på 0 (nul) eftersom udtrykket for det forventede merafkast faktisk er en diskret
approksimation af formel 12.
41

Dette er dog ikke helt sandt, for selvom han ikke kan forkaste en en-faktor model for nogen af hans 3
del-perioder, kan han godt forkaste den, hvis hele perioden betragtes samlet. Han forklarer forskellen mellem de to
test-resultater ved, at prisresidualer er tilstrækkeligt til at generere en tilstedeværelse af "ekstra-faktorer" i analysen.
Hvor lagged variable præcis har den egenskab, at de vil eliminere denne korrelation med prisafvigelserne i
obligationsafkastene.
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Heston går dog lidt længere i sin analyse og forkaster i den forbindelse, at udseende af de
estimerede faktorfølsomheder kan være beskrevet ved en faktorstruktur som den for
CIR-modellen, og dette selv om den estimerede faktorstruktur er en glat funktion af løbetiden.

Gibbons og Ramaswany (1992) anvender en GMM-baseret estimationsteknik for at teste, om
den proces, som CIR-modellen implikerer, kan beskrive afkastet på amerikanske T-bills
observeret på månedsniveau med løbetider på 1,3,6 og 12 måneder over perioden 1964 - 1989.
De foretager i den forbindelse en variabel transformering, som gør dem i stand til at relatere
de estimerede parametre direkte til rentestrukturen42.
De arbejder i den forbindelse med følgende 2 momenter, nemlig Fejl!, for t < t1  T1  t2 < t3
 T2, og hvor α er den transformerede ukendte parametervektor43. For at estimere parametrene
og teste CIR-modellens implikationer er det nødvendigt at vælge, hvilke første og anden
ordens momenter der ønskes anvendt. De vælger fire første momenter, som er identiske med
de fire T-bills, 4 autokovariansmomenter (for de fire samme T-bills) og 6 serial
kovariansmomenter med et lag på en måned, dvs i alt 14 momenter44. De finder i den
forbindelse, at CIR-modellens specifikation ikke kan forkastes, hvor deres parameterestimater
endvidere indikerer, at terminspræmien er positiv. Yderligere viser deres beregninger i
modsætning til CKLS og Marsh og Rosenfeld, at der er tilstedeværelse af mean-reversion.
Brenner (1989) anvender i sin analyse en maksimum likelihood estimationsmetode til at teste,
hvilken af CIR-modellen, Vasicek modellen og 2-versioner af modellerne i Heath, Jarrow og
Mortons modelframework45 der er "bedst" til at beskrive forwardrentevolatilitetsstrukturen på
amerikanske T-bills med løbetider fra 1-26 uger, over perioden januar 1964 - december 1987.

42

Se Gibbons og Rawaswany side 9, hvor denne variabel ændring er yderligere specificeret.

43

Det skulle måske lige påpeges, at i og med at afkastene er real-returns er det ikke muligt at observere r,
således at denne størrelse er "integreret ud" af udtrykket for Φ(.), se Gibbons og Ramaswany Appendix side 28-29.
44

Hvor disse momenter er opgjort som forventede periodeafkast. Yderligere fremgår det, at
GMM-metoden er overbestemt, dvs flere momenter end ukendte parametre. Dette har den implikation, at den ukendte
parametervektor skal fastlægges/estimeres ud fra sample moment-vektoren og en vægtnings matrice som er den
asymptotiske kovariansmatrice for moment-vektoren, hvor de som vægtningsmatrice vælger Newey-West (1987).

45

De 2-versioner, han vælger at betragte, er den absolutte og den eksponentielle. For en mere præcis
specifikation henvises til Madsen (1995c).
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I sin sammenligning bruger han AIC (Akaike Information Criteriterion) for at holde de
maksimerede likelihood-værdier regulerede for frihedsgrader op imod hinanden46. Denne
metode er dog ikke i stand til at give en decideret relativ performancegrad såsom en likelihood
ratio test. På baggrund af AIC-kriteriet konkluderer han, at begge Heath, Jarrow og Morton
modeller er CIR og Vasicek modellen overlegen. Hans forklaring på, at den eksponentielle
HJM-model er Vasicek modellen overlegen, er fordi specifikationen af markedsrisiko
parameteren i Vasicek modellen ikke er korrekt - dvs ej en konstant47.
I modsætning til de ovenfor behandlede analyser er kendetegnet ved de resterende, at de alle
foretager en direkte estimation af de ukendte parametre i det funktionelle udtryk fra formel 14,
på enten månedlige eller daglige data48. Estimationerne foretages altså i strid med
tids-homogeniteten i modellen, hvor denne metode som nævnt tidligere, og påpeget af
Brown og Schaefer (1988), kan sammenlignes med det princip, der anvendes i forbindelse
med fastlæggelse af den implicitte volatilitet i Black og Scholes-modellen.
Brown og Dybvig (BD) (1986) foretager en cross-sectional estimation på månedsdata for
perioden december 1952 - december 1983 (373 cross-sections, som skulle andrage ca. 27.000
observationer49) for amerikanske T-bills, notes og obligationer (inkonverterbare). I den
forbindelse antager BD, at der er homoskedasticitet i residualerne.

46

Det skal måske lige her påpeges, at Brenner estimerer parametrene i de enkelte modeller på den teoretisk
set korrekte måde, nemlig at de enkelte parametre der driver de respektive processer alle er tids-homogene.
47

Det skal dog her påpeges, at forskellen mellem AIC for de enkelte modeller er begrænset, nemlig (se
hans tabel 1 side 131):
Model

Loglikelihood

AIC

HJM - absolut (Ho og Lee)

14,683

-29,364

HJM - eksponentiel (Vasicek)

14,686

-29,369

CIR

14,614

-29,223

Vasicek

14,650

-29,295

således at det mig ikke er helt indlysende, at resultaterne faktisk understøtter denne konklusion. Dette skal
sammenholdes med, at han faktisk tvinger ligevægtsmodellerne til at være inkonsistente med dataene, forstået på den
måde, at det han estimerer er ændringer i den observerede rentestruktur. Dette betyder i den sammenhæng, at disse
modeller bliver estimeret under antagelsen, at initialrentestrukturen er som modellen postulerer, og at den fremtidige
observerede rentestruktur er som hvis den observerede forward-spot ændring bliver tillagt til modellens implicitte
initial rentestruktur. For at matche en ligevægtsmodel til en initial rentestruktur, kræver det en såkaldt invertering (se
CIR 1985 side (395) og HJM (1991) afsnit 8), som i den forbindelse kan nødvendiggøre anvendelsen af numerisk
integration, hvor dette er hovedargumentet af Brenner for ikke at anvende denne procedure.
48

Dette er som nævnt indledningsvis også den metode, der bliver anvendt i dette papir.

49

Se Barone, Cuoco og Zautzik (1991) side 89.
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Brown og Schaefer (BS88) (1988) og Brown og Schaefer (BS94) (1994) analyserer i begge
tilfælde engelske index-regulerede statsobligationer observeret den sidste dag i hver måned
for perioden december 1988 - august 1987 i deres 1988 artikel, og for perioden januar 1984 december 1989 i 1994 artiklen. Deres datamateriale består dog kun af mellem 10 - 15
obligationer fordelt over hele løbetidsspektret helt ud til en ca. 30 år. I estimationen anvender
de den lineære optimeringsmetode fra Schaefer (1981).
Barone, Cuoco og Zautzik (BCZ) (1991) tester derimod CIR-modellen på italienske Treasury
obligationer på dagsniveau for perioden december 1983 - december 1990 (1761
cross-sections, i alt 49.027 observationer). Op til omkring 1990 består deres materiale dog
"kun" af obligationer med en løbetid mellem 2-5 år og i slutningen af perioden ud til og med
ca. 7 år. I deres ikke lineære optimering antager de, at variansen i residualerne er proportional
i forhold til varigheden. Yderligere inkorporerer de et out-liner frasorteringsprincip, som er en
iterativ proces der fjerner observationer fra enkeltvis, indtil ingen obligationer har en absolut
prisafvigelse der er større end 2.57 gange den totale spredning50.
I et tidligere arbejdspapir fra vinteren 1991 testede jeg CIR-modellen på danske
inkonverterbare obligationer51 på ugeniveau over perioden 3. august 1988 - 30.oktober 1991
(ca. 170 cross-sections, som andrager omkring 6.800 observationer). I den forbindelse antog
d
jeg, at den funktionelle form for heteroskedasticiteten havde følgende form S2Vi. Hvor dette
udtryk siger, at den i`te obligations residual varians er givet ved produktet af en ukendt
parameter kvadreret gange med den i`te obligations varighed opløftet til en såkaldt
"homoskedasticitets" parameter. Hvor denne relation for d=0 kan ses at degenerere til
homoskedasticitets tilfældet52.

50

Denne metode kan ses, at være temmelig lig med det out-liners frasorterings princip jeg har valgt at
anvende her, pånær at mit kriterium ikke er 2,57 men derimod 1,96.
51

Hvor stikprøve udvælgelsen var som nævnt tidligere i dette notat, på nær at jeg i denne analyse ikke
foretog nogen form for frasortering af out-liners.
52

Det skal måske lige for dog ordens skyld påpeges, at denne specifikation af heteroskedasticiteten er
identisk med den der blev anvendt af Chambers, Waldmann og Carleton (1984).
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Hvad angår BD, BS88, BS94 og BCZ er der en generel konklusion om der er en stærk
sammenhæng mellem den implicitte volatilitet for spotrenten som modellen indikerer og et
tidsserieestimat foretaget på volatiliteten i spotrenten53. Hvad angår konsolrenten som bekendt
i CIR-modellen er antaget at være konstant, kunne denne antagelse ikke understøttes af de
analyser som BD og BCZ foretog, hvorimod at BS88 og BS94 finder en stor grad af stabilitet i
konsol-renten. Generelt kan ingen af de fem foretagne analyser understøtte antagelsen om, at
parametrene er tids-homogene. Madsen og BCZ finder yderligere, at der er en kraftig grad af
samvariation mellem de korte renter og modellens spotrente54. BCZ rapporterer bl.a., at
korrelationskoefficienten mellem den estimerede spotrente og 3-måneders renten er 97%. I
den forbindelse får Madsen en korrelationskoefficient på 99,5% mellem o/n renten og den i
modellen estimerede spotrente og hvor denne forklaringsgrad er stigende med løbetiden.
Generelt fra disse analyser er der en enighed om, at modellen er rimelig god til at fitte de
observerede markedspriser. Dog rapporterer både BD og Madsen, at selvom modellen evner at
fitte data kan den ikke betragtes som værende fuldstændig beskrivende, da den ikke er i stand
til at fitte hele datamaterialet på en helt tilfredsstillende måde55.
BS88 og BS94 foretager yderligere en analyse af om spotrente volatilitetsstrukturen, som
implicit kan udledes fra CIR-modellen, giver en god beskrivelse af et tidsserieestimat for
rentevolatiliteten over hele løbetidsspektret. De konkluderer i den forbindelse, at der er visse
problemer med mean-reversion parameteren, da der er klare indikationer på, at CIR-modellens
implicitte volatilitetsstruktur ikke er i stand til at forklare den "rigtige" volatilitet over hele
løbetidsspektret.
Slutteligt skal det nævnes, at Madsen i forhold til de fire andre analyser estimerede direkte på
CIR-modellens originale prisformel, dvs estimerede 5 i stedet for 4 parametre. I den
forbindelse var der en tendens til, at volatilitetsparameteren kun var marginalt forskellig fra 0
(nul), som bekendt har den implikation, at rentestrukturen er approksimativ "flad" (givet ved
en ret linie), hvilket generelt må siges ikke nødvendigvis er ønskværdigt56. Konklusionen her
var, at modellen var overspecificeret, således at hvis CIR-modellens forklaringsevne skulle
forbedres, var det nødvendigt at den blev estimeret i henhold til omskrivningen fra formel 14.
53

Hvor tidsserieestimatet for volatiliten er foretaget med udgangspunkt i den korteste fordring, eller et snit
af de korteste fordringer.
54

I modsætning til BCZ som sammenligner spotrenten i CIR-modellen med en vifte af forskellige
pengemarkedsrentesatser, beregner Madsen den implicitte estimerede pengemarkedsrentestruktur og foretager derefter
sammenligningen med de aktuelle pengemarkedssatser.
55

Forklaringen på denne forskel i konklusionerne kan formentlig forklares ved, at BD og Madsen
inkorporerer flere forskellige obligationstyper, hvorimod at BCZ`s analyse hovedsageligt er indskrænket til løbetider
mellem 2-5 år og BS88 og BS94 kun ender med at betragte omkring 12 forskellige obligationer.
56

Tilsvarende resultat på amerikanske data i et andet framework er også rapporteret i Engle (1993).
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Hvor volatilitetsparameteren netop ikke estimeres direkte, men derimod findes som en
funktion af de estimerede parametre.
4.3:

Longstaff

Den eneste analyse af Longstaffs (1989) DSR (double-square-root) model der er blevet
foretaget er i originalartiklen57. Her anvender han en GMM baseret metode for at
sammenligne henholdsvis CIR-modellen og DSR-modellen. Dette for at undersøge hvilken af
dem der bedst evner at fange variationen og niveauet i 6-12 måneders amerikanske T-bills
effektive renter på månedsniveau over perioden juni 1964 - december 1986. I den forbindelse
konkluderer han, at DSR-modellen har bedre succes med både at fange niveau og variation, se
hans figurer på side 216.
Yderligere foretages et empirisk test for ikke-lineariteten i renteændringerne under anvendelse
Y(t,T) - Y(t-1,T) = β0 + β1[rt - rt-1] + β2[ rt -

rt-1] + εt

af følgende regressionsudtryk:
Hvor Y(t,T) er den effektive rente på en T-bill på tidspunkt t som udløber på tidspunkt T. Han
finder i den forbindelse, at der er en ikke-lineær relation mellem spotrenten og de effektive
renter58.
4.4:

Constantinides

Hvad angår denne model er der også her kun foretaget en empirisk analyse nemlig i Zheng
(1993).
Den metode han anvender i sin estimation er fuldstændig anderledes, end hvad der traditionelt
er blevet anvendt, og fortjener derfor lidt ekstra opmærksomhed i og med, at den formentlig
kan gå hen og blive et direkte standardiseret framework for testning af rentestrukturmodeller i
bred forstand59.
57

En forklaring herpå kunne være, at Beaglehole og Tenney (1992) viser, at det analytiske udtryk for
Longstaff modellen ikke er løsningen til det problem han postulerer at løse.
58

Han drager denne konklusion i og med at β1 ikke er signifikant forskellig fra 0 (nul), hvorimod at β2 er

signifikant forskellig fra 0 (nul). Pga den store korrelation mellem r og r som er i størrelsesordenen 0,98 kan dette
dog medføre, som også påpeget af Longstaff side 220, at t-statistikken for β1 kan komme til at virke mindre end den
måske faktisk er. På trods af dette, og da β2 er signifikant forskellig fra 0 (nul) konkluderer han, at der tilsyneladende
er tilstedeværelse af ikke-linearitet mellem spotrenteændringer og ændringer i de effektive renter.
59

Hvad jeg ved af eksisterer der kun tre analyser hvor dette framework er anvendt, nemlig Zheng (1993)
på CIR-og Constantinides modellerne på det amerikanske marked, Lund (1993) på CIR-,Vasicek-og Beaglehole og
Tenney ("double decay") modellerne på det danske marked og Dahl (1995) på en tre-faktor model. Denne teknik er
også anvendt af Madsen (1996) dog i en lidt anden terminologi. Hvad angår Lunds undersøgelser se sektion 4.5.
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Dette princip kaldes for state-space modellering med uspecificeret dynamiske faktorer
kombineret med en Kalman filtrerings teknik/algoritme.
De observerbare variable (her rentestrukturen) relaterer sig til en m x 1 vektor X af
Rk = Z(ψ)Xk + d(ψ) + εk
og
E[εk] = 0
Var[εk] = H

for k ε [1,.......,N]

uspecificeret faktorer, som kaldes for state vektoren, via measurement relationen, således60:
Hvor Zk er en N x m matrice, dk er en N x 1 vektor og εk en N x 1 vektor af ukorrelerede
normalfordelte fejlled med ovenfor angivet første-og anden ordens moment. N repræsenterer
endvidere antallet af elementer i den multivariate tidsserie, dvs længden af tidsserien og ψ er
den ukendte parametervektor.
Generelt er denne state vektor X ikke specificeret/kendt men til gengæld vides det, at den
Xk = ck + ΦkXk-1 + ηk
for
E[ηk] = 0
Var[ηk]= Vk
bliver genereret af en første-ordens Markov proces, således:

60

De forhold som her bliver beskrevet er hentet fra Harvey (1992) og Lund (1993).

36

Estimation af Rentestrukturen
som kaldes fra transitions ligningen61. Endvidere er φk en m x m matrice, ck er en m x 1 vektor
og ηk er en normalfordelt m x 1 fejlleds vektor.
Specifikationen af state space systemet er hermed fuldt ud beskrevet ved formel 38 og 39,
samt følgende to antagelser:
a)

initial state vektoren X0, har en middelværdi på ao og en kovariansmatrice på
E[X0] = a0

b)

og

Var[X0] = C0

Co, således:
fejlleddene εt og ηt er ukorreleret med hinanden i alle tidsperioderne og
Fejl!
ukorreleret med initial state vektoren, således:

61

Se Harvey (1992) kapitel 3 side 101.
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System matricerne er Z(ψ), d(ψ), H, ck, φk og Vk som er antaget at være deterministiske, og
hvor det gælder, at Z(ψ), d(ψ) og H er tids-uafhængige62 (time-invariant). Det skal yderligere
her pointeres, at formen på ligning 38 kommer af en antagelse om, at obligationsprisen kan
P(tk,T) = exp[A(tk,T;ψk) + BT(tk,T;ψk)Xk]
og
PM(tk,T) - P(tk,T) = εk
skrives på følgende form:
hvor PM(tk,T) er den aktuelle markedspris på tidspunkt tk på en T-perioder obligation. Det ses
heraf tydeligt, at Langetieg- (og hermed Vasicek og Beaglehole og Tenney) og Cox, Ingersoll
og Ross modellerne fitter ind i dette framework63.
Hvad derimod angår den m-dimensionelle stokastiske proces givet ved relationen fra formel
39, skal det her påpeges, at ck selvfølgelig vil være lig 0 (nul) hvis det er således, at processen
ikke indeholder mean-reversion.
Når først en model er defineret i sin state space form, kan ligningssystemet løses ved
anvendelse af Kalman filtering algoritmen64. Kalman filter algoritmen er en rekursiv
procedure, som bestemmer den optimale state vektor på tidspunkt k, baseret på al den
information der er tilgængelig på tidspunkt k. Informationsmaterialet består af
observationerne op til og med Rk. Systemmatricerne sammen med a0 og C0 antages at være
kendt på ethvert tidspunkt k, og behøver derfor ikke eksplicit at være inkluderet i
informationssættet.
Når først alle de N-observationer er blevet behandlet af (har været igennem) Kalman filteret er
det derefter muligt at estimere den ukendte parametervektor ψved anvendelse af maksimum
62

Der er principielt intet til hindrer for, at disse matricer er tids-afhængige men i og med, at de
rentestrukturmodeller der her betragtes alle indeholder den implikation, at procesparametrene er antaget at være
konstante er dette en logisk udleder heraf. Hvad derimod angår residualvariansen kunne denne sagtens antages at
indeholde en f.eks ARCH-effekt, eller hvilken anden form man nu måtte ønske, såsom eventuel en funktion af
obligationens varighed.
63

Det skal for god ordens skyld her påpeges, at residualleddet ε t der fremgår af formel 42 faktisk er
identisk med residualleddet fra formel 38, hvilket pr. definition er inkonsistent. Hvis det antages, at residualleddet er
normalfordelt med en middelværdi lig 0 og en varians lig H, og dette er antaget at gælde for obligationspriserne, kan
dette selvfølgelig ikke også gælde for renterne i og med, at der er anvendt en logaritmisk omskrivning fra det ene
udtryk til det andet. Argumentet for alligevel at vælge, at betragte rentestrukturen er for at lette estimationsarbejdet, da
obligationspriserne er ikke-lineære i state vektoren, hvorimod at renterne er lineære i state vektoren. Fejlen der her
begås må da også i praksis antages at være begrænset. Det er dog muligt at estimere den ukendte parametervektor
direkte ved anvendelse af obligationsprisudtrykket, dette kræver dog anvendelse af den ikke-lineære Kalman filter
teknik, se Lund (1993), sektion 6.4 side 134.
64

Se Harvey (1992) kapitel 3, sektion 3.2 side 104.
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likelihood.
I Zhengs analyse af Constantinides modellen og CIR-modellen består hans datamateriale af
følgende rentesatser: 1,2,3,5,7,10 og 30 år i løbetid for det amerikanske T-bond marked, for
hver måned for perioden 1978 til juli 1990. I den forbindelse definerer han en in-sample
periode (dvs den periode han vælger at anvende til at estimere parametrene) som går fra 1978
- 1987, og en out-sample periode som strækker sig fra 1988 - 1990.
Hvad angår Constantinides modellen og state space modellering, er denne model ikke lineær i
state vektoren65, således at det bliver nødvendigt at anvende det ikke-lineære state space
framework66.
Han finder i den forbindelse, der skal en tre-faktor model til for at beskrive dynamikken i
rentestrukturen, og dette gælder både hvad angår CIR-og Constantinides modellen. Yderligere
finder han overraskende nok, at disse tre uspecificerede faktorer har den samme betydning
(efter faktor rotering), som de faktorer der blev fundet af Litterman og Scheinkman (1988) og
dette på trods af, at de to rentestrukturmodeller er fuldstændig forskellige. Dette betyder altså,
at de tre faktorer kan identificeres som værende niveau, hældning og krumning.
Hans analyse viser også, at Constantinides modellen er "bedre" end CIR-modellen både hvad
angår in-sample- og out-sample data, endvidere er både CIR-og Constantinides modellen i
stand til at slå random walk modellen in-sample. CIR-modellen kan derimod ikke slå random
walk modellen out-sample, hvorimod Constantinides modellen kan slå random walk modellen
for visse løbetider67. Yderligere argumenterer han for, at forklaringen på, at både CIR-og
Constantinides modellerne har så ringe forecastningsevne, ligger i, at niveaufaktoren er tæt på
at være ikke-stationær68 som har den implikation, at begge modeller mangler evnen til at
forecaste det generelle renteniveau.
4.5:

Beaglehole og Tenney

Lund (1993) anvender state space metoden, som beskrevet ovenfor, til at fastlægge den
ukendte parametervektor ψ for henholdsvis CIR, Vasicek og Beaglehole og Tenney
modellerne på danske statsobligationer, hvor priserne er observeret på ugeniveau for perioden
2. januar 1985 - 30. april 1993.

65

Hvor dette også gælder selvom han arbejder direkte på rentestrukturen, som han faktisk gør.

66

Zheng diskuterer i den forbindelse nogle forskellige måder at løse dette problem på se side 16-20.

67

Ved slå menes der - har bedre forecastningsevne.

68

Ikke-stationariteten fra CIR-modellen kommer for et κ tæt på 0 (nul) (faktisk = 0,001) for niveau
faktoren, se hans tabel V.a.1 side 22. For Constantinides modellen stammer ikke-stationariteten fra det forhold, at
niveaufaktoren indeholder et κ (hans λ) der er "tæt på 0 (nul)" (faktisk = 0.024), se hans tabel V.b.1 side 25.
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Hvad angår CIR-og Vasicek modellen anvender han den ikke-lineære state space model i og
med, at han vælger at tage sit udgangspunkt direkte i obligationsprisudtrykket, hvorimod at
han for Beaglehole og Tenney modellen anvender følgende effektive nulkuponrentesatser
0.5,2,4,8 og 30 år69, dvs her anvendes den lineære state space model.
Hans konklusion hvad angår CIR-og Vasicek modellerne er for det første, at resultaterne fra
de to modeller hvad angår teoretiske priser er temmelig identiske. For det andet forkaster han
modellerne som værende dem der driver den underliggende dynamik i rentestrukturen70.Hvad
angår Beaglehole og Tenney modellen forkaster han også denne men konkluderer dog, at den
økonomisk resulterer i bedre resultater end både CIR-og Vasicek modellerne, hvilket ses ved
at betragte de resulterende prisafvigelser (dvs forskellen mellem teoretisk og aktuel pris)71.
En forklaring på forkastelse af modellen kunne være, at hans resultater indikerer, at der stort
set ingen mean-reversion er i processen for dθ i og med at κ2 er tæt på nul (faktisk lig
0,0003959), se formel 27 hvor notationen θ og κ2 stammer fra. Dette har nemlig den
implikation, at det langsigtede middelværdirenteniveau er ikke-stationært, og i den forbindelse
approksimativt vil følge følgende risikoneutrale proces dθ = -λ2σ2dt + σ2dW2. Dette problem
med ikke-stationaritet i en af tilstandsvariablene var netop også en af argumenterne fra Zheng
(1993) på, at forecastningsevnen for både den 3-dimensionelle CIR-og Constantinides model
ikke var bedre end et random walk forecast.
4.6:

Longstaff og Schwartz

Longstaff og Schwartz (1991) foretager i originalartiklen en analyse af deres model med
udgangspunkt i effektive renter på amerikanske T-bills observeret på månedsniveau over
perioden juni 1964 - december 1989. Estimationen af parametrene foretages med
udgangspunkt i 1 måneds renten, og modellens performance bliver målt op imod længere
løbende data, nemlig 3,6 og 9 måneders, samt 1-5 års effektive renter.
De foretager en diskretisering af modellen til følgende form:

69

Hvor den 30-årige rente er fundet ved extrapolering, og hvor rentesatserne stammer fra et cubic-spline
fit foretaget på aktuelle obligationspriser.
70

Som kriterium i forbindelse med om modellen er korrekt specificeret eller ej, anvender han følgende tre
test. For det første MP(p) som er en multivariate generalisering af Box-Ljung test statistikken med en lag-længde på p
(dvs test for autokorrelation). For det andet HET som også kaldes for Box-M test statistikken (dette er en
heteroskedasticitetets test). For det tredje U-testen som er en test på om de standardiserede residualer er lig 0.
Yderligere beregner han en række Box-Ljung test statistik på fondskodeniveau som stort set medfører forkastelse i alle
tilfælde, se hans Appendix E og G.
71

Se Appendix I i Lund (1993).
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rt+1 - rt = α0 + α1rt + α2Vt + εt+1
for
E[εt+1] = 0
Var[εt+1] = Vt
og
2
Vt = β0 + β1rt + β2Vt-1 + β3εt + β4εt
α0 = κdt
α1 = -ωdt
α2 = -γ
β0 = δ(dt)2
γη2
β1 = (dt)2
ξ - ξ2
γη(2ξ - 1) 2

β2 = -ω +
(dt)
ξ - ξ2 

hvor relationen mellem disse parametre og de originale parametre fra formel 30 er som følger:
2
Forklaringen på at inkludere både εt og εt er for at tilkendegive, at der er to underliggende
usikkerhedskomponenter i processen for henholdsvis r og V. Hvis der kun havde været en
Wiener proces (dvs et usikkerhedskomponent) ville dette derimod have medført, at de to
processer havde været perfekt korreleret, og kun εt ville have optrådt i relationen for Vt.
Relationen fra formel 43 kan genkendes som værende en GARCH(1,1)-proces72, da
residualleddet har en tids-varierende varians som endvidere følger en første-ordens
autoregressiv proces.
Et andet forhold kan yderligere ses ved at betragte formel 43 og det er, at Cox, Ingersoll og
Ross modellen er indeholdt i denne relation som et grænsetilfælde, nemlig for
Vt = β1r for β1 = σ2, dvs at CIR-modellen ikke overraskende er en første-ordens
autoregressiv proces med niveauafhængig varians73.
Dette betyder altså, at CIR-modellen er nested i denne to-faktor model ved at introducere
følgende restriktioner:

72

Se Bollerslev (1986) hvor GARCH-modellen oprindeligt blev introduceret. GARCH-modellen blev
oprindeligt udviklet som en udvidelse af Engles (1982) ARCH-model.
73

Se Appendix A hvor det er vist, at CIR-modellen er givet ved en første-ordens autoregressiv proces

(AR(1)).
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α2 = β0 = β2 = β3 = β4 = 0
Dette har den implikation, at en likelihood ratio test74 kan anvendes til at teste CIR-modellens
restriktioner op imod den ikke-restriktive to-faktor Longstaff og Schwartz model.
I den forbindelse rapporterer de, at CIR-modellen bliver forkastet for alle løbetider, med
sandsynligheder for test-statistikken i størrelsesorden < 0.000175.
Før dette afsnit sluttes af, kan det være af speciel interesse at fremhæve en meget interessant
empirisk analyse foretaget af Buhler, Uhrig, Walter og Weber (1995) (BUWW). Dette
arbejdspapir er nemlig det første forsøg på at sammenligne rentestrukturmodeller af
forskellige klasser med hinanden. BUWW tester 5 forskellige en-faktor HJM modeller, 2
forskellige to-faktor HJM modeller, en generel en-faktor spotrente model (a la formel 34),
Longstaff og Schwartz` to-faktor model og Walters to-faktor model76.
BUWW's analyse beskæftiger sig med prisfastsættelse af tyske rente-warrants over perioden
1990-1993 (i alt 204 dage). Modelimplementering og valuering foregår på følgende måde: For
det første estimeres nulkuponrentestrukturen ud fra priser på tyske statspapirer med en løbetid
mellem 0.5-10 år, og hvor der på hver estimationsdag indgår rundt regnet 100 fondskoder i
stikprøven. I estimationen af de enkelte modellers parametre bliver der skelnet mellem
strukturelle og topikale parametre. De strukturelle parametre er defineret som de parametre
der har relevans for den principielle model-struktur, hvorimod at de topikale parametre skal
reflektere den øjeblikkelige markedsinformation. Estimationsteknisk betyder dette, at de
strukturelle parametre er estimeret over en lang tidshorisont (1970 - januar 1990), hvorimod at
de topikale er estimeret over en kort tidshorisont (de foregående 9 måneder).

74

Dvs ved at sammenligne log likelihood funktionsværdien for det restriktive system med den for det
ikke-restriktive system, hvor 2 gange forskellen er asymptotisk χ2 - fordelt med 5-frihedsgrader (Husk nemlig på, at der
er 5 parametre der er sat restriktioner på).
75

Se deres tabel 3 side 32.

76

De en-faktor HJM modeller der bliver betragtet er den absolutte model, "square root" modellen, den
proportionale model, den lineære absolutte model og den lineære model, se skemaet i Madsen (1995c). De to to-faktor
HJM modeller er henholdvis en to-faktor absolut model og en to-faktor proportional model. Hvad angår Walters model
er faktorerne i denne model henholdsvis den lange rente og spreadet mellem den korte- og lange rente, se endvidere
Madsen (1995a) afsnit 5 hvor modellen er nærmere gennemgået.
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Hvad angår HJM modellerne antages, at den ukendte parametervektor der beskriver
volatilitetsstrukturen er topikal af natur. Selve den ukendte parametervektor bliver, hvad angår
en-faktor modellerne, fundet direkte fra de observerede forwardrenteændringer, hvorimod at
parametrene i to-faktor modellerne bliver fundet ved anvendelse af faktor-analyse77.
De tre sidst nævnte modeller er alle fittet til den aktuelle rentestruktur ved anvendelse af
princippet fra Uhrig og Walter (1995)78, dvs ved at gøre markedsrisikoparameteren
tidsafhængig. I forbindelse med den generelle en-faktor formulering forudstættes det, at
volatiliteten og konvergeringshastighedsparameteren begge er topikale, hvorimod at det
langsigtede middelrenteniveau og elasticiteten (o-parameteren fra formel 34) er strukturelle
parametre. For at implementere Walters model behøver BUWW kun at bestemme volatiliteten
i den lange rente og i rentespreadet, da det ikke er nødvendigt at fastlægge det langsigtede
middelrenteniveau, se BUWW (1995). Longstaff og Schwartz modellen er implementeret i en
to-step procedure i overensstemmelse med beskrivelsen i Longstaff og Schwartz (1993), hvor
det yderligere er forudsat, at momenterne for volatiliteten og den maksimale og minimale ratio
mellem volatiliteten og renten er topikale parametre. For yderligere beskrivelse af
estimationsteknikken henvises til BUWW side 10-21.
I selve udregningen af optionspriserne bliver der hvad angår HJM modellerne anvendt et
7-perioder binomialgitter, hvorimod at for de tre andre modeller bliver anvendt en
finite-difference-metode.
Hovedkonklusionen, når der bliver taget hensyn til estimationsproblemer, fittingproblemer79,
prisfastsættelsesproblemer og empirisk kvalitet, var, at Walters model var den foretrukne80.
Af andre empiriske undersøgelser af rentestruktur-diffusionsmodeller kan nævnes Brennan og
Schwartz` (1979) to-faktor model, se Brennan og Schwartz (1979)/(1980)/(1982) og Babbel
(1988), hvortil der henvises for yderligere information.

5.

Estimationsresultater på aggregeret niveau
77

Se Madsen (1996) for yderligere information.

78

Se Madsen (1995c).

79

Det skal lige pointeres, at fittingproblemet ikke er til stede for HJM-modellerne, da der ikke her behøves
en invertering af den stokastiske proces for at fitte initial rentestrukturen.
80

Et underligt forhold ved BUWW's resultater er, at to-faktor HJM-modellerne performer dårligere end de
tilsvarende en-faktor specifikationer. Dette kunne være en konsekvens af den måde hvorpå HJM-modellerne er
blevet implementeret på måske ikke er helt optimal, hvor dette da også er blevet nævnt af Buhler på den 8.
optionskonference på Warwick universitet ultimo juni 1995. Det fremgår yderligere ikke af arbejdspapiret, hvilket
estimat der fås for elasticitetsparameteren (o) således at det ikke er muligt at sammenligne med de andre empiriske
analyser foretaget med udgangspunkt i renteprocessen fra formel 34.
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Datagrundlaget i den her foretagne analyse består af dagligt observerede obligationspriser for
statsobligationer og skatkammerbeviser81 for perioden 2. januar 1989 - 30. marts 1994, dvs
1316 cross-sections som i alt betyder ca. 34.000 observationer.
Hvad angår de resultater jeg her vil rapportere/analysere skal det pointeres, at beregningerne
er foretaget på hele samplet, dvs alle de fondskoder som opfylder basiskriteriet fra afsnit 3,
altså eventuelle frasorterede out-liners er blevet inkorporeret.
Et naturligt sted at starte i forbindelse med en empirisk analyse er at give en oversigt over de

enkelte modellers estimationsspredning, således:
Det fremgår tydeligt af ovenstående figur, at der ikke er den store forskel i
estimationsspredningen82, og hvor spredningsfordelingen kan vises således:

81

I forbindelse med skatkammerbeviser er der et lille teknisk problem med dem i og med, at der kun her er
to afviklingsdage, hvorimod der er tre afviklingsdage for obligationer. Måden der er taget højde for dette på i
estimationen er ved at fremføre prisen på skatkammerbeviset med den nulkuponrente der gælder for det antal dage der
er imellem afviklingsdagene.
82

Det skal lige pointeres, at estimationsspredningen selvfølgelig kun er beregnet på in-sample data.
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Model

Middelværdi
på
estimationsspredningen

Spredning på
estimationsspredningen

Minimum

Maximum

Bliss

0.2647

0.0572

0.1222

0.4991

Cox, Ingersoll og Ross

0.2741

0.0708

0.0901

0.4990

Longstaff

0.2692

0.0538

0.1035

0.4697

Constantinides

0.2663

0.0017

0.0950

0.4988

Beaglehole og Tenney

0.2713

0.0493

0.0952

0.4749

Longstaff og Schwartz

0.2386

0.0413

0.0924

0.2998

Hvoraf det ses, at den forventede estimationsspredning ikke er betragtelig forskellig fra 0.25,
yderligere er et 95%-konfidensinterval forholdsvis "smalt" pga den lave spredning.
Rentestrukturens udseende for løbetider ud til og med 30 år er herunder vist for Beaglehole og
Tenney modellen og Longstaff og Schwartz modellen83:

83

De tilsvarende grafer for de fire andre modeller er vist i Appendix B.
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Selve analysen af de enkelte rentestrukturmodeller vil foregå tre-delt. Først vil der blive
indledt med en residualanalyse (dvs forskellen mellem den teoretiske pris og den aktuelle
pris). Dette både på aggregeret niveau og på fondskodeniveau. Yderligere foretages en test for
autokorrelation, og om den antaget funktionelle form på heteroskedasticiteten kan antages at
være korrekt. For det andet vil rentestrukturens lange segment, her repræsenteret ved
hældningen på rentestrukturen hvor basisrenten er 10-års renten, blive nærmere belyst. For det
tredje vil det korte segment blive nærmere analyseret, hvor det korte løbetidssegment her er
defineret som 0-6 måneder.
5.1:

Residualanalyse

På aggregeret niveau har jeg valgt at foretage en opsplitning af stikprøven i henhold til den
modificerede varighed, hvor det er følgende 5 varighedsgrupper, jeg har valgt at arbejde med:
Grupper

Varighedsinterval

Varighedsgruppe 1

den modificerede varighed  1

Varighedsgruppe 2

1 < den modificerede varighed  2

Varighedsgruppe 3

2 < den modificerede varighed  3.5

46

Estimation af Rentestrukturen
Varighedsgruppe 4

3.5 < den modificerede varighed  5

Varighedsgruppe 5

5 < den modificerede varighed < 

Nedenfor er der vist et error-bar plot for henholdsvis Bliss, Cox, Ingersoll og Ross, Longstaff,

Constantinides, Beaglehole og Tenney og Longstaff og Schwartz modellerne:
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I disse figurer repræsenterer linierne henholdsvis den maksimale og den minimale residual
observeret indenfor hver af de 5 varighedsgrupper og hele samplet. Punkterne er et udtryk for
middelværdien, og "vingerne" er et 95%-konfidensinterval omkring middelværdien.
I forbindelse med disse error-bar plot kunne det være interessant at se, om der modellerne
imellem er en stor grad af enighed om, hvilke fondskoder/papirer der genererer disse minima
og maxima og i det hele taget mønstret i disse grafer. I den forbindelse har jeg foretaget en
undersøgelse af, hvilke fondskoder der på et eller andet tidspunkt over analyseperioden har
haft en afvigelse på mere end +/- 1 kurspoint. Jeg har i Appendix C for hver af modellerne, og
for alle de fondskoder der lå uden for dette interval, beregnet antal gange dette er observeret,
middelværdien, spredningen, medianen, maximum, minimum samt fordelingen af antal
observationer i de enkelte varighedsgrupper. Hvor disse beregninger kun er blevet foretaget
med udgangspunkt i de observationer som lå uden for kriteriet (dvs +/-1 i kurs-residual).
Det kan herudfra ses, at der er en stor grad af enighed modellerne imellem om, hvilke
fondskoder det drejer sig om. Endvidere er der også stor enighed om fortegnet på
middelværdien, hvor dette summarisk er vist i nedenstående skema:
Bliss

CIR

Longstaff
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og
Schwartz
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Fonds
kode

Anta
l

+/-

Anta
l

+/-

Anta
l

+/-

Anta
l

+/-

Antal

+/-

Anta
l

+/-

99128
7

81
(14,7
)

<0

78
(14,1
)

<0

67
(12,1
)

<0

55
(9,9)

<0

48
(8,7)

<0

45
(8,1)

<0

99142
2

62
(4,8)

>0

40
(3,1)

<0

67
(5,2)

<0

68
(5,3)

>0

63
(4,9)

<0

104
(8,0)

>0

99074
4

258
(28,9
)

>0

155
(17,3
)

>0

99
(11,1
)

>0

231
(25,8
)

>0

266
(29,8)

>0

308
(34,2)

>0

99049
3

114
(11,2
)

>0

105
(10,4
)

>0

40
(3,9)

>0

166
(16,4
)

>0

108
(10,7)

>0

210
(20,1
)

>0

99155
4

96
(7,8)

<0

224
(18,3
)

<0

254
(20,7
)

<0

107
(8,7)

<0

228
(18,6)

<0

82
(6,9)

<0

99073
6

115
(9,8)

>0

56
(4,8)

>0

66
(5,6)

>0

153
(12,9
)

>0

105
(8,9)

>0

187
(15,9
)

>0

99161
9

150
(15,8
)

<0

237
(25,0
)

<0

393
(41,5
)

<0

94
(9,9)

<0

105
(11,1)

<0

49
(4,4)

<0

99171
6

46
(8,9)

<0

163
(31,5
)

<0

253
(48.8
)

<0

73
(14,1
)

<0

28
(5,4)

<0

12
(2,7)

<0

99178
3

33
(15,3
)

<0

16
(7,4)

>0

39
(18,1
)

<0

18
(8,4)

<0

5
(2,3)

<0

7
(3,3)

<0

99179
1

17
(11,1
)

<0

78
(50,9
)

<0

32
(20,9
)

<0

3
(1,9)

<0

32
(20,9)

<0

16
(10,5
)

<0

99150
3

20
(1,6)

<0

122
(9,7)

<0

55
(4,4)

<0

13
(1,0)

<0

88
(7,0)

<0

25
(2,1)

<0

Hvor tallene i parentesen repræsenterer den procentandel ud af de gange fondskoden har været
observeret, at den har en kurs-residual som ligger uden for intervallet +/- 1. De to fondskoder,
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der står i kursiv (991422 og 991783), er de eneste 2 fondskoder, hvor der ikke er 100%
enighed om fortegnet på middelværdien. Hvad angår fondskode 991783 er det faktisk kun
CIR-modellen, der afviger fra de andre, og hvor forklaringen herpå er, at CIR-modellen havde
visse problemer med at fitte den udpræget "vugge" formede rentestruktur, der kunne
observeres i medio december 1993 til primo januar 1994.
Et forhold vedrørende error-bar plottet for Longstaff og Schwartz modellens vedkommende
hvad angår varighedsgruppe 1 skal her fremhæves og det er, at selvom der i figur 3 kan
observeres, sammenlignet med de andre 5 modeller, at den korte del af rentestrukturen i
perioder i den første halvdel af sample perioden har ligget noget over hvad de andre modeller
indikerer, har dette, som det fremgår af error-bar plottet, ikke givet udslag i mærkbare
differencer hvad angår prisresidualer for varighedsgruppe 1. Dette kan forklares med, at
fondskoderne i dette segment er relativ ufølsomme over for renteniveauet, som har den
implikation, at selvom der modellerne imellem kan observeres absolutte store forskelle i de
effektive renter, har dette ikke haft synderlig indvirkning på forskellen i fondskodernes
prisresidualer.
Ud fra Appendix C er det yderligere muligt for hver af modellerne at få henført de fondskoder,
som trækker spredningen op til de varighedsgrupper, der er blevet berørt heraf.
Yderligere har jeg foretaget en statistisk test for randomness i prisafvigelserne. Til dette
formål er det naturligt med normalfordelingsantagelsen in mente at foretage følgende
nul-hypotese test: h0: μv lig 0, overfor alternativet h1: μv forskellig fra 0, for v = {1,2,3,4,5} dvs v repræsenterer de enkelte varighedsgrupper. Dette vil altså sige, en dobbelsidet test uden
kendskab til variansen i den normalfordeling, der har frembragt observationerne. Den test,
som det viser sig der skal anvendes, er t-testen, og hvor de kritiske områder for testen er for
store absolutte udregnet t-værdier, som nemlig præcis har den implikation, at des mindre
understøttes h0 af datamaterialet. Eller sagt på en anden måde: h0 er opfyldt for udregnet
t-værdier som ligger mellem -t og t, hvor t er den teoretiske t-værdi, da t-fordelingen er
symmetrisk omkring 0. Hvor denne test er foretaget ved 5%-fraktilen.
Endvidere har jeg beregnet autokorrelationskoefficienter for 1. til 20. orden, hvor jeg i den
forbindelse har anvendt en Box-Ljung84-test. Box-Ljung testen kan skrives på følgende måde:

84

Se Greene (1993) side 427.
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L

2

rj

Q = T(T + 2)  T - j
j=1
for
T

 εtεt - j

rj =

t=j+1
T

 ε2t

t=1

Hvor T er antal observationer, ε er residualen og L er antal lags. Som under t-testen er
nul-hypotesen, at der ingen autokorrelation er og i og med, at denne test-statistik er χ2-fordelt
med antal frihedsgrader lig antal lags, er det kritiske område, for udregnet Q-værdier mellem 0
og den teoretiske Q-værdi.
Hvor denne test også er foretaget ved 5%-fraktilen. Disse beregninger er for alle modellerne

vist i nedenstående figurer 10-15.
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Generelt må det siges, at hypotesen om at middelværdien er 0 (nul)85 i de enkelte
varighedsgrupper må forkastes på nær for Longstaff og Beaglehole og Tenney modellerne
hvad angår varighedsgruppe 1. Hvis t-testen blev udregnet ved 1%-fraktilen, ville dette
yderligere medføre, at t-testen for Beaglehole og Tenney modellen ville blive godkendt for
varighedsgruppe 4.
Hvad angår Box-Ljung testen for ingen autokorrelation i residualerne, bliver denne hypotese
klart forkastet for alle modellerne og for alle de udregnede lags. Hvis hypotesen skulle have
været godkendt, skulle den udregnet Q-værdi (dem for figur 10-15) for hver af de fire
lag-længder have været mindre end følgende teoretiske Q-værdier:
Antal lags

Teoretisk Q-værdi

1

3,84

5

11,07

10

18,31

20

31,41

85

Et tilsvarende resultat blev rapporteret i Madsen (1991) for fire andre modeltyper.
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Selvom hypotesen om at middelværdien er 0 (nul) stort set kan afvises i alle tilfælde gælder
det generelt, at middelværdien for varighedsgruppe 1 - 4 for alle modellerne ligger under
0.186. Hvis der tages i betragtning, at alle statspapirer og skatkammerbeviser for perioden 2.
januar 1989 - 30. marts 1994 er medtaget, er dette temmelig tilfredsstillende.
Hvad derimod angår varighedsgruppe 5 er der en generel tendens til, at middelværdien ligger
under 0, mere præcist mellem -0.22 (Longstaff og Schwartz) og -0.75 (Longstaff), hvilket ikke
er helt tilfredsstillende. Det kunne i den forbindelse være interessant at undersøge, om det er
de observationer som ligger unden for intervallet +/- 1 kurspoint, og som kan henføres til
varighedsgruppe 5, der kan forklare dette. Derfor har jeg for hver af modellerne for
varighedsgruppe 5 beregnet middelværdien, spredningen, medianen, maximum og minimum
efter at disse fondskoder/observationer er sorteret fra, hvilket er vist i nedenstående skema:
Varighedsgruppe 5
efter frasortering af observationer uden for intervallet +/-1 kurspoint
Bliss

CIR

Longstaff

Constantinides

Beaglehol
e og
Tenney

Longstaff
og
Schwartz

-0.235

-0.209

-0.228

-0.237

-0.164

0.383

0.377

0.396

0.338

0.363

0.182

-0.220

-0.263

-0.210

-0.261

-0.245

-0.137

Maximum

0.995

0.872

0.925

0.991

0.944

0.562

Minimum

-0.999

-0.999

-0.999

-0.990

-0.999

-0.989

Antal obs.
frasorteret
i procent

11.14%

18.43%

30.81%

8.86%

9.57%

2.73%

Middelvær -0.201
di
Spredning
Median

Dette ses klart at have en positiv indvirkning, da middelværdien bliver ca. 1/3 mindre og
spredningen rundt regnet halveret. Der kan dog stadig observeres en tendens til, at de lange
obligationer bliver undervurderet i pris.

86

Kun Longstaff modellen for varighedsgruppe 4, Constantinides modellen for varighedsgruppe 3, og
Longstaff og Schwartz modellen for varighedsgruppe 3 og 4 ødelægger dette. Her er middelværdien dog ikke over ca.
0.15.
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Nu har jeg helt arbitrært valgt, at kriterieintervallet er +/-1 kurspoint i residual. Hvad nu hvis
jeg alternativt nøjes med at betragte in-sample data (dvs de fondskoder der har været med i
stikprøven), hvorledes vil spredningen og middelværdien her være inden for hver af
varighedsgrupperne, og vil dette eventuelt medføre en anden konklusion hvad angår t-testen87.
I den forbindelse har jeg for hver af modellerne foretaget en beregning af middelværdien,
spredningen, medianen, maximum og minimum ved anvendelse af in-sample data inden for
hver af disse 5 varighedsgrupper, hvor resultaterne er vist nedenfor i figurerne 16-21.

87

Jeg har ikke gentaget Box-Ljung testen for autokorrelation, da nul-hypotesen om ingen autokorrelation
så klart blev forkastet for hele samplet, at der ikke er nogen grund til at tro, at hypotesen skulle være opfyldt for
in-sample data isoleret set.
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Det fremgår ved at sammenligne middelværdien og spredningen i figurerne 16 - 21 med
middelværdien og spredningen i figurerne 10 - 15, at spredningen i alle tilfældene er væsentlig
mindre og middelværdierne er generelt tættere på 0 (nul) med det heraf afledte resultat, at et
95%-konfidensinterval er blevet ca. dobbelt så "smalt".
Hvis t-testen ved 5%-fraktilen gentages her på in-sample data, kan følgende observeres
sammenlignet med t-testen foretaget på hele samplet; for Bliss modellen er resultaterne
uforandret, for Cox, Ingersoll og Ross modellen bliver varighedsgruppe 1 og 4 godkendt, for
Longstaff modellen bliver varighedsgruppe 2 godkendt og varighedsgruppe 1 forkastet, for
Constantinides modellen bliver varighedsgruppe 4 godkendt, for Beaglehole og Tenney
modellen er resultaterne uforandret og for Longstaff og Schwartz modellen godkendes
varighedsgruppe 4.
En sidste test, der her skal foretages er, om den antaget funktionelle form på
heteroskedasticiteten kan antages at være korrekt. Den test, der her bliver anvendt, er en
Bartletts test for varianshomogenitet88 mellem v-normalfordelte populationer, hvor v =
{1,2,3,4,5} repræsenterer de enkelte varighedsgrupper. Residualerne er de normerede
residualer - dvs forholdet mellem de aktuelle prisresidualer og den antaget funktionelle form
på heteroskedasticiteten. Test-statistikken er her χ2-fordelt med 4 frihedsgrader (antal
varighedsgrupper - 1), og hvor resultaterne fremgår af nedenstående skema:
Test-statistik for den antaget form på Heroskedasticiteten
88

Der skal lige påpeges, at en sådant test er overordentlig følsom over for normalfordelingsantagelsen.
Derfor har jeg for hver af modellerne foretaget en maksimum likelihood estimation af tæthedsfunktionen og den
kumulative sandsynlighedsfordeling under en normalfordelingsantagelse. I den forbindelse er den generelle tendens, at
et 95%-Kolmogorov-Smirnov konfidensinterval omkring den kumulative sandsynlighedsfordeling, sammen med de
estimerede parametre i normalfordelingen og et plottet histogram for varighedsgrupperne 2-4, resulterer i, at
normalfordelings antagelsen ikke kan forkastes. Hvad derimod angår varighedsgruppe 1 bliver
normalfordelingsantagelsen forkastet for alle modellerne på nær Constantinides og Longstaff og Schwartz.
Normalfordelingsantagelsen for varighedsgruppe 5 må derimod klart forkastes for alle modellerne. Pga den store
signifikans i skemaet forventes dette dog ikke at rykke ved den generelle konklusion, at den antaget funktionelle form
på heteroskedasticiteten ikke er korrekt.

61

et implicit volatilitetsapproach

Model

Test-statistik

Sandsynligheden for at
observere test-statistikken

Bliss

1.722,56

0

Cox, Ingersoll og Ross

1.593,44

0

Longstaff

1.411,56

0

Constantinides

1.498,93

0

Beaglehole og Tenney

2.126,69

0

Longstaff og Schwartz

2.315,28

0

Det fremgår altså klart, at den antaget funktionelle form for heteroskedasticiteten ikke er
korrekt.
I Appendix D er der endvidere på fondskodeniveau for hver af modellerne foretaget
tilsvarende beregninger som i figurerne 10-15, dvs teoretisk t-værdi, udregnet t-værdi,
middelværdi, spredning, autokorrelationer for orden 1,5,10 og 20 og de tilsvarende Box-Ljung
test-statistikker, hvortil der henvises for yderligere specifikation.
En overordnet konklusion vedrørende denne residualanlyse er for det første, at der kan
observeres en kraftig tilstedeværelse af autokorrelation i residualerne både i de enkelte
varighedsgrupper og på selve fondskoderne. For det andet kan den antaget form på
heteroskedasticiteten ikke antages at være den korrekte. En god egenskab resulterede denne
antaget form på heteroskedasticiteten dog i, og det var, at spredningen i de enkelte
varighedsgrupper var temmelig identiske89 samt middelværdierne ikke betragteligt
forskellige. Denne konklusion inkluderer dog ikke varighedsgruppe 5, hvor middelværdien
generelt var væsentlig højere ca . dobbelt så høj (numerisk set) som middelværdien for
varighedsgruppe 4. Hvis man derimod betragtede hele samplet, var der en mere udtalt tendens
til, at spredningen steg med varigheden, dog var middelværdien i dette tilfælde (ihvertfald
hvis der ses bort fra varighedsgruppe 5) på trods heraf forholdsvis tæt på hinanden.

89

Selvom de måske økonomisk set er rimelig identiske viste Bartletts test, at der var en klar afvisning af
antagelsen om varianshomogenitet mellem v-normalfordelte populationer, dvs de er ikke identiske i statistisk forstand.
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Der kunne også generelt konkluderes, at forklaringen på, at middelværdien for
varighedsgruppe 5 var længere væk fra 0 (nul), og endvidere negativ, er pga følgende 4
fondskoder 991554, 991619, 991716, 991783. For Cox, Ingersoll og Ross modellen dog ikke
fondskode 991783, og for Beaglehole og Tenney- og Longstaff og Schwartz modellerne ikke
fondskode 99171690.
Dette er for disse fire fondskoder for hver af modellerne vist i nedenstående skemaer:
Statistik for Fondskode 0991554
Model

Middelværdi

Spredning

Median

Maximum

Minimum

Bliss

-0.384

0.446

-0.367

1.933

-2.237

CIR

-0.559

0.554

-0.449

0.438

-2.769

Longstaff

-0.620

0.573

-0.565

1.431

-3.243

Constantinid
es

-0.397

0.399

-0.340

0.973

-3.266

Beaglehole
og Tenney

-0.566

0.462

-0.502

1.247

-2.617

Longstaff og
Schwartz

-0.271

0.372

-0.198

0.748

-2.147

Statistik for Fondskode 0991619
Model

Middelværdi

Spredning

Median

Maximum

Minimum

Bliss

-0.355

0.786

-0.339

2.533

-4.704

CIR

-0.669

0.701

-0.502

1.840

-3.611

Longstaff

-0.859

1.014

-0.686

2.545

-4.262

Constantinid
es

-0.435

0.586

-0.365

0.804

-3.279

Beaglehole
og Tenney

-0.435

0.468

-0.379

0.633

-2.722

Longstaff og
Schwartz

-0.233

0.432

-0.201

0.584

-3.177

90

Se Appendix D.
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Statistik for Fondskode 0991716
Model

Middelværdi

Spredning

Median

Maximum

Minimum

Bliss

-0.297

0.907

-0.102

0.880

-7.22

CIR

-0.633

1.285

-0.213

4.130

-4.789

Longstaff

-1.271

1.637

-0.759

3.748

-5.680

Constantinid
es

-0.336

1.027

-0.063

1.125

-4.664

0.044

0.499

0.107

1.136

-2.205

-0.028

0.523

0.013

0.836

-4.234

Beaglehole
og Tenney
Longstaff og
Schwartz

Statistik for Fondskode 0991783
Model

Middelværdi

Spredning

Median

Maximum

Minimum

Bliss

-0.535

0.594

-0.380

0.411

-2.703

CIR

0.039

0.719

-0.042

4.216

-3.285

Longstaff

-0.379

0.804

-0.197

3.823

-3.395

Constantinid
es

-0.247

0.565

-0.181

0.617

-3.111

Beaglehole
og Tenney

-0.196

0.357

-0.153

0.582

-1.973

Longstaff og
Schwartz

-0.240

0.292

-0.242

0.306

-1.520

Ud fra disse figurer er der en tendens til, at Beaglehole og Tenney og Longstaff og Schwartz
modellerne generelt er de andre overlegne hvad angår estimationen af priserne i det lange
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rentestruktursegment (her defineret ved varighedsgruppe 5)91.
Det fremgår også klart af Appendix C, at Cox, Ingersoll og Ross og Longstaff modellerne har
et større antal fondskoder, der afviger med mere end +/-1 kurspoint - faktisk ca. 30% flere
end de andre modeller, som på dette punkt er temmelig ens, og har ca. 2.9% af hele samplet
som ligger uden for dette interval.
Selvom ingen af modellerne - residualmæssigt - er entydig bedre, er der en tendens til, at
Constantinides, Beaglehole og Tenney og Longstaff og Schwartz modellerne både på hele
samplet og i in-samplet i de enkelte varighedsgrupper, og på fondskodeniveau er de andre
modeller overlegne. Hvis der yderligere skulle ske en rangordning her, ville jeg nok tendere
mod, at Beagelehole og Tenney modellen er at foretrække frem for Longstaff og Schwartz
modellen, som igen er at foretrække frem for Constantinides modellen. Endvidere synes jeg,
at Cox, Ingersoll og Ross og Longstaff modellerne må betragtes som værende dem der
performer "dårligst" - med Longstaff modellen som den "ringeste" af disse to. Bliss modellen
vil jeg nok mene lægger sig mellem Beaglehole og Tenney at. al modellerne og CIR et. al
modellerne - formentlig tæt op ad Constantinides modellen.

91

I Appendix E er vist udviklingen i residualleddet for disse fire fondskoder over hele estimationsperioden
for Beaglehole og Tenney modellen.
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Slutteligt skal det nævnes at ved at betragte figur 2 og 3, som for Beaglehole og Tenney og
Longstaff og Schwartz modellerne viser rentestrukturens udvikling over perioden 2. januar
1989 - 30. marts 1994, og disse sammenlignes med graferne for de andre modeller fra
Appendix B, er det tydeligt at se, at selvom modellerne er rimeligt enige om rentestrukturens
udseende for løbetider mellem ca. 1/2 - 10 år, er der klare forskelle mellem de enkelte
rentestrukturmodellers postulerede rentestrukturformer - både hvad angår det helt korte og
helt lange løbetidssegment92.
Hvor disse forhold vil blive analyseret yderligere i de næste to afsnit.
5.2:

Rentestrukturens lange segment

I og med at der ikke eksisterer statspapirer93, der løber længere end ca. 12 år, er det
selvfølgelig ikke muligt at opnå direkte estimater af priserne på nulkuponobligationer, som
har en løbetid herud over.
Dette betyder dog ikke, at priser på lange nulkuponobligationer er uvæsentlige, da sådanne er
nødvendige at kunne "observere" for at kunne foretage en eller anden form for stokastisk
modellering for på den måde at få kvantificeret værdien af den i konverterbare obligationer
indeholdte portefølje af hybride amerikanske optioner. Det gælder nemlig, at langt de fleste
konverterbare obligationer har løbetider mellem 20 og 30 år.

92

Det kan være en anelse svært at se ud fra figurerne, at der faktisk er en stor grad af enighed omkring
rentestrukturens udseende hvad angår løbetider mellem ca. 1/2-10 år, men dette er faktisk tilfældet. Den eneste
afvigelse herfra kommer faktisk fra CIR-modellen i perioden omkring ultimo 1993, som det faktisk også fremgår af
figuren.
93

Der eksisterer dog langt løbende inkonverterbare realkreditobligationer som eventuelt kunne anvendes i
stikprøven, hvor dette dog pga den beskedne omsætning heri er valgt ikke at blive gjort her. Yderligere gælder det, at
der for april måned 1994 er blevet indtroduceret en 30-årig statsobligation.
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I praksis er der i forbindelse med estimationen af rentestrukturens lange segment blevet
anvendt to forskellige metoder. Tanggaard og Jacobsen (1988) argumenterer for at tvinge
rentestrukturen flad efter en eller anden prædefineret løbetid (hvor hovedreglen nok ville være
at vælge den længst løbende inkonverterbare obligation i stikprøven) nok er at foretrække
frem for at anvende modeller som har den implikation, at de asymptotisk går mod en
deterministisk konsolrente94, og hvor deres argument bedst påpeges ved følgende citat fra
Tanggaard og Jacobsen (1988) side 30: "An interesting observation is, that even if a class of
curves always converges toward a constant, we often can not guarantee, that this happen
inside the sample horizon, which means, that the long term estimate does not reflect actual
bond yields. This contrast to the flat spline model, in which one controls exactly where the
constant yield curve should start".
Dette argument er jeg dog ikke helt enig i. Da konsolrenten i95 disse modeltyper alle er en
funktion af de parametre der bestemmer diskonteringsfunktionen, vil priser på lange
nulkuponobligationer også være et udtryk for reelle obligationspriser i den udstrækning, at
den bagvedliggende renteproces er "korrekt". Man kan nemlig spørge sig selv, om ikke det er
teoretisk mere tilfredsstillende at have en model, der postulerer en eller anden relation mellem
nulkuponobligationspriser med forskellige løbetider, eksempelvis defineret ved en stokastisk
renteproces96, end at foretage et decideret subjektivt valg af, hvorfra den lange rente skal være
flad fra. Det kan endvidere også diskuteres om det er en interessant egenskab, at den længst
løbende nulkuponobligationsrente der observeres/estimeres skal være identisk med
konsolrenten.
Dette betyder dog ikke, at en restriktion af, at rentestrukturen skal være flad fra et eller andet
løbetidssegment, i praksis behøver at give problemer, da den "sande" form på rentestrukturen
selvfølgelig ikke reelt kendes. Alt i alt vil det formentlig være en smags sag, hvad man i selve
rentestrukturestimationen ønsker skal være indikationen for rentestrukturens lange segment,
hvor jeg dog har den holdning, at konsolrenten skal være entydigt givet ved de estimerede
modelparametre.
Et krav til at lade konsolrenten være fuldstændig specificeret ved de estimerede parametre er
selvfølgelig, at denne konsolrente udviser en vis form for stabilitet. Faktisk gælder for de 5
kontinuerte rentestrukturmodeller der her er estimeret, at denne konsolrente endvidere, hvis
modellen skal være korrekt beskrevet, skal være givet ved en konstant. Dette har i en række
andre empiriske undersøgelser, hvad angår CIR-modellen, dog vist sig ikke at være tilfældet,
se afsnit 4.
For alle praktiske forhold gælder det dog, at der er en maksimal og endelig løbetid som
94

For 5 af modellerne i dette papir gælder, at de asymptotisk går imod en deterministisk konsolrente.

95

Dette gælder ihvertfald for de kontinuerte rentestrukturmodeller som her er behandlet nemlig Cox,
Ingersoll og Ross, Longstaff, Constantinides, Beaglehole og Tenney og Longstaff og Schwartz
96

Til denne type af modeller hører Bliss modellen ikke, den er derimod defineret ved en funktionel form
med den egenskab, at konsolrenten går mod en konstant.
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principielt set kan betragtes som værende den praktiske konsolrente PKR, hvor jeg har valgt at
lade PKR være lig 30 år.
For at undersøge dette har jeg for hver af modellerne beregnet hældningen på rentestrukturens
lange segment, hvor basisrenten er valgt som værende den 10-årige rente. Herunder er vist de
resulterende grafer for henholdsvis Beaglehole og Tenney og Longstaff og Schwartz

modellerne97:

97

De resterende grafer er vist i Appendix F.
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Ved at betragte figurerne i Appendix F og figur 21 og 22 fremgår det tydeligt, at der ikke er
entydig enighed mellem de enkelte modellers antagelser omkring rentestrukturens lange
segment.
Hvis man skulle prøve at klassificere dem en anelse ville det være, at der mellem Beaglehole
og Tenney og Longstaff og Schwartz modellerne rimelig stor enighed om selve mønstret på
rentestrukturens lange segment - dog flukturerer PKR for Beaglehole og Tenney modellen
væsentlig mere end PKR for Longstaff og Schwartz modellen98.
Hvad derimod angår CIR-modellen, er PKR tæt på at være lig 10-års renten for hele perioden,
hvis der ses bort fra den sidste del af figuren99, dvs at denne model langt hen ad vejen kan
understøtte antagelsen om, at PKR er identisk med renten på den længst løbende
nulkuponobligation der bliver estimeret. Longstaff og Constantinides modellen har også et
mønster der minder meget om hinanden - dog flukturerer Constantinides modellen noget mere
end Longstaff modellen. Longstaff modellen indikerer for den sidste 2/3 af datamaterialet,
som CIR-modellen, at PKR er ganske tæt på 10-års renten.

98

En forklaring herpå vil blive givet i afsnit 6.

99

Forklaringen på tilstedeværelsen af denne relativt kraftigt stigende rentestruktur i slutningen af
estimationsperioden stammer for denne models problemer med at "fitte" den vuggeformede rentestruktur, som har
kunnet observeres i denne periode.
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Konklusionen må her være, at den PKR og derved det mønster, som implicit er indeholdt i de
enkelte modeller hvad angår rentestrukturens lange segment, ikke giver afskrækkende
resultater100 forstået på den måde, at PKR for alle modellerne over en endelig tidshorisont
ikke gav resultater, som var økonomisk "urimelige"/"umulige".
Endvidere var der en generel tendens til, at antagelsen om, at PKR skulle være identisk med
renten på den længst løbende estimerede nulkuponobligation, kunne afvises.
Med indførelse af den nye 30-årige inkonverterbare obligation i april måned 1994 var der også
en interessant observation - nemlig at inddragelse af den i stikprøven ikke for modellerne
Longstaff, Constantinides, Beaglehole og Tenney og Longstaff og Schwartz ændrede radikalt
på modelforecastet af den lange rente, hvilket ville være sket, hvis det havde været antaget, at
rentestrukturens lange segment var fladt fra omkring år 10-14. Dette kan godt betragtes som
en understøttelse af modellernes evne til at "bestemme" spreadet mellem konsolrenten og
f.eks 10-års renten. Denne diskussion er dog mindre væsentlig efter introduktion af denne
30-årige obligation, som gør det muligt at estimere de lange renter med udgangspunkt i
aktuelle priser.
5.3:

Rentestrukturens korte segment

I dette afsnit vil jeg foretage en nøjere analyse af de enkelte modellers evne til at fitte
pengemarkedsstrukturen101. Jeg vil her koncentrere mig om følgende PM-satser for perioden
2. januar 1989 - til 30. marts 1994:
dag-til-dag renten
uge-renten
1. måned - 6. måned CIBOR102
Baggrunden for at jeg vil foretage en nærmere analyse af modellernes evne til at fitte
pengemarkedsstrukturen er, at disse satser bl.a. er meget tæt forbundet med cost-and-carry
arbitragerelationen for futures (dvs i forbindelse med prisfastsættelse af futures) og til
prisfastsættelse af optioner.

100

Det skal dog i den forbindelse påpeges, at både Longstaff og Constantinides modellerne begge i en
periode i 90 har udvist nogle relativt store og lettere uforklarlige udsving hvad angår PKR. Hvad angår Constantinides
modellen, hvor konsolrenten som nævnt tidligere bliver estimeret direkte, viste det sig ikke at være muligt at presse
modellen til at give fornuftigere lange renter, da en fastlåsning af g-parameteren til 50-års renten for en af de andre
modeller resulterede i, at den divergerede i det korte løbetidssegment. Jeg valgte derfor at "leve" med et flukturerende
langt segment i stedet for et divergerende kort segment.
101

Pengemarkedsstrukturen er her anvendt som betegnelse for fordringer med en løbetid under 6 måneder.

102

CIBOR betyder Copenhagen Interbank Offered Rate.
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Nu er de enkelte nulkuponrentesatser som bekendt estimeret med udgangspunkt i aktuelle
obligationsdata. Det må dog forventes, at de for obligationer omregnede effektive renter til
pengemarkedsrenter ligger tæt op af de aktuelle pengemarkedssatser for at undgå
arbitragemuligheder.
Jeg vil for nærværende analyse antage, at der approksimativt er ligevægt imellem
pengemarkedet og det korte obligationsmarked.
På pengemarkedet er renterne opgivet som lineære renter, hvorimod de effektive
obligationsrenter er eksponentielt opgjorte renter. Endvidere er den estimerede nulkuponrentestruktur defineret i kontinuerte obligationsrenter. For at en sammenligning kan foretages,
kræver det en omskrivning af PM-satserne til kontinuerte effektive obligationsrenter. Dette
d
d
rL dP 
o
o

1 + 36000 = (1 + re)360 = erK360


rLdP 360

rK = ln1 + 36000 d

 o

gøres i henhold til det ækvivalente arbitrageargument, således:
Her er rL pengemarkedsrenten, dP dagene udregnet efter PM-konventionen, og do dagene efter
obligationskonventionen.
Dette udtryk kan dog volde visse tekniske problemer i og med, at dP og do pr. definition ikke
behøver at være ens103. Denne forskel i dage-konventionen betyder i praksis, at der kan være
store absolutte forskelle imellem ligevægtsrenterne fra obligationsmarkedet til
pengemarkedet, for dP  do. Denne difference er selvfølgelig mest udtalt for korte løbetider.
Jeg har under hensyntagen til forskel i dagekonventionen og ved anvendelse af formel 47
foretaget en omregning af alle pengemarkedsrenterne til kontinuerte obligationsrenter, hvor
disse omregnede pengemarkedssatser er vist i nedenstående figur:

103

Husk at dP beregnes som faktiske antal dage og do som antal dage givet måneder af 30 dage.
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Før at en sammenligning mellem disse omregnede satser og de estimerede nulkuponrenter for
den samme perioder kan foretages, er der er dog et praktisk problem, som der skal tages højde
for. Det er, at der er 3 afviklingsdage på obligationer hvorimod, at der fra og med 1. april 1994
er 2 dages afvikling på alle pengemarkedsforretninger som ikke er enten o/n eller
t/n-forretninger. For perioden 2. januar 1989 - 31. marts 1992 var der 1 afviklingsdag på
pengemarkedsforretninger104.
Herunder er vist forskellen mellem de faktisk observerede pengemarkedsrenter og den ved
anvendelse af rentestrukturmodellerne Beaglehole og Tenney og Longstaff og Schwartz
estimerede pengemarkedsrentestruktur:

104

Dette har principielt den implikation, at jeg har valgt i min sammenligning at sammenligne de faktiske
pengemarkedsrenter med "forecastet" pengemarkedsrenter, fundet ved anvendelse af den rentestruktur som har de rette
afviklingsdage.
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De resterende grafer for de fire andre modeller er vist i Appendix G.
Ved at betragte figurerne i Appendix G og de to ovenstående figurer samt grafen over de
observerede pengemarkedsrenter fra figur 24, er det tydeligt, at de største absolutte
renteforskelle - dvs estimationsafvigelser - kan observeres i de perioder, hvor de aktuelle
pengemarkedsrenter har været eksplosive - altså under valutakrisen. Hvis der ses bort fra
dette, er der en tendens til, at der er en stor grad af samvariation mellem de estimerede og
observerede pengemarkedssatser105.
For yderligere at analysere de enkelte modellers evne til at tracke de aktuelle
pengemarkedssatser, har jeg foretaget en OLS-regression med de aktuelle pengemarkedsrenter
som afhængige variable og de estimerede pengemarkedsrenter som forklarende variable.

ra(τ) = β1re(τ) + ε
Den OLS-regression jeg har foretaget er en såkaldt 1. ordens origo regression, således:
hvor ra er den aktuelle pengemarkedsrente for perioden τ, β1 er regressionskoefficienten, re er
105

Dog tenderer det til, at Longstaff og Schwartz og Bliss modellerne i væsentlig større udstrækning end
de andre modeller generelt overvurderer de aktuelle pengemarkedsrenter og dette for godt 2/5 af hele samplet.
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den estimerede pengemarkedsrente for perioden τ og ε er et støjled.
Det der i forbindelse med ovenstående regression ønskes er, at β1 er så tæt som muligt på 1,
samtidig med at den opstillede model i formel 48 også har en relativ stor forklaringsgrad.
Nedenfor er vist resultaterne hvad angår Beaglehole og Tenney modellen106 for regressionsanalysen foretaget på o/n og 6 måneders CIBOR107:
OLS-regressionsskema for Beaglehole og Tenney modellen
for tilfældet o/n er den afhængige variabel
Led

Koefficient

Standard
Afvigelse

t-statistik108

Sandsynlighede
n

β

0.984

0.0169

58.22

0

Regressions Analyse Tabel
Forklaringskilde

Kvaderede
afvigelser

Frihedsgrader

MS

Total

2,17e+05

1296

1,67e+02

Regression

1,57e+05

1

1,57e+05

Residual

5,99e+04

1295

46.25

Forklaringsgrad R2

72.35

106

Resultaterne fra de andre modeller er temmelig lig hermed og kan rekvireres ved henvendelse. Dog er
forklaringsgraden (R2) for Longstaff og Schwartz og Bliss modellerne hvad angår o/n ca. 10 ringere end hvad angår
de resterende 5 modeller.
107

Resultaterne for de resterende perioder er vist i Appendix H.

108

T-testen er defineret som ratioen mellem den estimerede koefficient og standardafvigelsen .
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F-statistik109
Sandsynlighed

3389.36
.00
OLS-regressionsskema for Beaglehole og Tenney modellen
for tilfældet 6 måneders CIBOR er den afhængige variabel

Led

Koefficient

Standard
Afvigelse

t-statistik

Sandsynlighede
n

β

1.065

0.0018

608.07

0

Regressions Analyse Tabel
Forklaringskilde

Kvaderede
afvigelser

Frihedsgrader

MS

Total

133629,30

1296

103,109

Regression

133162,90

1

133162,90

Residual

466,39

1295

0.36

Forklaringsgrad R2
F-statistik
Sandsynlighed

99.65
369742.99
.00

109

F-testen her er en konventionel test, om forklaringsgradens evne er større end det, der skulle forventes,
når den forklarende variabel er ukorreleret med y-variablen (de aktuelle pengemarkedssatser). Des større F er, des
mindre er dens tilhørende sandsynlighed, altså i tilfældet her indikeres det, at den aktuelle pengemarkedsrente (her
repræsenteret ved o/n-renten) har en signifikant linear korrelation med de estimerede o/n-renter. Yderligere skal det
pointeres, at eftersom der kun er en forklarende variabel her, gælder det, at F-statistikken er givet ved den kvaderede
t-statistik.
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Disse resultater er på mange måder identiske med dem jeg fandt i et tidligere arbejdspapir fra
vinteren 1991 på fire andre modeller110. For det første er forklaringsgraden stigende med
løbetiden. For det andet er der en relativ høj forklaringsgrad, som for alle tilfældene, hvis der
ses bort fra o/n-satsen, ikke er under 93.
Dette vil jeg betragte som værende et ganske tilfredsstillende resultat, især når følgende 3
forhold tages i betragtning:
1:

Der er antaget, at der er ligevægt mellem obligationsmarkedet og
pengemarkedet.

2:

Der ligger et implicit pengemarkedsrenteforecast i
sammenligningen her pga forskel i afviklingsdage.

3:

De eneste korte papirer (dvs med løbetider under ca. 3 måneder),
der er med i stikprøven, er skatkammerbeviser.

For nærmere at få kvantificeret hvor præcis det er, at modellerne har problemer med at
fitte/tracke o/n-satsen, har jeg endvidere foretaget en beregning af Cooks-afstand, hvor det for
alle modellerne gælder, at der kun er en eneste dato over hele samplet som springer i øjnene dvs har en Cooks-afstand som er over111 1 (faktisk tæt på 2), og dette er den 4.august 1993.
Hvis denne ene observation fjernes og regressionsanalyserne for de enkelte modeller, hvad
angår o/n-satser, bliver reberegnet, resulterer dette i, at forklaringsgraden stiger med noget i
retning af 10-13 for hver af modellerne

6.

Stationaritet og Mean-reversion

Der blev nævnt indledningsvis, at hovedformålet med analysen her var at få et mål for den
implicitte volatilitetsstruktur for modellerne Cox, Ingersoll og Ross, Constantinides,
Beaglehole og Tenney og Longstaff og Schwartz.
I dette afsnit vil jeg vise, hvorledes udseende er på volatilitetsstrukturen i disse modeller og
herunder foretage nogle betragtninger omkring mean-reversion og stationaritet - som er to
forhold der har væsentlig indvirkning på udseende af volatilitetsstrukturen.

110

Husk dog på, at CIR-modellen blev estimeret i begge notater. Forskellen mellem metoden her og den
tidligere anvendte metode fra 1991 er kun, at her er CIR-modellen blevet omskrevet i henhold til Brown og Dybvig,
hvorimod at jeg i 1991 estimerede direkte på CIR-modellens resulterende prisfunktion.
111

Hvad angår Cooks-afstand for alle de andre datoer var disse væsentligt under 1.
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6.1:

Volatilitetsstrukturen for Cox, Ingersoll og Ross modellen

Spotrentevolatilitetsstrukturen for CIR-modellen kan skrives på følgende måde i kontinuert
A(t,T)
σR(t,T) = - T - t σ r
tid:
Hvor A(t,T) er defineret som i formel 14, hvor det i diskret tid gælder, at σ r = Δr.
Det er indlysende med kendskab til definitionen af A(t,T), at κ (mean-reversion hastighedsparameteren) har en ikke ubetydelig indflydelse på hastigheden hvormed, at
spotrentevolatilitetsstrukturen går mod 0 (nul). Det er dog ikke muligt at finde værdien af κ ud
fra φ1, φ2 og φ3 uden som Barone, Cuoco og Zautnik at antage, at λ = 0. Alternativt hertil er
det derimod muligt at finde et udtryk for henholdsvis κθ og κ + λ, således:
κθ = φ3φ2(φ1 - φ2) og κ + λ = 2φ2 - φ1. En nærmere undersøgelse af disse parametre er
tilstrækkelig til at analysere om processen er stationær i og med, at den stokastiske proces for
dr = [κθ - r[κ + λ]]dt + σ rdW
den risikofri rente r kan omskrives til:
som kan indses at være den risikoneutrale proces.
Nedenfor i figur 27 og 28 er vist udviklingen dag-for-dag for perioden 2. januar 1989 - 30.
marts 1994 for disse to parametre nemlig κθ og κ + λ:
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Ud fra disse to figurer ses det tydeligt, at mønstret er stort set identisk, kun niveauet er
forskelligt. Yderligere fremgår det, at når κθ går mod 0 (nul) går κ + λ også mod 0 (nul) hvor
det i disse tilfælde gælder, at processen givet ved formel 50 er ikke-stationær, eller mere
præcist den risikoneutrale proces er ikke-stationær. Hvis den sidste del af figuren betragtes,
ses det, at den risikoneutrale proces stort set har været ikke-stationær fra omkring ultimo 1993
(mere præcist fra og med 12. januar 1994). Dette er formentlig forklaringen på, at der her har
været visse tekniske estimationsproblemer112.
Hvad angår selve mean-reversion hastighedsparameteren κ, kan det udledes, at hvis κ + λ er
approksimativt lig 0 (nul) kan κ  0 kun gælde hvis λ  0. Yderligere kan κ + λ  0 kun gælde
hvis κ  -λ som i og med, at det må antages, at κ > 0 betyder at λ  0. Teknisk set er denne
konklusion dog ikke helt mulig, da det modsatte resultat kan opnås under antagelsen, at κ < 0.
Dette vil dog betyde, at θ nødvendigvis også skal være negativ (da κθ > 0), hvilket ikke
betragtes som værende sandsynlig - da θ principielt er en rentesats. Alt i alt er det altså ikke
helt til at sige, om den originale proces har været ikke-stationær (dvs om κ  0). Hvis dette har
været tilfældet, vil det dog kræve, at λ på samme tidspunkt har været approksimativ lig 0
(nul), eftersom κθ og κ + λ har gået asymptotisk mod 0 (nul) simultant.

112

Se afsnit 5 hvor disse estimationsproblemer blev nærmere påpeget.
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6.2:

Volatilitetsstrukturen for Constantinides modellen
2σ 
x - γeκ(T - t)
σR(t,T) = T - tx - γ - H(t,T) 



Spotrentevolatilitetsstrukturen kan i dette tilfælde skrives således:
Hvor H(t,T) er defineret som i formel 23 og hvor det gælder, at i diskret tid er σ = Δx. Et
forhold skal dog påpeges i forbindelse med denne volatilitetsstruktur og det er, at den i diskret
tid kun er valid for små ændringer i x, eftersom spotrentevolatilitetsstrukturen er
niveauafhængig. Forklaringen på at volatilitetsstrukturen er niveauafhængig er en egenskab
som er generelt gældende for alle ikke-lineære rentestrukturmodeller. For lineære
rentestrukturmodeller vil volatilitetsstrukturen derimod altid være uafhængig af
tilstandsvariablenes niveau - som f.eks. for CIR-modellen113.
Den parameter, som her er temmelig væsentligt for spotrentevolatilitetsstrukturens udseende,
og for om processen er stationær eller ej, er κ-parameteren. Hvor det for κ  0 gælder, at
processen for x er ikke-stationær, da x følger følgende stokastiske proces dx = -κxdt + σdW
og følgende risikoneutrale proces dx = [-κx + 2σ2[x - γ]]dt + σdW.
Herunder er i den forbindelse vist dag-til-dag udviklingen i κ-parameteren for
analyseperioden:

113

I dette tilfælde viser det sig dog, at en anden ordens Taylors ekspansion omkring tilstandsvariablen x
vil være tilstrækkelig til, at volatilitetsstrukturen også i diskret tid vil være nøjagtig for selv store ændringer i x. Dette
er dog ikke en konklusion, som kan siges at være generel for ikke-lineære rentestrukturmodeller, da en fjerde ordens
Taylors ekspansion hvad angår Longstaff modellen ikke er tilstrækkelig til at fjerne niveauafhængigheden for
spotrentevolatilitetsudtrykket.
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Hvad angår denne graf skal det påpeges, at der "kun" har været 4 gange at κ < 0.02. Endvidere
kan middelværdien udregnes til 0.528 og medianen til 0.306. Generelt kan det altså
konkluderes, at processen har været stationær.
6.3:

Volatilitetsstrukturen for Beaglehole og Tenney modellen

1
σR(t,T) = T - t[ωTQE-1[I - e-E(T - t)]Q-1SΩ]
Spotrentevolatilitetsstrukturen får i det generelle m-dimensionelle tilfælde følgende udseende:
hvor ωT = {1,0} og ΩT = {1,1} og de forskellige parametre er defineret som i formel 29.
Det skal dog lige påpeges, at som volatilitetsstrukturen er skrevet foroven, er den udtrykt som
summen af prisrelationens partielle afledede med hensyn til de to tilstandsvariable r og θ.
Hvis man alternativt var interesseret i at finde spotrentevolatilitetsstrukturen med hensyn til
tilstandsvariablen spotrenten r, betyder dette, at ΩT = {1,0}. Hvis det er med hensyn til
tilstandsvariablen det langsigtede middelværdirenteniveau θ, er ΩT = {0,1}.
Det skal yderligere påpeges, at i diskret tid skal matricen S udskiftes med en diagonal matrice
Δr 
af følgende udseende  00.
Δθ
Hvis nu Beaglehole og Tenney modellen fra formel 26 genkaldes:
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dr = κ(θ - r)dt σdW1
dθ = κ2(θ2 - θ)dt + σ2dW2
for dW1dW2 = ρdt, og de andre parametre defineret som i formel 26. Herudfra ses det, at
processen som også nævnt tidligere er stationær for κ,κ2 > 0. Yderligere gælder det, at for
κ2  σ2  0 vil modellen degenerere til Vasiceks en-faktor rentestrukturmodel.
Hvis nu først processen for spotrenten r betragtes, er der i nedenstående figur vist dag-til-dag
udviklingen i κ-parameteren:

Heraf ses det, at spotrenteprocessen har været stationær, og hvor mean-reversion hastigheden,
ikke overraskende har været kraftigst under valutauroen.
Hvis nu mean-reversion hastighedsparameteren for processen for det langsigtede
middelværdirenteniveau κ2 betragtes kan udviklingen i den over analyseperioden ses her
nedenfor:
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Hvor det fremgår, at især hvad angår den sidste del af analyseperioden har κ2 ikke været
betragteligt forskelligt fra 0 (nul). For hele perioden har parameteren dog været temmelig lav
med en middelværdi114 på 0.000393 og en median lig 0.000297. Hvilket har den implikation,
at processen for det langsigtede middelrenteniveau har været approksimativ ikke-stationær,
eller sagt på en anden måde det langsigtede middelrenteniveau har tilnærmelsesvis fuldt en
random-walk med 0 (nul) i drift.
I og med at κ2 har været så lav over hele samplingperioden, kunne det være interessant at se,
om σ2 også i perioder har været for gående mod 0 (nul). Dette vil nemlig have den
implikation, som ovenfor nævnt, at Beaglehole og Tenney modellen vil degenerere til
Vasiceks model.
Derfor er der i nedenstående figur vist dag-til-dag udviklingen i σ2 over perioden 2. januar
1989 - 30. marts 1994:

114

En temmelig interessant observation her er, at Lund (1993) har en parameterværdi der stort set er
nøjagtig identisk med denne middelværdi - nemlig 0.000396. Hvor Lunds beregninger som nævnt i afsnit 4 er blevet
foretaget i et fuldstændig andet framework.
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Her kan det observeres, at der er en periode hvor modellen konvergerer mod Vasiceks model.
Hvor det kan udledes, at de lave værdier for σ2 (dvs værdier under ca. 0.001) også er blevet
observeret i en periode, hvor formen på rentestrukturen ikke har været særlig nuanceret,
således at resultatet ikke er så overraskende igen.
6.4:

Volatilitetsstrukturen for Longstaff og Schwartz modellen

Spotrentevolatilitetsstrukturen får for denne model følgende udseende:
B(t,T)
σR(t,T) = -T - t [ ηt + ξV + (1 - ξ)V - ηr]
C(t,T) η
η

-T - t 1 - ξ ηr + ξV - ξ (1 - ξ)V - ηr


Hvor parametrene er defineret som i formel 30. Endvidere gælder det, at i diskret tid er
[ ηr + ξV + (1 - ξ)V - ηr] = Δr
.
η
 η

og 
ηr + ξV - (1 - ξ)V - ηr = ΔV
ξ
1 - ξ

Før jeg begynder at diskutere tilstedeværelsen af mean-reversion i denne model, er det lige på
sin plads at genkalde processen for henholdsvis spotrenten og volatiliteten, således:
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dr = (κ - ωr - γV)dt + ηr + ξVdW1 + (1 - ξ)V - ηrdW2
og
2
γη(2ξ - 1)
 rγη

dV = δ dt
2 - Vω +
ξ - ξ2 

 ξ-ξ
η
η
+ 1 - ξ ηr + ξVdW1 - ξ (1 - ξ)V - ηrdW2
Hvor r og V er henholdsvis spotrenten og variansen i spotrenten, og den ukendte
parametervektor er α = {κ, ω, γ, δ, η, ξ}. Yderligere skal det, som nævnt tidligere, påpeges, at
det ikke er disse parametre jeg har estimeret men derimod de oprindelige parametre, hvor der
κ = αa + βd
βb - αe
ω= β-α
e-b
γ=β-α
δ = α2a + β2d
αβ
η=β-α
α
ξ = -β - α
er følgende relation mellem disse parametre og de ovenstående:
Endvidere gælder det, at r = αX + βY og V = α2X + β2Y for
dX = (a - bX)dt + XdW1 og dY = (d - eY)dt + YdW2. Processen, der
driver det procentuelle afkast på en fysisk investering i økonomien, er defineret med
udgangspunkt i X og Y, således dQ = (αX + βY)Qdt + Qσ YdW115. De parametre jeg i den
forbindelse har estimeret er a,b,d,e,X,Y,α,β og λ.
Det kunne i den forbindelse være interessant at finde ud af hvilke værdier for a og d der har
været observeret, da disse relaterer sig til graden af mean-reversion, hvor disse to parametres
udvikling er vist nedenfor:

115

Hvor det tydeligt ses, at den ene tilstandsvariabel X kun har indvirkning på den sikre del af afkastet,
hvorimod den anden tilstandsvariabel både har indflydelse på den sikre og usikre del af afkastet. Dette er også
forklaringen på, at der kun er en markedsrisikoparameter, for yderligere information se Madsen (1995a).
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Det fremgår heraf, at processen for Y i en periode har indikation af ingen mean-reversion,
hvilket især observeres i første 2/3 af sampleperioden. Yderligere kan det observeres, at X i 2
perioder i den sidste 1/3 af sampleperioden også tenderer til ikke at have mean-reversion. Det
kan dog generelt konkluderes, at det på intet tidspunkt kan observeres, at der både ikke er
mean-reversion i X- og Y-parameteren.
Pga den store korrelation mellem processen for spotrenten og volatiliteten indikerer dette dog
ikke, at der her har været en periode uden mean-reversion for disse to processer, da det
gælder, at enten har de begge mean-reversion eller begge ingen mean-reversion. Ingen
mean-reversion vil i dette tilfælde kun blive observeret hvis både a og d er approksimativt tæt
på 0 (nul), hvilket som nævnt foroven ikke kan observeres.
En anden mulighed for ingen mean-reversion er da også hvis vægtnings parametrene α og β
approksimativt er lig 0 (nul), men dog forskellige altså α  β. Det viser sig i den forbindelse,
at både α og β generelt er forskellige fra 0 (nul) for hele perioden.
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Nedenfor er, for at understøtte dette, vist udviklingen i disse to parametre:

Det kan umiddelbart se ud som om, at β-parameteren i perioder har været "tæt" på 0 (nul).
Den mindste værdi som β har haft over sampleperioden er dog 0.0089, som er større end
middelværdien for α-parameteren over hele sample perioden. Endvidere gælder det, at i 5.62%
af tilfældene var β < 0.1 og i 30.95% af tilfældene var β < 0.25.
De to sidste parametre jeg her vil kigge lidt nærmere på er X og Y - dvs de estimerede værdier
af de to tilstandsvariable der driver økonomien. Sammen med α og β er det nemlig disse to
parametre der fuldstændig bestemmer initialværdien af spotrenten r og volatiliteten V.
Herunder er derfor vist de estimerede værdier for X og Y over perioden 2. januar 1989 - 30.
marts 1994.
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Heraf fremgår det, at Y-parameteren i længere perioder har været for gående mod 0 (nul).
Hvilken form for økonomi dette implikerer, skal jeg ikke forsøge at komme ind på her.
Derimod vil jeg lade disse resultater hvile i sig selv og konkludere, at de to processer r og V
indeholder mean-reversion, men har i perioder været drevet af kun en stokastisk proces nemlig dW1. Dette da der har kunnet observeres perioder hvor r  αX og V =  α2X, med de
heraf afledte implikationer på disse to parametres processer.

7.

Konklusion
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I dette arbejdspapir har jeg estimeret fire kontinuerte rentestrukturmodeller, nemlig Cox,
Ingersoll og Ross (1985), Constantinides (1992), Beaglehole og Tenney (1991) og Longstaff
og Schwartz (1991).
Estimationen af de enkelte modellers ukendte parametre blev her foretaget cross-sektionelt for
på den måde at få et modelbud på den implicitte volatilitetsstruktur. Selve denne implicitte
volatilitetsstruktur blev dog ikke analyseret her, derimod blev relationen mellem de
estimerede modelparametre og volatilitetsstrukturen specificeret.
Den resulterende diskonteringsfunktion blev i den forbindelse analyseret og holdt op imod to
andre modeller nemlig Bliss (1991) og Longstaff (1989).
Konklusionen hvad angår residualanalysen var, at de observerede prisafvigelser havde en
middelværdi ikke meget forskellig fra 0 (nul). Der var dog en tendens til, at lange obligationer
(dvs med en modificerede varighed over 5) generelt var en anelse undervurderet i pris.
Hypotesen om at middelværdien var 0 (nul) i de enkelte varighedsgrupper blev generelt
forkastet, selvom de var økonomisk tæt på 0 (nul), var dette ikke statistisk signifikant.
Endvidere viste det sig, at der var autokorrelation i residualerne, hvilket var noget der gjaldt
for alle modellerne. Yderligere kunne den antaget form på heteroskedasticiteten heller ikke
understøttes. Dog resulterede den antaget form på heterokesdasticiteten i den positive
egenskab, at det ikke var generelt, at de absolutte prisafvigelser nødvendigvis steg med
varigheden.
Selvom en direkte rangering af modellerne hvad angik residualanalysen ikke var helt entydig,
og resultaterne ikke afveg drastisk fra hinanden, var der en tendens til, at følgende
rangordning kunne foretages - Beaglehole og Tenney, Longstaff og Schwartz, Constantinides,
Bliss, Cox, Ingersoll og Ross og Longstaff, med Longstaff modellen som den der performede
dårligst.
Hvad angår rentestrukturens lange segment var der ikke her noget entydigt mønster, dog var
der en klar tendes til, at det ikke kunne antages, at rentestrukturens lange segment var fladt,
selvom Cox, Ingersoll og Ross og Longstaff modellerne begge ikke helt kunne afvise, at dette
ikke ville være en helt urimelig antagelse. Yderligere viste det sig, at Constantinides og
Longstaff modellerne på enkelte tidspunkter havde nogle lettere uforklarlige fluktationer i det
lange segment.
Analysen af det korte marked viste, at alle modellerne trackede de observerede
pengemarkedsrenter temmelig fornuftigt, og hvor trackninggraden var stigende med løbetiden.
Den eneste pengemarkedsrente der blev tracket marginalt dårligere end de andre var
dag-til-dag renten. Forklaringsgraden (R2) var her omkring ca. 70, hvorimod at
forklaringsgraden for 6 månederes CIBOR var ca. 99. Et par af modellerne udviste dog en
tendens til generelt at overvurdere de korte pengemarkedsrenter - dette var Longstaff og
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Schwartz og Bliss modellerne.
Endelig blev papiret afrundet med en nærmere undersøgelse af, om der kunne observeres
mean-reversion og stationaritet for Cox, Ingersoll og Ross, Constantinides, Beaglehole og
Tenney og Longstaff og Schwartz modellerne.
Hvad angik CIR-modellen kunne det udledes, at den risikojusterede spotrenteproces i perioder
havde været ikke-stationær. Dette var derimod vanskeligt at sige om den oprindelige
spotrenteproces i og med, at mean-reversion parameteren ikke kunne observeres direkte. For
Constantinides modellen blev det konkluderet, at denne model var overvejende stationær.
For Beaglehole og Tenney modellen viste det sig, at processen (den oprindelige proces) for
det langsigtede middelværdirenteniveau approksimativt fulgte en random-walk med 0 (nul) i
drift, hvor det endvidere viste sig, at middelværdien for mean-reversion parameteren for denne
proces stort set var identisk med Lunds (1993) resultat. Yderligere viste det sig, at modellen i
perioder degenererede til Vasiceks model.
I og med at Longstaff og Schwartz modellen blev estimeret med udgangspunkt i de
oprindelige parametre for deres modeløkonomi, var det disse parametre der blev nærmere
undersøgt. Den mest interessante observation var, at denne to-faktor model i visse perioder
degenererede til approksimativ kun at være en funktion af en Wiener-proces. Dette da
produktet af initial værdien af den ene af de to tilstandsvariable der driver økonomien samt
denne tilstandsvariabels vægtningsparameter i perioder var approksimativt lig med 0 (nul).
En decideret konklusion om, hvilken rentestrukturmodel der generelt set dominerede over de
andre, er vanskelig at foretage. Jeg vil dog alligevel på baggrund af analysen der her er
foretaget konkludere, at der er en af modellerne der i stort set alle tilfældene har vist sig at
være mest tilfredsstillende - og dette er Beaglehole og Tenney modellen.
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Appendix A
dr(t) = κ(θ - r(t))dt + SdW
for
r(0) = c
S = σ r(t)
Processen der driver spotrenten i CIR-modellen kan skrives således:
hvor W er en en-dimensionel Wiener-proces uafhængig af κ, θ, σ og c. Hvor κ, θ og σ er
deterministiske, målebare og afgrænsede til intervallet (0,T).

t
t



-1
-1
r(t) = Φtc + κθΦ (s)ds + SΦ (s)dWs


0
0

0tT

Løsningen til denne differentialligning kan vises at have følgende udseende116:
Φt = e-κt
Da det er antaget, at parametrene er deterministiske har Φt følgende udseende:
t

r(t) = θ + [c - θ]e

-κt

+ Se-κ(t - s)dWs
0

medfører dette, at formel 58 kan omskrives til:
Hvor de to første led på højre side af lighedstegnet kan genkendes som værende et udtryk for
den forventede værdi af r(t) betinget af værdien r(0), dvs Et[r(t)|r(0)]. Formel 58 opfylder
1

r(t) = θ + [r(t-1) - θ]e-κ + Se-κ(1 - s)dWs
0

yderligere den stokastiske differenceligning117, således:
Hvis nu r(t) observeres på diskrete tidspunkter af intervaller én periode fra hinanden følger det
direkte, at formel 5 tilfredsstiller følgende AR(1) proces:

116

Denne løsningsformulering gælder dog kun i det lineære tilfælde, dvs S = σ.

117

Se Harvey (1992) afsnit 9.1 side 480.
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r(t) = α1 + α2r(t-1) + εt
for
α1 = (1 - e-κ)θ
α2 = e-κ
Et[εt] = 0
σ2
 σ2 
Vart[εt] = r(t) κ [e-κ - e-2κ] + θ2κ[1 - e-κ]2
 
 
Hvor εt ~ N(Et[εt],Var[εt]), og hvor Var[εt], den betingede varians, er fundet, under
hensyntagen til, at CIR-modellen ikke er normalfordelt, men derimod følger en ikke central
χ2-fordeling.
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Appendix C
A copy of these results can be obtained by request. Just send a mail to:
cam@fineanalytics.com.
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Appendix D
A copy of these results can be obtained by request. Just send a mail to:
cam@fineanalytics.com.
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Appendix E
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Appendix F
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Appendix G
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Appendix H
OLS-regressionsskema for Beaglehole og Tenney modellen
for tilfældet uge-satsen er den afhængige variabel
Led

Koefficient

Standard
Afvigelse

t-statistik

Sandsynlighede
n

β

1.061

0.0080

132.70

0

Regression Analyse Tabel
Forklaringskilde

Kvaderede
afvigelser

Frihedsgrader

MS

Total

189850.80

1296

146.49

Regression

176845.60

1

176845.60

Residual

13005.21

1295

10.04

Forklaringsgrad R2
F-statistik
Sandsynlighed

93.15
17609.49
.00
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OLS-regressionsskema for Beaglehole og Tenney modellen
for tilfældet 1 måneds CIBOR er den afhængige variabel
Led

Koefficient

Standard
Afvigelse

t-statistik

Sandsynlighede
n

β

1.074

0.0052

206.02

0

Regression Analyse Tabel
Forklaringskilde

Kvaderede
afvigelser

Frihedsgrader

MS

Total

170674.80

1296

131.69

Regression

165621.50

1

165621.50

Residual

5053.37

1295

3.90

Forklaringsgrad R2
F-statistik
Sandsynlighed

97.04
42442.92
.00

OLS-regressionsskema for Beaglehole og Tenney modellen
for tilfældet 2 måneds CIBOR er den afhængige variabel
Led

Koefficient

Standard
Afvigelse

t-statistik

Sandsynlighede
n

β

1.071

0.0034

313.47

0

Regression Analyse Tabel
Forklaringskilde

Kvaderede
afvigelser

Frihedsgrader

MS

Total

155209.40

1296

119.76

Regression

153190.50

1

153190.50

Residual

2018.86

1295

1.56
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Forklaringsgrad R2
F-statistik
Sandsynlighed

98.70
98264.07
.00

OLS-regressionsskema for Beaglehole og Tenney modellen
for tilfældet 3 måneds CIBOR er den afhængige variabel
Led

Koefficient

Standard
Afvigelse

t-statistik

Sandsynlighede
n

β

1.070

0.0027

403.84

0

Regression Analyse Tabel
Forklaringskilde

Kvaderede
afvigelser

Frihedsgrader

MS

Total

147132.50

1296

113.53

Regression

145973.40

1

145973.40

Residual

1159.09

1295

0.90

Forklaringsgrad R2
F-statistik
Sandsynlighed

99.21
163089.89
.00

OLS-regressionsskema for Beaglehole og Tenney modellen
for tilfældet 3 måneds CIBOR er den afhængige variabel
Led

Koefficient

Standard
Afvigelse

t-statistik

Sandsynlighede
n

β

1.069

0.0023

468.96

0

Regression Analyse Tabel
Forklaringskilde

Kvaderede
afvigelser

Frihedsgrader

MS

Total

141557.10

1296

109.23

Regression

140728.50

1

140728.50

Residual

828.68

1295

0.64
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Forklaringsgrad R2
F-statistik
Sandsynlighed

99.41
219921.24
.00

OLS-regressionsskema for Beaglehole og Tenney modellen
for tilfældet 4 måneds CIBOR er den afhængige variabel
Led

Koefficient

Standard
Afvigelse

t-statistik

Sandsynlighede
n

β

1.067

0.0020

538.25

0

Regression Analyse Tabel
Forklaringskilde

Kvaderede
afvigelser

Frihedsgrader

MS

Total

137199.50

1296

105.86

Regression

136589

1

136589

Residual

610.54

1295

0.47

Forklaringsgrad R2
F-statistik
Sandsynlighed

99.56
289716.77
.00
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