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1. INLEDNING

Vad är värde?

Redan de gamla grek… nej, romarna ska det vara… sa att "Värdet på

någonting är vad någon är beredd att betala för det"1. En lika insiktsfull

som odiskutabel sanning. Men hur uppskattas värdet när det inte finns en

marknad att tillgå? När det inte finns köpare som kan visa sin

betalningsvilja? Boyadjian & Warren anser att det inte ens är meningsfullt

att tala om värde i avsaknad av en marknad2. Andra menar att tillgångar

kan ha ett värde för ägaren av tillgången, oavsett om tillgången säljs på en

marknad eller ej. Kanske lägger förespråkare för dessa två synsätt olika

mening i ordet ”värde” -  Brooks3 talar exempelvis om skillnaden mellan

value in use och value in exchange4, vilket i viss mån illustrerar detta.

Varför är det viktigt att kunna uppskatta värden?

Uppskattning av sakers värden, det vill säga värdering, är ett av de främsta

problemen och utmaningarna inom redovisning och finansieringsteori, eller

som Paul Gompers, vid Harvard Business School, säger; ”Valuation is the

central concept in finance.”5 Värdering är en central aktivitet för alla

företag i en marknadsekonomi. Ofta är dessa värderingssituationer

relaterade till beslut som företagen står inför. Dessa beslut kan röra

                                          
1 Publilius Syrus, 1:a århundradet f. Kr., i Trout (1998) (Fri översättning). Publilius
Syrus var (troligen) en frigiven slav från Antioka som verkade som mimdiktare i det
Romerska Riket. Av hans verk finns endast enstaka sentenser kvar.
(Nationalencyklopedin, 1994)
2 Boyadjian & Warren (1987)
3 Med referens till Adam Smith i Ellis (1989) Classics: An Investor’s Anthology;
Institute of Chartered Financial Analysts; Charlottesville, VA
4 Brooks (1998). Med value in exchange avses då marknadspriset i ett utbyte. För att en
tillgång ska ha något value in exchange krävs därför att tillgången i fråga är användbar,
knapp och har en ”uppoffring” förknippad med sig. Brooks anser vidare att
omallokering av konsumtion via finansiella tillgångar tillfredsställer dessa villkor.
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forskningsprojekt, en ny produktionsanläggning eller andra investeringar.

Det kan även röra kundkreditbedömning eller andra mer företagsspecifika

situationer. Av det skälet brottas både praktiker och akademiker med att ta

fram verktyg och modeller för värdering, vilket har lett fram till att en

mängd sådana modeller har utvecklats. Användbarheten hos dessa modeller

är dock begränsad eftersom de kräver att ett antal parametrar antingen är

kända eller rimligen kan uppskattas. I en osäker värld är detta inte alltid

fallet och större problem uppstår därmed i situationer när värdering ska ske

utan att det finns något att ”räkna på”, det vill säga i situationer av speciellt

stor osäkerhet.

Varför läggs så mycket tid och kraft på att korrekt kunna bestämma sakers

värden? Tids nog får vi ju ändå reda på hur mycket vi kan sälja en viss

tillgång för, och om vi aldrig säljer tillgången är värdet kanske inte relevant

(fortfarande enligt Boyadjian & Warrens resonemang). Är det bara en av

människans brister att vi har svårt att acceptera osäkerhet?

Vi menar att det finns en starka skäl till varför värdering är viktigt. Vårt

samhälles välstånd bygger till stor del på att kapital allokeras till produktiva

investeringar, vilket sker på basis av en uppskattning (=värdering) av

framtida kassaflöden hos dessa investeringar. Om värderingsmetoder för

enskilda investeringar och projekt kunde bli mer korrekta skulle

redovisning och ekonomisk styrning bli mer tillförlitlig. På företagsnivå

skulle detta innebära ökad lönsamhet genom att ledningen kunde satsa på

”rätt” produkter, marknader, kunder och så vidare. På makroekonomisk

nivå skulle det innebära högre ekonomiskt välstånd genom effektivare

                                                                                                                           
5 Gompers (1998) s. 1
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kapitalallokering, minskade kapitalkostnader och ökade investeringar.

Därför är värdering viktigt.

Svårigheter kring värdering

Hur går man då till väga vid värdering? En grundläggande princip inom

finansiell teori är att värdet hänger ihop med den risk som är förknippad

med en tillgång. När risken hos en viss tillgång eller investering ökar,

minskar utsikten att realisera förväntade kassaflöden, och det blir svårare

att bestämma och förutse värdet hos dessa kassaflöden. För att kunna

uppskatta värdet på en tillgång tycks det sålunda nödvändigt att kunna

uppskatta risken som tillgången för med sig. Risk har därmed sin givna

plats i diskussionen.

Man skulle kunna fördjupa diskussionen kring värderingsproblematiken

ytterligare. Låt oss först ta ett exempel på en situation där en tillgång ska

värderas under särdeles osäkra omständigheter, nämligen värdering av en

osäker finansiell fordran. Extremfallet av en osäker fordran är en som har

förfallit utan att ha betalats. Då vet inte fordringsägaren varken om han

överhuvudtaget erhåller någon betalning eller när detta i så fall sker. Vad

som händer när en större fordran förfaller är att den i regel förhandlas om

till ny löptid och eventuellt också nytt nominellt belopp. Två ur

värderingssynpunkt intressanta frågor uppstår i detta sammanhang:

För det första frågar man sig hur den förfallna fordringen ska värderas

under den tidsperiod som omförhandlingen pågår. Under denna period, som

kan vara nog så lång, är fordringen behäftad med betydande osäkerhet

kring faktorer som annars är ”kända”, såsom (nytt) nominellt belopp och

löptid. Dessutom finns risken att den nya, okända, fordringen förfaller igen.
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För det andra kan man undra hur fordringen sedan den omförhandlats ska

värderas. Framför allt kan man fråga sig huruvida det faktum att fordringen

har förfallit en gång bör påverka riskfaktorn. Å ena sidan kan man tänka sig

att marknaden har högre avkastningskrav på en fordran som bevisligen har

dålig historik6. Å andra sidan kan man tänka sig att en omförhandlad

fordran egentligen borde ha lägre risk förknippad med sig eftersom man får

anta att resultatet av omförhandlingen har påverkats av gäldenärens

situation och möjligheter till betalning.

Det här exemplet antyder att det finns olika sätt att förhålla sig till vad

värde är och hur det beräknas, samt att dessa kan variera. Hur kan man

hantera situationen att behöva värdera under speciellt osäkra förhållanden?

För att utreda detta måste man syna de olika komponenterna som inverkar

på värdet. Vad ska till exempel inkluderas och vad ska inte inkluderas i

bedömningen av en tillgångs risk? Vilka verktyg finns att tillgå vid

värdebestämning när faktorer som tidshorisont och förväntat belopp för en

investering inte är kända?

1.1. SYFTE

Uppsatsens syfte är att ge ett bidrag till diskussionen om hur tillgångar

värderas under speciellt osäkra förhållanden.

1.1.1. Syftesavgränsningar

Vi avser att bygga ett ramverk av modeller som på ett konceptuellt plan ska

vara till hjälp vid värdering. Med värdering menar vi den process som

fastställer en tillgångs värde ur ett prissättningsperspektiv.

                                          
6 Det är begreppet track record som vi valt att översätta med historik och det är denna
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Vanligtvis kräver värderingsmodeller att ett antal variabler, såsom

exempelvis framtida kassaflöden och tillgångens livslängd, är kända. Det är

emellertid inte alltid som dessa nödvändiga variabler finns tillhands för

direkt inmatning i modellen. Det är dessa omständigheter vi definierar som

speciellt osäkra.

För en vidare diskussion kring vår syn på värde och de tillgångar som vi

ämnar behandla hänvisar vi till nästa kapitel.

1.2. UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION

För att orientera läsaren något i det som kommer följa presenteras nedan

uppsatsens fortsatta disposition och våra tankar med denna.

Kapitel 1 innehåller, som läsaren redan observerat, en introduktion till

problemområdet samt en diskussion kring varför detta är intressant. Vi

hoppas att detta har givit mersmak och att läsaren med friskt mod går

vidare till nästa kapitel.

I Kapitel 2 presenteras den metod varmed vi införskaffat våra nyvunna

kunskaper kring värdering i allmänhet och värdering vid hög osäkerhet i

synnerhet. Vi för också en generell diskussion kring begreppet värde.

I Kapitel 3  presenteras såväl nuvärdesprincipen som scenarioanalysens

grunder och principerna för optionsvärdering. Detta gör vi under det tak vi

kallar för tillgångsvärdering och det utgör alltså första steget in i den

teoretiska djungeln.

                                                                                                                           
svenska översättning vi genomgående kommer att använda i uppsatsen.
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Det andra steget återfinns i Kapitel 4, där vi för en diskussion kring

begreppet risk – en viktig komponent i värderingsapparaten. Kapitlet

innehåller också en kortare introduktion till portföljteori och

diversifieringsprincipen.

Kapitel 5 innehåller ett exempel hämtat från verkligheten, vad man dessa

sammanhang brukar kalla för empiri. Det valda exemplet utgörs av

Exportkreditnämnden, vars verksamhet och därmed förbunden

värderingsproblematik presenteras.

I Kapitel 6 förs en diskussion kring teori och praktik. Vi vill här belysa de

praktiska problem som en värderingssituation kan erbjuda och diskussionen

leder fram till en föreslagen arbetsgång för värdering av tillgångar vid hög

osäkerhet. Vi tar hjälp av ett konstruerat och verklighetsnära exempel.

Avslutningsvis, i Kapitel 7, sammanfattas våra tankar kring

problemområdet och förslag till framtida forskning ges.
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2. METOD

Metodkapitlet har som syfte att ge läsaren en förståelse för det

förhållningssätt vi som författare har till vårt problemområde. Genom att

redogöra för detta, beskriva vår arbetsgång samt motivera de val vi har

gjort i uppsatsen vill vi ge läsaren en möjlighet att bedöma uppsatsens

trovärdighet.

2.1. VÄRDE - SUBJEKTIVT ELLER OBJEKTIVT?

En fråga som ständigt återkommer i vetenskapsteoretiska diskussioner är

huruvida det existerar en objektiv verklighet eller om allt vi upplever

snarare är en summa av olika individers subjektiva upplevelser. Vi nöjer

oss med att diskutera detta utifrån det fenomen som ligger oss nära,

nämligen värde. Är värden objektiva kvantiteter? Svaret kan vara både Ja

och Nej. Vi tror att både objektiva och subjektiva värden existerar. I de fall

där det finns en väl fungerande marknad för en tillgång menar vi att det

pris, med vilket tillgången handlas är ett objektivt uttryck för tillgångens

värde7. När det däremot inte finns någon egentlig marknad för tillgången

menar vi att det värde denna tillskrivs snarare är av subjektiv natur. Den

värderingsprocess som givit upphov till detta värde är närmast en samling

personliga uppskattningar av framtida kassaflöden och den risk tillgången

är behäftad med. Dessa uppskattningar kommer styras av investerarens

preferenser och erfarenheter och det är inte säkert att en annan investerare

(med andra preferenser och erfarenheter) skulle komma fram till samma

resultat.

                                          
7 Det kan här vara mödan värd att för en kort stund återvända till Romarriket och åter
betrakta den så klarsynte Publilius Syrus uttalande att en tillgångs värde är vad någon är
beredd att betala för den.
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Ytterligare ett fall av subjektiva värden är affektionsvärden. Dessa har inte

någon ekonomisk mening, om man inte hårdrar ekonomin till att (som man

gärna gör i viss tillämpning av nationalekonomisk teori) beskriva den nytta

individer upplever i samband med exempelvis användandet av ett föremål.

De värden som är av relevans för oss i den här uppsatsen är av subjektiv

natur, eftersom den typ av tillgångar som vi diskuterar inte handlas aktivt

på någon marknad. Fortfarande är emellertid syftet med denna värdering att

ge uttryck för den betalningsvilja som torde finnas för tillgången, varför

affektionsvärden inte är något som faller inom ramen för vår uppsats.

Vi tror att det är viktigt att vid de värderingssituationer som vi kommer att

behandla, hålla i minnet att resultatet är subjektivt. En siffra (som sist och

slutligen är målet vid värdering) har förmågan att ge ett bedrägligt intryck

av precision, men parollen ”Skräp in – skräp ut” är sällan sannare än i dessa

sammanhang. Med det vill vi ha sagt att ett värde inte är exaktare än de

uppskattningar som gjorts för att beräkna det, på samma sätt som en kedja

inte är starkare än sin svagaste länk.8

2.2. INVESTERAREN

Den syn vi har på investeraren kommer även den påverka vårt sätt att

behandla ämnet värdering, varför en presentation av denna syn är på sin

plats. Inom finansieringsteorin ser man på investerare antingen som

riskneutral eller som riskavert. Den riskneutrale investeraren ser enbart till

väntevärden (det vill säga sannolikhetsvägda utfall). Detta innebär

förenklat att möjligheten att vinna 600 kronor genom att slå en etta med en

                                          
8 Så många floskler är det inte ofta man ser i ett och samma stycke. Men hav förtröstan
– värre än så här blir det inte!
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sexsidig tärning värderas lika högt som att villkorslöst få 100 kronor i

handen eftersom dessa två alternativ har samma väntevärde9. Den

riskaverte investeraren värderar däremot hundralappen direkt i handen

högre än tärningskastet eftersom hundralappen är att betrakta som utan risk,

medan tärningskastet i fem fall av sex innebär en förmögenhetsökning med

0 kronor.10

Vi är av den meningen att investerare är riskaverta av naturen. Icke desto

mindre kommer vi behandla modeller med det grundläggande antagandet

att investerare är riskneutrala. Detta kan tyckas paradoxalt, men vi har i

dessa fall bedömt modellerna som så pass användbara att de inte kan

åsidosättas trots det, i vårt tycke, verklighetsfrämmande antagandet.

2.3. VAD VILL VI MED VÅR UPPSATS?

Vårt mål med den här uppsatsen är att föra en teoretiskt förankrad

diskussion kring värdering vid osäkra förhållanden, som kompletteras med

ett empiriskt exempel. I och med detta vill vi skapa ett ”paraply” som

täcker in och sammanfattar existerande modeller om hur värdering av

tillgångar sker och hur möjligheterna att uppskatta risk påverkar denna

värdering.

Man kan fråga sig i vilka fall diskussionen kring tillgångar under hög

osäkerhet kan vara tillämplig. Investeringar i långsiktiga projekt såsom

prospektering, forskning och utveckling och infrastrukturella projekt faller

inom ramen för det vi kallar tillgångar med hög osäkerhet. Naturligtvis

innefattas också värdepapper med låg kreditrating som exempelvis osäkra

                                          
9 Se exempelvis Fons (1994)
10 Se exempelvis Sharpe (1964); Lintner (1965)
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kundfordringar. Tillgångens karaktär kommer påverka de val av

angreppssätt och modell som används för värderingen och det är med detta

i åtanke som urvalet i de teoretiska kapitlen har gjorts.

Det empiriska exemplet är hämtat från Exportkreditnämnden.  Syftet med

detta exempel är att konkret betrakta modellernas tillämplighet på det

presenterade problemområdet. Vi ämnar alltså inte göra en bred, empirisk

undersökning för att ta reda på hur värdering under hög osäkerhet går till ”i

verkligheten”. Exportkreditnämnden har valts utifrån dess verksamhet som

i hög grad ger upphov till osäkra kundfordringar, vilket är ett av de

tillämpningsområden vi, enligt ovan, avser att behandla i uppsatsen.

2.4. VARFÖR EN TEORETISK ANSATS?

Varför har vi valt att angripa vårt problem med en teoretisk ansats snarare

än att empiriskt utreda det hela? Svaren på de frågeställningar vi

presenterat finns måhända någonstans i empirin och då riskerar vi ju att

missa det. Vi baserar dock vårt val på en misstanke att värdering av

tillgångar, i de situationer när osäkerheten är stor sker genom en blandning

av schablonbelopp och fingertoppskänsla baserad på ett visst mått av

erfarenhet. Vi hoppas, genom att reda ut och sortera i den rika djungel som

finns av olika modeller kring värdering, kunna lämna ett teoretiskt bidrag

till diskussionen om hur värdering kan ske när det, i utgångsläget, inte finns

något att räkna på.

2.5. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Vi har i första hand använt oss av sekundära källor i form av artiklar och

läroböcker i finansiell teori. Urvalet av dessa källor har gjorts utifrån

kriteriet att de ska vara tillgängliga för en läsargrupp som visserligen bör ha

kunskaper i företagsekonomi, men inte nödvändigtvis i avancerad
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matematik. Vi undviker sålunda alltför komplicerade matematiska formler

och resonemang. Av denna anledning kommer inte källor såsom

exempelvis Eugene Fama11 att återfinnas i vår uppsats.

Vår syn på värde gör också att redovisningsprinciper och diskussionen

kring god redovisningssed lämnas därhän. Det främsta syftet med dessa

principer är snarare att uppnå jämförbara värden än korrekta (i betydelsen

att spegla någons betalningsvilja) sådana och har alltså inte någon given

plats i vår uppsats.

Ett praktiskt exempel har som nämnts hämtats från Exportkreditnämnden.

Information kring nämnden och dess verksamhet har dels hämtats från

publicerat material (främst i form av EKNs Årsredovisning 1998) och dels

från ett möte12 och ett antal telefonsamtal. Informationen har inhämtats i

form av informella samtal snarare än någon strukturerad intervju. Dessa

samtal har inte bandats, anonymitet har ej utlovats och någon intervjuguide

med strukturerade frågor har inte använts. Detta kan tyckas vara ett

synnerligen ovetenskapligt sätt att arbeta. Vi vill dock poängtera att syftet

med samtalen inte har varit att hitta en absolut sanning kring

värderingsmetodik. Syftet har istället varit att införskaffa tillräcklig

information för att kunna konstruera ett någorlunda trovärdigt praktiskt

exempel, och för detta syfte menar vi att vår metod varit adekvat. Dock bör

naturligtvis läsaren ha i åtanke att den framställning av EKNs

                                          
11 Eugene Fama är, för den som inte är bekant med honom, den finansiella
matematikens nestor och skulle därför mycket väl kunna förväntas återfinnas i en
uppsats av den här karaktären. Vi har dock, av tillgänglighetsskäl, valt bort honom och
hans likar.
12 Mötet, med Tomas Flodén och Helén Fritzon på EKNs riskavdelning, ägde rum den
17 november 1999 och i texten refereras det till som ”Intervju 99-11-17”.
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angelägenheter som ges mycket väl kan vara en försköning av verkligheten

givet våra källors natur.
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3. TILLGÅNGSVÄRDERING

I det här avsnittet ges en allmän introduktion till hur värdering av

tillgångar kan ske. Vi kommer även mer specifikt titta närmare på några

modeller för värdering under speciellt osäkra förhållanden.

3.1. NUVÄRDESPRINCIPEN

Den mest grundläggande principen för värdering är att nuvärdesberäkna en

tillgångs framtida kassaflöden. Detta görs genom att diskontera

kassaflödena med en faktor som avspeglar en kompensation för det

uppskjutna kassaflödet, samt den risk som tillgången bedöms bära. En stor

del av de modeller som vi kommer betrakta, faller sist och slutligen tillbaka

på denna enkla princip.

Nuvärdet beskrivs av diskonterade kassaflödesmodellen (DCF-modellen)13:

= +
=

N

t
t

t

r
C

1t )1(
  PV

där
PV = nuvärdet

Ct = kassaflödet under respektive period

r = kalkylränta för respektive period

t = tidspunkt för inträffat kassaflöde

N = tillgångens ekonomiska livslängd

För att beräkna investeringens nettonuvärde (NPV) dras initialutgiften från

det diskonterade värdet. Observera att i projektsammanhang där även

                                          
13 Brealey & Myers (1996), s. 27, 35
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utflödet är uppdelat över tiden, måste den också nuvärdesberäknas. I vissa

fall (Öresundsbron skulle kunna vara ett gott exempel) är inte bara framtida

positiva kassaflöden utan även negativa sådana svåruppskattade.

Nuvärdet av de framtida inkommande betalningsströmmarna påverkas även

av risken hos investeringen, vilken i ovanstående formler påverkar r. Ju

högre risk en investerare tar, desto högre avkastning kommer de att kräva.

Ett annat sätt att se detta är att ju högre risk som är förknippad med en

framtida betalning, desto lägre blir nuvärdet av denna betalning.14

Begreppet risk kommer att diskuteras vidare i nästa kapitel.

3.1.1. Angreppssätt vid värdering

Brooks diskuterar värdering och värderingsmetoder utifrån olika

angreppssätt. Han definierar dessa såsom Market Comparables Approach,

Cash Flow Adjusted Approach, och Discount Factor Adjusted Approach.15

(Fortsättningsvis kommer översättningarna marknadsjämförande metod,

kassaflödesjusterade modeller och diskonteringsfaktorsjusterade modeller

att användas.)

Den marknadsjämförande metoden bygger på Lagen om ett pris16.

Värderingsmodeller inom detta angreppssätt baseras på jämförelser med

värdepapper som handlas på marknaden. Modellerna inom denna grupp

förutsätter sålunda att ett värdepapper med samma struktur i sitt framtida

kassaflöde som pappret under värdering, kan hittas på marknaden. Vårt

                                          
14 Brealey & Myers (1996)
15 Brooks (1998)
16 Det vill säga att två exakt likadana tillgångar är värda lika mycket. Brooks (1998)
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aktuella värderingsobjekt skall då värderas likadant som det handlade

pappret. När ett “referenspapper” kan hittas på marknaden behöver man

följaktligen inte brottas med uppgiften att uppskatta värderingsobjektets

risk. Dock är det naturligtvis ofta mycket svårt att hitta papper med samma

kassaflödesstruktur på marknaden och denna typ av modell blir då inte

möjlig att tillämpa för att få ett exakt svar. Det kan emellertid ge en

indikation om ett värde som man kan utgå från. För att få ett mer precist

svar kan detta angreppssätt kompletteras med andra grepp.

Den grundläggande principen för kassaflödesjusterade modeller är att

justeringen för risk i värderingen görs i täljaren i värderingsekvationen

ovan17. Vanligtvis sker detta genom att kassaflödet justeras utifrån olika

sannolika utfall (vilket, som vi ska se senare, kan vara nog så

problematiskt). Därefter diskonteras det justerade kassaflödet med en

riskfri diskonteringsfaktor. Den så kallade Certainty Equivalent metoden

där framtida, osäkra, kassaflöden räknas ned till sina säkra motsvarigheter,

som sedan diskonteras med den riskfria räntan är en sådan modell18. Black

& Scholes modell för optionsvärdering är ett annat exempel på en

kassaflödesjusterad modell.

Den tredje gruppen av värderingsmodeller karaktäriseras av att det istället

är nämnaren i värderingsekvationen som riskjusteras. Diskonteringsfaktorn

ökar  här med graden av osäkerhet som är förbunden med det framtida

kassaflödet och Brooks hänvisar därför till denna grupp som

diskonteringsfaktorsjusterade. Han menar att dessa modeller ofta är de mest

användbara men också de minst träffsäkra på grund av svårigheten att

                                          
17 Med detta avses DCF-modellen som presenterades inledningsvis
18 Se Brealey & Myers (1996); Brooks (1998)
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uppskatta en korrekt riskpremie för olika faktorer. Ett exempel på denna

typ av modell är den välbekanta Capital Asset Pricing Model. 19

Vi tror att dessa ansatser kommer att komplettera varandra i värderingen av

en tillgång under hög osäkerhet, det vill säga inspiration kan hämtas från

mer än en ansats, för att på så vis bygga upp en mer komplett bild av

tillgångens värde.

De följande modellerna i detta kapitel kan alla hänföras till gruppen

kassaflödesjusterade modeller. De diskonteringsfaktorsjusterade

modellerna kommer att diskuteras i nästa kapitel där vi närmare utreder

begreppet risk.

3.2. SCENARIO- OCH BESLUTSTRÄDSANALYS

För att praktiskt tillämpa nuvärdesprincipen krävs att ett antal variabler20 är

kända.21 Problem uppstår om tillgången för med sig en sådan osäkerhet att

det är mycket vanskligt att sätta en siffra på dessa variabler. Ett sätt att

hantera denna osäkerhet är att använda sig av scenario- eller

beslutsträdsanalyser, vars respektive arbetsgång presenteras nedan. Denna

arbetsgång är även användbar i situationer där de beslut som fattas idag

påverkar de beslut som kan fattas imorgon. I en sådan situation måste ju

morgondagens beslut analyseras innan dagens beslut kan fattas, och här kan

sålunda scenario- eller beslutsträdsanalys vara behjälpliga.22

                                          
19 Brooks (1998)
20 Såsom kassaflöden, risk och tidshorisont.
21 Hela detta avsnitt är hämtat från Gompers (1998) om inget annat anges.
22 Brealey & Myers (1996)
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3.2.1. Scenarioanalys

En scenarioanalys innebär att möjliga framtida utfall (scenarier)  målas

upp. Antalet scenarier bör vara tillräckligt många för att fånga de olika

möjliga utfallen, utan att bli alltför komplex. Ofta är, enligt Gompers, två

till fem utfall lagom.

De olika scenarierna tilldelas en viss sannolikhet för att de inträffar, som

sedan utgör vikter för de olika utfallen. Ett förväntat värde på ett

genomsnittligt, mest troligt, utfall kan sålunda räknas fram och diskonteras

till nuvärde genom en tilldelad diskonteringsfaktor. Sannolikheterna blir

naturligtvis subjektiva, men bör kunna motiveras och förklaras.

Det finns ingenting komplicerat med själva mekanismerna bakom en

scenarioanalys, det är bara ett sätt att uppnå en rimlig uppskattning av en

investerings kassaflöden. Det svåra med detta är naturligtvis att uppskatta

sannolikheterna för de olika utfallen, speciellt om det inte finns några

liknande historiska situationer att utgå från. Gompers föreslår att man

ställer upp ett antal frågor kring vad som kan gå fel och vad som kan

lyckas. Efter att ha gjort detta kan man försöka bedöma sannolikheten för

de olika utfallen. Genom detta kan man även identifiera de

påverkansfaktorer som ligger bakom scenarierna.

Följande är ett enkelt exempel på en scenarioanalys, där ett visst projekt

bedöms ha 25% sannolikhet (P) att generera ett kassaflöde (C) om 400

Mkr, 50% sannolikhet för 200 Mkr och 25% sannolikhet för –100 Mkr:
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Figur 1: Scenarioanalys

Antag en riskfri ränta om 5%. Utfallen i exemplet ovan värderas i så fall till

(0,25 x 400 + 0,5 x 200 + 0,25 x –100) / 1,05 ≈ 166,67 Mkr. Generellt

brukar inte utfallen diskonteras med en riskfaktor eftersom risken redan

anses vara inräknad genom de sannolikhetsberäkningar som gjorts (om

dubbelräkning av risk, se vidare 4.1.1). Det är dock inte helt sant. Låt oss

gå tillbaka till exemplet ovan och jämföra detta med ett liknande projekt

som har utfallen +600 Mkr, +200 Mkr och –300 Mkr, med samma

sannolikheter som för det första projektet. Vi erhåller samma förväntade

värde i båda fallen, trots att  spridningen är större i det senare fallet. Den

riskneutrale investeraren skulle i en dylik situation värdera alternativen lika

högt då endast väntevärdet är av intresse för denne. Detta är dock inte fallet

med den riskaverte investeraren23, som anser att risken ökar med ökad

spridning. Sålunda skulle det första fallet värderas högre än det andra,

genom att det andra tillskrivs en högre diskonteringsfaktor.

                                          
23 Se exempelvis Fons (1994) angående riskneutralitet och Sharpe (1964); Lintner
(1965) angående riskaversion.
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3.2.2. Beslutsträdsanalys

Beslutsträd är en vidareutveckling av scenarioanalys och bygger på att det i

anslutning till investeringar ofta uppkommer ett antal beslutpunkter. Dessa

kan gälla i vilken riktning och omfattning projektet ska röra sig. Besluten

baserar sig på information som har införskaffats under tiden som projektet

löper, information som kanske inte var känd vid projektets start. Den nya

informationen kan hjälpa till att avgöra om påföljande investeringar är

lönsamma. Detta betyder att projekt kan vara lönsamma på sikt även om de

ser ut att ha negativa nuvärden i ursprungsläget, något som inte fångas av

enkla diskonterade kassaflödesmodeller.

För att illustrera detta kan vi anta att ett företag ska investera i ett visst

projekt. För detta krävs en initial investering om 10Mkr, som bedöms ha

50% sannolikhet att ge ett positivt resultat och 50% sannolikhet att ge ett

negativt resultat. Om den initiala investeringen är lyckosam måste en

uppföljande investering om 30 Mkr ske. Denna investering bedöms ha 50%

sannolikhet att vara positiv, vilket skulle ge ett kassaflöde om 160 Mkr.

Även här bedöms sannolikheten för ett negativt utfall vara 50%. Ett

negativt utfall av något av de två investeringarna ger ett kassaflöde om 0

kr. Beslutsträdet kan illustreras så här:
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Figur 2: Beslutsträd

När projektets lönsamhet ska bedömas är det lämpligt att gå ”baklänges”.

Vad är NPV av en investering om 30 Mkr, med 50% sannolikhet att erhålla

160 Mkr om ett år? Svaret är naturligtvis ((0,5 x 160 + 0,5 x 0) / 1,05) – 30

≈ 46,19 (givet en riskfri ränta24 om 5%). Nästa steg blir att fråga sig vad

NPV av en investering om 10 Mkr är om man har 50% chans att erhålla

46,19 Mkr om ett år. Svaret är ((0,5 x 46,19 + 0,5 x 0) / 1,05) – 10 ≈ 12

Mkr.

Det här exemplet kan även värderas med hjälp av optionsprissättning. Den

första investeringen utgör här en köpoption på den följande investeringen.

Detta utvecklas mer under 3.4.

                                          
24 Diskussionen kring riskneutralitet/riskaversion och adekvat diskonteringsfaktor som
fördes under avsnittet kring scenarioanalys är naturligtvis tillämpligt även här.
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Precis som scenarioanalyser kan beslutsträd göras så komplicerade som

man vill. Sannolikheterna och de möjliga utfallen kan ses som orealistiska

förenklingar av verkligheten, men sanningen är att vanliga modeller med

diskonterade kassaflöden inte kan hantera de olika förgreningarna av ett

projekt, vilket leder till förvrängda värderingar.25

3.3. VÄRDERINGSMODELLER FÖR OSÄKRA LÅN

Genom åren har ett antal modeller utvecklats för värdering av osäkra lån

och obligationer. Nedan presenteras några av dessa. Modellerna har som

utgångspunkt att värdera instrumenten på basis av förväntade framtida

kassaflöden och den osäkerhet som omgärdar dessas storlek. De är mer

eller mindre användbara, men har de generella nackdelarna att de inte tar

hänsyn till bland annat den omförhandling mellan långivare och låntagare

som ofta sker vid betalningsinställelse, och påföljande vanliga

omstruktureringar av skuldens storlek, betalningsplan och dylikt.

Reduced-form26 modeller är en grupp modeller som antar att exogena

variabler, ibland mycket överraskande, orsakar betalningsinställelse hos

annars finansiellt solida företag, vilket har stöd av empiriska studier27.

Modellerna antar att ett lån eller en företagsobligation löper över ett antal

tidsperioder och att det finns en viss sannolikhet för betalningsinställelse i

varje tidsperiod. En typisk reduced-form modell för värdering av riskfyllda

företagsobligationer ser ut så här:28

                                          
25 Gompers (1998); Brealey & Myers (1996)
26 Beteckningen reduced-form torde komma av att modellerna inte inkluderar
parametrar relaterade till företagets värde vilket så kallade strukturella modeller gör.
Nandi (1998)
27 Duffie & Lando (1998) Term Structure of Credit Spread with Incomplete Accounting
Information; Stanford University Working Paper; i Nandi (1998)
28 Jarrow et al. (1997) A Markov Model for the Term Structure of Credit Spreads,
Review of Financial Studies 10:481-523, i Nandi (1998)
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där
vi(t,T) = värdet, vid tidpunkten t, av en riskfylld obligation med kreditratingen i och

lösendatum T.

p(t,T) = värdet, vid tidpunkten t, av en riskfri obligation med lösendatum T.

φ = recovery ratio vid betalningsinställelse

qi(t,T) = sannolikheten att betalningsinställelse sker efter tidpunkten T, givet en

kreditrating på obligationen om i

Värdet på den riskfyllda obligationen beror alltså av värdet på en riskfri

obligation samt en nedskrivningsfaktor baserad på sannolikheten för

betalningsinställelse. Därmed kan modellen placeras in i gruppen

kassaflödesjusterade modeller, eftersom det är kassaflödet som är den

okända variabeln i sammanhanget. Kassaflödet illustreras här alltså av

obligationens recovery ratio29. Modellen visar att ju högre sannolikheten är

att betalningsinställelse inte sker före lösendatum, desto högre blir värdet

på den riskfyllda obligationen30. Modellen förutsätter alltså endast att tre

faktorer är kända; värdet på en identisk riskfri obligation, recovery ratio

och sannolikheten för betalningsinställelse. Medan priser på riskfria

obligationer ofta finns att tillgå på marknaden och recovery ratios kan

uppskattas med hjälp av historiska data för liknande obligationer, så kan

                                          
29 Recovery ratio är den andel av lånets nominella värde som lånegivaren antas få
tillbaka vid betalningsinställelse. Denna antas vara känd i förväg genom att
genomsnittliga, historiska recovery ratios används.
30 Observera att om sannolikheten för ”icke-betalningsinställelse” [qi(t,T)] är 1 är
ekvationens högra leds andra led också 1 och värdet på obligationen är då lika med
värdet för en riskfri obligation.
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det vara svårare att uppskatta sannolikheter för betalningsinställelse. Även

här krävs tillit till historiska data.31

Jerome Fons ger förslag på en liknande, men mer användbar modell, som

även den använder ett justerat kassaflöde, diskonterat med den riskfria

räntan. Modellen, som bygger på händelser under flera tidsperioder och

bland annat antar att investerare är riskneutrala och håller obligationen

under hela dess livslängd, utrycks i formeln:32
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där
St = sannolikheten att en obligationsemittent med ett givet kreditbetyg kommer att

”överleva” t år från emissionsdatum utan betalningsinställelse (och alltså kunna leva

upp till det årets betalningar)

St-1dt = sannolikheten för att emittenten ställer in betalningarna år t (det vill säga

sannolikheten att emittenten betalar fram till år t-1 gånger sannolikheten för

betalningsinställelse år t)

µ = förväntad recovery ratio

C = räntebetalning för period t (kupong) (som andel av slutliga betalningen)

i = diskonteringsfaktor, ges av avkastningen på en riskfri placering

SN = sannolikheten att erhålla den slutliga betalningen på slutbetalningsdatum

                                          
31 Nandi (1998)
32 Fons (1994), s. 28
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Grunden för Fons modell finns i den riskneutrala modellen för värdering av

en flerårig kupongobligation33. Den riskfyllda obligationens kupong och

slutbetalning34 vägs med sannolikheten för att de faktiskt betalas vid

utlovad tidpunkt. I händelse av betalningsinställelse antas fordringsägaren

kunna sälja obligationen och på så vis erhålla viss andel av den förlorade

kupong- och slutbetalningen (recovery ratio). Täljaren är sålunda summan

av det riskjusterade kassaflödet där justeringen baseras på förväntad

betalningsinställelse och recovery ratios.35 Detta diskonteras sedan med

den riskfria räntan och modellen utgör alltså en  kassaflödesjusterad sådan.

3.4. OPTIONSVÄRDERING

Här mot slutet av avsnittet om tillgångsvärdering vill vi snegla åt ett

område som har fått betydande spridning inom finansieringsteori.

Principerna för optionsvärdering har visat sig vara till stor hjälp i bland

annat värdering av investeringar i företag. Innehav av en option innebär att

ha möjlighet men inte vara tvungen att köpa eller sälja en viss tillgång vid

en viss framtida tidpunkt och till ett visst, i förhand bestämt pris. Den här

valmöjligheten har ett visst värde. Om en tillgång visar sig innehålla en

option kan sägas att ju högre osäkerhet som omgärdar  tillgången desto

högre värde har optionen. En värdering av denna tillgång som bara baserats

på nuvärdesprincipen skulle då vara missvisande. Därför är det ett relevant

område att inkludera i vår diskussion.

                                          

33 Det vill säga 
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 ; Fons (1994), s. 27 (C=kupong som andel

av nominellt belopp, 1=nominellt belopp, Y=Yield to Maturity)
34 Fons definierar slutbetalningen som 1 och kupongbetalningarna och priset som
andelar av 1, därav ettan i täljaren.
35 Fons (1994)
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Värdet (av en köpoption) erhålls genom att beräkna värdet av

kombinationen att inneha den underliggande tillgången och ett lån (det vill

säga man replikerar optionen). Det finns två huvudsakliga sätt att utföra

detta; binominalmetoden och Black & Scholes formel. I binominalmetoden

poneras att värdet på den underliggande tillgången bara kan anta två värden

i den kommande tidsperioden. Eftersom en investeringsperiod i praktiken

innehåller ett oändligt antal korta perioder är Black & Scholes formel, som

inte har denna begränsning, ofta ett mer användbart verktyg. Nackdelen är

att formeln är relativt komplicerad och kräver att man känner till värdet på

den underliggande tillgången, volatiliteten på detta värde, den riskfria

räntan, lösenpriset samt den tid som återstår till lösen.36

Brealey & Myers konstaterar att ”any set of contingent payoffs – that is,

payoffs which depend on the value of some other asset – can be valued as a

mixture of simple options on that asset”37. Dessa herrar menar att det

svåraste med optionsteori inte är själva räknandet, utan snarare att hitta den

”gömda” optionen i en värderingssituation. Därför ska vi härnäst ge

exempel på ett antal fall där en option ingår i en investering.

3.4.1. Investeringsvärdering

Optionsprissättning är bland annat användbart vid utvärdering av

investeringar, vilket får stöd hos Gompers som säger: ”Option pricing

theory and real options are extremely important when determining the

value of multistage projects, projects that can be abandoned, or projects

                                          
36 För en utförlig förklaring av hur optioner värderas, se Black & Scholes (1973). För en
mindre matematisk förklaring kring samma fenomen, se Brealey & Myers (1996).
37 Brealey & Myers (1996), s.568. Miller (1999) gör en motsvarande reflektion och drar
sig inte för att till och med likna ett värdepappers uppdelning i optioner med ett fysiskt
objekts uppdelning i atomer och molekyler.
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that are irreversible.”38. Brealey & Myers ger fyra exempel på när optioner

kan användas för att värdera olika projektrelaterade kapitalinvesterings-

situationer, så kallade reala optioner39. Dessa presenteras nedan.

Uppföljningsinvesteringar

En investering i ett projekt, en produkt eller någon annan typ av tillgång

leder ofta till att man skaffar sig ett bättre utgångsläge i framtiden för

fortsatta investeringar. Ett exempel kan vara företag som investerar i en ny

IT-teknologi. Det är inte säkert att den nya teknologin kommer att vara

lönsam i sig, men genom investeringen har företaget skaffat sig valet att

göra fortsatta investeringar i teknologin om den skulle vara lönsam någon

gång i framtiden. Den här beslutssituationen utgör alltså en köpoption på

uppföljningsinvesteringar, och kan värderas som en vanlig köpoption. Som

”tillgångsvärde” kan då användas PV av uppföljningsinvesteringens

kassaflöden, och lösenkursen ges av utgiften för uppföljningsinvesteringen.

Lägga ner ett projekt

Antag att ett företag ska välja mellan två produktionstekniker. Den ena

tekniken är baserad på specialdesignade maskiner, men kommer att vara

billig i drift. Om efterfrågan på produkten som skall produceras uteblir och

produktionen avbryts kommer maskinerna vara värdelösa. Den andra

tekniken bygger på standardmaskiner som är dyrare i drift, men som kan

säljas om produktionen avbryts. I valet av produktionsteknologi bör alltså

företaget ta hänsyn till möjligheten (=optionen) att sälja maskinerna, där

värdet av maskinerna vid en försäljning utgör lösenpriset och de olika

vinstutfallen vid produktion (det vill säga PV av kassaflödena) utgör värdet

på den underliggande tillgången.

                                          
38 Gompers (1998), s. 9
39 Brealey & Myers (1996), s. 589, egen bearbetning
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Vänta och se

Ponera att ett företag överväger att investera i en produktionsanläggning för

utvinning av en råvara. Givet det nuvarande råvarupriset skulle inte

investeringen vara lönsam. Priset på råvaran är däremot volatilt och det är

möjligt att produktionen kommer att vara lönsam om ett år.

Beslutssituationen utgör en köpoption på att producera råvaran i framtiden.

Optionen att fördröja produktionen är speciellt värdefull ju högre

volatiliteten i priset är. Tillgångsvärdet för beräkningarna utgörs även här

av nuvärdet av investeringens framtida kassaflöden och lösenpriset fås av

investeringsutgiften.

Variera produktionen

Ett företag som producerar en viss vara är beroende av efterfrågan på den

varan. Vissa företag, till exempel textilproducenter, har investerat i en

produktionsapparat som gör att de har möjlighet att ändra sin produktion

efter den typ av vara som efterfrågas för tillfället. Den här flexibla

produktionsapparaten kan vara kostsam, men den utgör en option för

företaget att sälja sin produktion på marknaden oavsett vilken produkttyp

som efterfrågas.

3.4.2. Värdering av riskfyllda lån – Mertons modell

Ett annat område där optionsprissättning kan appliceras är värdering av

riskfyllda (företags)skulder40. Tanken bakom detta är följande: vid

återbetalningsdatum av ett lån är lånet värt det lägre beloppet av sitt

nominella värde och marknadsvärdet på företaget som tagit lånet. Om

företaget är värt mer än lånets nominella värde får långivarna tillbaka det

nominella beloppet. Om företaget däremot är värt mindre än lånets

                                          
40 Hela stycket är hämtat från Merton (1974). Modellen som presenteras omnämns som
Mertons modell i senare litteratur, se till exempel Nandi (1998).
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nominella värde kommer företaget gå omkull, varpå långivarna erhåller

marknadsvärdet på företaget (och aktieägarna erhåller ingenting). Det som

händer när ett företag tar ett lån är att långivaren köper företagets tillgångar

och ger aktieägarna en köpoption på dessa, vilken kan användas genom att

betala tillbaka lånesumman. Ett annat sätt att se på detta är att aktieägarna

har en option att betala tillbaka det nominella lånebeloppet eller att köpa

sig fria från lånebeloppet genom att istället sälja företagets tillgångar till

långivarna (en säljoption41). Av detta följer att värdet på lånet vid en

tidpunkt är detsamma som företagets värde minus värdet på köpoptionen,

vilket är samma sak som nuvärdet av lösenkursen minus värdet på

säljoptionen. Det senare exemplet illustreras i figuren nedan:

Figur 3: Mertons modell

En långivare kan alltså skapa samma exponering genom att göra en riskfri

placering (till exempel i statsobligationer) och utfärda en säljoption på

företagets tillgångar. För att kunna räkna på modellen måste följande

                                          
41 Aktieägarna kommer att använda denna option i händelse av att företaget på lösen-
dagen är värt mindre än lånebeloppet.

Framtida värde
på företaget

Framtida värde
på lånet
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faktorer uppskattas: lånets löptid, dess nominella belopp, företagets värde,

volatiliteten på detta värde samt räntan på ett riskfritt lån med samma löptid

som företagslånet.

Praktiska nackdelar med denna modell är att den är byggd på antagandet att

ett företag ställer in betalningarna av sina lån endast vid

återbetalningsdatum för ett lån, inte tidigare. Ett annat begränsande inslag

är att företag ofta har skulder med olika juridiska prioritet, vilket inte

modellen tar hänsyn till. Det kan också vara svårt att uttala sig om

företagets värde, om dess aktier inte är föremål för handel på publika

marknader.42 Ytterligare modeller för värdering av riskfyllda lån eller

företagsobligationer presenterades i avsnitt 3.3.

Om du har kommit så här långt tycker vi att du har gjort dig förtjänt av en

rast och en stadig Gin & Tonic. Vi ses igen i nästa avsnitt som behandlar

risk, när du är utvilad och kanske rent av lite lullig!43

                                          
42 Nandi (1998)
43 Brealey & Myers (1996)
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4. RISKBEDÖMNING

När vi nu har sett ett antal modeller och arbetssätt för tillgångsvärdering

kan det vara på sin plats att fördjupa oss i begreppet risk och undersöka

vad det egentligen är. I samband med detta tittar vi även närmare på ett

par diskonteringsfaktorjusterade värderingsmodeller.

4.1. VAD ÄR RISK OCH HUR KAN DEN MÄTAS?

Risk förknippas vanligtvis med någon typ av negativ händelse.

Nationalencyklopedin ger en definition av risk i allmänhet som

”möjligheten att något oönskat skall inträffa”44. Enligt matematisk och

finansiell teori är risk snarare uttryck för osäkerhet. Brealey & Myers

menar att "risk i en investering betyder att framtida avkastning är

oförutsägbar"45. Man skulle också kunna uttrycka det som “möjligheten att

det faktiska resultatet avviker från det förväntade”46. Encylopaedia

Britannica i sin tur, uttrycker det som att ”risk är den mängd varmed en

investerings avkastning kan avvika, uppåt eller nedåt, från det förväntade

värdet”47. I finansiella sammanhang är alltså ett riskabelt utfall är inte

samma sak som ett oönskat utfall. Om en långivare vet48 att hans låntagare

inte kommer att kunna betala tillbaka sina lån, skulle detta vara exempel på

ett oönskat utfall, men inte ett riskabelt sådant49.

Ett tillgångs totala risk kan delas upp i två beståndsdelar:  systematisk och

osystematisk risk. Den systematiska risken är associerad med

                                          
44 Nationalencyklopedin (1994), band 15, s. 574
45 Brealey & Myers (1996), s. 166; egen översättning
46 Greenspan (1999), s. 34
47 Encyclopaedia Britannica on-line (1999-11-29); egen översättning
48 Genom exempelvis den ovanliga förmågan att kunna se in i framtiden
49 Winkler (1999)
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marknadsfaktorer som investeraren inte kan ha någon kontroll över; det

finns så att säga en systematisk relation mellan tillgångens värde och

marknadens fluktuationer. I denna del av den totala risken ingår element

såsom ränterisk, valutarisk och politisk risk.50

Den osystematiska risken, å andra sidan, inkluderar riskelement som är inte

är relaterade till marknaden utan till den enskilda tillgången.

Den framtida avkastningen kan alltså i verkligheten bli både lägre och

högre än vad som förväntas. Ju högre spridningen, eller volatiliteten är,

desto högre är risken. Risken mäts således genom avvikelser från ett

genomsnittligt, eller förväntat, utfall. Statistiskt sker detta genom att

använda variansen eller standardavvikelsen av ett antal utfall. Variansen

beräknas enligt51:
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2σ = avkastningens varians

mtr~ = faktisk avkastning under period t

rm = förväntad avkastning

N = antal observationer

t = perioder

                                          
50 Cassell (1999)
51 Brealey & Myers (1996), s. 149. För en mer ingående diskussion om de statistiska
principerna, se exempelvis Moore & McCabe (1993) Introduction to the practice of
statistics, 2nd ed; W. H. Freeman & Co.; New York



o- Värdering under osäkra förhållanden -

32

Tillgångens varians mäter alltså både systematisk och osystematisk risk.

Om avkastningen på tillgången är normalt fördelad är σ och σ2 korrekta

riskmått52.

Som vi har berört så hänger värdet på en tillgång ihop med risken. Detta

gör det relevant att ur investerarsynpunkt tala om priset på risk. Om

investerare antas vara riskaverta skulle de föredra en investering som ger

högre avkastning framför en investering med lägre avkastning givet att

investeringarna har samma risk. På samma sätt föredrar investerare en

investering med låg risk framför en investering med hög risk, givet samma

avkastning. Ett sätt att åskådliggöra att det finns ett pris på risk är genom

den så kallade Sharpe-kvoten53:

T

fT

T

RR
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~~ −
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där

TS   = Sharpe-kvot för tillgången T

TR~ = avkastningskrav på tillgången T

fR~ = avkastningskrav på riskfri tillgång

Tσ = standardavvikelse (risk) för tillgången T

Sharpe-kvoten (ex ante) säger oss alltså vilket avkastningskravet är, per

enhet risk, för en viss tillgång.

                                          
52 Brealey & Myers (1996)
53 Hodges et al. (1997), egen bearbetning. Se även Sharpe (1994)
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4.1.1. Den mänskliga faktorn

När en värdering görs av en tillgång som inte har något marknadspris, det

vill säga när värderingsekvationen innehåller olika osäkra variabler, säger

Brealey & Myers att man ska akta sig för så kallade fudge factors54, det vill

säga diskonteringsfaktorn ska bara påverkas av sådant som faktiskt hör

hemma där.55 Det låter kanhända inte så konstigt, men i praktiken är det

inte helt oproblematiskt. Svårigheten ligger bland annat i att avgöra

huruvida en faktor bör användas för att justera det förväntade kassaflödet

eller justera diskonteringsfaktorn. Vilket som väljs kommer ju att få

konsekvenser på det skattade värdet. Det är inte heller alltid solklart om en

faktor redan är inräknad i det förväntade kassaflödet och sålunda inte bör

påverka diskonteringsfaktor och därmed “dubbleras”.

Ett exempel på när man kan känna sig frestad att höja diskonteringsfaktorn

i onödan är vid tillgångar med mycket lång livslängd – vi tänker då närmast

på obligationer och fordringar med lång löptid. Detta kan ju upplevas som

extra riskfyllt och skulle sålunda kräva en högre riskpremie. I sig är detta

dock inte ett tillräckligt skäl eftersom hänsyn till tidsrisken tas genom

exponentialfunktionen i diskonteringsekvationens nämnare. Om emellertid

tidsaspekten exempelvis för med sig ökad likviditetsrisk eller risk för ökad

inflation, vore en högre diskonteringsfaktor befogad.

Psykologins problematik

En relativt okonventionell gren av finansieringsområdet, som går under

benämningen behavioral finance56, studerar vad man skulle kunna kalla

                                          
54 Ett försök till översättning skulle kunna vara nonsensfaktorer.
55 Brealey & Myers (1996)
56 Om det svenska språket föredras, torde en adekvat översättning vara “beteende-
inriktad finansieringsteori”.
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investeringspsykologi57. En av grenens grundstenar är att investerare

snarare är förlustaverta än riskaverta. Detta innebär att investeraren lider

mer av en förlust av en viss kaliber än njuter av motsvarande vinst.58

Beträffande tillgångar under hög osäkerhet skulle man därför kunna

misstänka att dessa värderas lägre (det vill säga risken överskattas) än den

skulle göra om investeraren vore helt objektiv i sin värdering.

En annan tendens hos människor tycks vara att övervärdera det som tillhör

dem relativt det värde de skulle tillskriva samma tillgång om den tillhörde

någon annan. Detta kallar investerarpsykologerna för endowment effect.59

Den här effekten skulle alltså, i vårt sammanhang, verka i motsatt riktning

relativt förlustaversiteten. I samma riktning verkar tendensen till

önsketänkande, det vill säga att överskatta sannolikheten för ett positivt

utfall60. Ett sannolikhetsvägt kassaflöde exempelvis, kan därför komma att

skattas för högt, vilket i sin tur skulle leda till ett för högt diskonterat värde

på tillgången. Kahneman & Tversky konstaterar vidare att subjektiva

sannolikheter, som det ju handlar om här, i regel inte summerar till ett, som

de ju borde göra enligt matematikens alla regler. Istället tycks dessa

bedömda sannolikheter summera till högre än ett.61

4.2. PORTFÖLJTEORI OCH DIVERSIFIERING

Genom att diversifiera sin portfölj, vilket uppnås genom att kombinera

värdepapper som är olika korrelerade med varandra, kan viss del av de

ingående tillgångarnas risk (den unika [osystematiska] risken, för att vara

                                          
57 Feldman (1999)
58 Belsky (1999); Connelly (1997)
59 Belsky (1999)
60 Schoemaker (1982)
61 Kahneman & Tversky (1979)
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exakt) undvikas62. Statistiska undersökningar har visat att man på så vis kan

diversifiera bort så mycket som 70% av en portföljs totala risk63. En perfekt

diversifierad portfölj är därmed bara utsatt för marknadsrisk64. Portföljens

risk beräknas genom65:
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där
xi = vägd standardavvikelse för tillgång i

xj = vägd standardavvikelse för tillgång j

σij = korrelation mellan tillgångarna i och j

Standardavvikelsen i en portfölj beror alltså på de enskilda papprenas

standardavvikelser, korrelationerna mellan papprena (ju högre korrelation

desto större varians på portföljen) samt hur stor andel vardera papper har av

portföljen.66

En specifik tillgångs känslighet för förändringar på marknaden beskrivs av

dess beta (β)67. Sambandet mellan β, tillgångens riskpremie och

marknadsportföljens riskpremie beskrivs av The Capital Asset Pricing

Model (CAPM):68

                                          
62 Sharpe (1964)
63 Cassell (1999)
64 Kritiker hävdar dock att investerare inte alls diversifierar i den grad som portföljteorin
förutsäger, och därmed skulle de vara utsatta även för viss unik risk. Se exempelvis
Chatterjee et al. (1999)
65 Brealey & Myers (1996), s. 159
66 Markowitz (1970)
67 Sharpe (1964)
68 Brealey & Myers (1996), s. 180
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)r - β(r  rr fmf +=

där
r = det enskilda papprets avkastningskrav

rf = riskfri ränta

rm = marknadsportföljens avkastningskrav

β = det enskilda papprets samvarians med marknadsportföljen

Högre känslighet för marknadsförändringar leder sålunda till ett högre

avkastningskrav för den enskilda tillgången. Av detta följer att en tillgång

med hög unik risk mycket väl kan tänkas ha hög σ (det vill säga total risk,

se 4.1) men låg β om korrelationen med marknadsportföljen är låg. Enligt

portföljteorins förespråkare bör avkastningskravet på denna tillgång också

vara relativt lågt eftersom den unika risken kan diversifieras bort.69

Genom att kombinera riskfyllda investeringar med riskfria sådana (det vill

säga statspapper) kan en, för den enskilde investeraren, optimal risknivå

nås. Naturligtvis kommer den förväntade avkastningen att variera med den

valda risknivå i enlighet med resonemanget tidigare. En effektiv portfölj70

kan definieras som den portfölj som erbjuder högsta möjliga avkastning vid

en given risknivå.

CAPM har med tiden utsatts för viss kritik. Bland annat har man funnit att

empiriskt stöd vid långa tidsserier inte kan ges. Kritiker har också hävdat

att avkastningen, framför allt på senare tid, inte främst följt β-värdet utan

att andra variabler tycks ha haft större betydelse. Försvararna av modellen å

sin sida hävdar att empiriska data ger oss faktisk avkastning, emedan

                                          
69 Sharpe (1964); Lintner (1965)
70 Se exempelvis Sharpe (1964); Markowitz (1970) angående effektiva portföljer.
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CAPM förutsäger avkastning, och att det emellan dessa kan finnas viss

diskrepans.71

En alternativ modell till CAPM är The Arbitrage Pricing Theory (APT-

modellen) som utvecklats av Steven Ross72. Modellen antar att

avkastningen på ett värdepapper är beroende av vissa makroekonomiska

faktorer som sammantaget skulle kunna jämföras med marknadsrisken i

CAPM och en restterm (noise) som enbart berör det enskilda pappret.

Denna restterm är jämförbar med CAPMs unika risk. Sambandet mellan

avkastningen och de olika faktorerna är ett enkelt linjärt samband73:

restterm  ...  )(rb  )(rb  )(rb  a  Avkastning 3faktor 32faktor 21faktor 1 +++++=

Liksom ovan kan den unika risken diversifieras bort och ett värdepappers

(förväntade) riskpremie är sålunda endast påverkad av den

makroekonomiska risken. Däremot är papprets riskpremie förbunden med

dels riskpremien för varje faktor (rfaktor n - rf) och dels papprets känslighet

gentemot varje faktor (bn). Värdepapprets avkastningskrav ges då av

följande enkla samband74:

...  )r - (rb  )r - (rb  rr f2faktor 2f1faktor 1f +++=

Modellen säger oss (dessvärre) ingenting om vilka de olika faktorerna är.

Problematiken kring APT-modellen är också att korrekt uppskatta dessa

                                          
71 Brealey & Myers (1996)
72 Modellen presenteras i Ross (1976) The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing;
Journal of Economic Theory, Vol. 13, December, s. 341-360; New York
73 Brealey & Myers (1996), s. 190
74 Ibid, s. 190
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faktorer och deras riskpremie samt värdepapprets känslighetsgrad gentemot

dem.
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5. EKN - ETT EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN

I det följande avsnittet presenteras Exportkreditnämnden, som utgör vårt

empiriska exempel. Exemplet är valt för att ge ett konkret exempel på när

problematiska värderingssituationer kan uppstå och vi kommer sedermera

använda oss av detta när vi försöker omsätta teorin i praktiken i nästa

avsnitt.

Exportkreditnämnden (EKN) är en statlig myndighet, bildad 1933, som

erbjuder garantier för att skydda svenska företag mot förluster vid

exportaffärer.75 Tanken är att EKN ska gå in och bära risken i projekt där

marknaden inte klarar det. Framför allt garanterar man större projekt med

långa löptider i huvudsakligen utvecklingsländer. Idag utgörs dessa främst

av telekomprojekt och infrastrukturella projekt.76 Ofta har dessa även varit

statsgaranterade affärer, på senare tid har dock privata gäldenärer blivit allt

vanligare på grund av de stora privatiseringar som har pågått och

fortfarande pågår. EKN är ålagt att vara självbärande över tiden och

positiva resultat har under senare år vägt upp skuldkrisens verkningar under

1980-talet. Under verksamhetsåret 1998 hade man ett överskott på 270

miljoner kronor vilket beror på relativt höga återvinningar och mycket låga

(historiskt sett) skadeersättningar.77

EKN erbjuder ett stort antal produkter, där den enskilt största utgörs av

garanti för fordringsförlust. Med fordringsförlust menas “förlust för

garantitagaren p g a att gäldenären inte reglerat klar och förfallen fordran

                                          
75 www.ekn.se
76 Intervju 1999-11-17
77 EKNs årsredovisning 1998
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inom viss tid efter förfallodagen.”78 Förluster som orsakas av kommersiella

eller politiska händelser garanteras. Med kommersiella händelser menas att

gäldenären går i konkurs, ställer in sina betalningar eller av annan orsak

inte betalar. Med politiska händelser avses sådant som har med landet i sig

självt att göra. Det kan röra krig, naturkatastrof, konfiskation eller att landet

helt enkelt saknar utländsk valuta att betala med. Detta senaste exempel är

den vanligaste typen av förlust vid politiska händelser.79

Den huvudsakliga valutan för EKNs garantier är USD, men man erbjuder

även garantier i XEU, DEM, CHF, JPY och SEK. På senare tid har även

garantier på mindre valutor kommit att efterfrågas men tills vidare är EKNs

produkter begränsade till de ovan nämna valutorna för att minska

valutarisken.80

Majoriteten av det hos EKN utestående engagemanget (det vill säga

garantier på ännu “levande” fordringar) har privata gäldenärer (1998 hade

60% av engagemanget privata gäldenärer) medan majoriteten hos de

utestående fordringar (fordringar som har förfallit och därmed övertagits av

EKN) utgörs av statsgaranterade fordringar, där alltså en stat står som

gäldenär. Att de olika portföljernas struktur ser så olika ut beror enligt

Tomas Flodén och Helen Fritzon på EKN, delvis på privatiseringsvågen

som pågår i många länder vilket innebär att fler affärer idag är av privat

natur81. Delvis beror det också på att många privata betalningsinställelser är

en följd av att gäldenären gått i konkurs och alltså inte finns kvar. Det finns

då inga utsikter för återvinning och en fordran uppstår egentligen aldrig

                                          
78 EKNs årsredovisning 1998, s. 62
79 www.ekn.se
80 Intervju 1999-11-17
81 Ibid
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utan skrivs ner till noll på en gång. Det som eventuellt kan utvinnas ur

konkursboet görs så tämligen omedelbart. De återstående

skaderegleringarna har i regel statlig garanti och en fordran kan uppstå.82

Fordringar med offentliga gäldenärer omförhandlas i regel inom

Parisklubbens ram. Parisklubben är en sammanslutning av länder och

internationella institutioner med offentliga fordringar på

utvecklingsländer83 och vid dess förhandlingar tar man upp hela

skuldpaketet (över en specifik period), som gäldenärslandet i fråga besitter.

Med i förhandlingarna sitter de länder som har fordringar på landet i fråga

och sammankallande part är något av de fordringsägande länderna.84

För att ett land ska få sina skulder omförhandlade i Parisklubben krävs

dock att landet ingått i något saneringsprogram hos Internationella

Valutafonden (IMF), varför perioden från förfall till ny, omförhandlad

fordran kan vara betydande. I vissa fall är det till och med osäkert om

omförhandling faktiskt kommer att äga rum inom en överskådlig framtid.85

Som ett exempel kan har nämnas fallet Kroatien. I februari 1995 ägde ett

försök till parisklubbsförhandling rum för Kroatiens räkning men

förhandlingarna misslyckades. Kroatien ville nämligen inte acceptera ”sin”

andel av före detta Jugoslaviens skuldpaket innan man hade fått tillgång till

motsvarande andel av de utländska tillgångarna. Det är förvisso ovanligt att

förhandlingar misslyckas när man väl kommit så långt som till att få ett

                                          
82 Intervju, 1999-11-17
83 Det vill säga där staten står som gäldenär, eller då det finns en statlig garanti på
fordringen vilket i praktiken ju är detsamma.
84 Se exempelvis Euroweek (1998); The Economist (1999); www.tradecompass.com
85 Intervju, 1999-11-17
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möte till stånd, men fallet beskriver ändå den problematik som finns kring

förfarandet.86

Då en garanterad fordran förfaller utan att betalning erlagts betalar EKN ut

det garanterade beloppet (exklusive självrisk) till garantitagaren och övertar

så hela fordringen. Det är sålunda här en fordran uppstår hos EKN. I

samarbete med garantitagaren försöker man sedan återvinna detta belopp.87

5.1. VÄRDERING AV FORDRINGAR

En hos EKN utestående fordran definieras utifrån det belopp som EKN

betalat ut. Vid 1998 års slut uppgick det nominella värdet på EKNs

utestående fordringar till 14,6 mdkr vilket i årsredovisningen tagits upp till

värdet 5,7 mdkr, det vill säga 39%.88

Den andel av fordringarna som fortfarande väntar på omförhandling

värderas främst utifrån en bedömning av vad en framtida omförhandling

skulle få för resultat. Denna bedömning görs till stor del utifrån

gäldenärslandets skuldportföljsstruktur eftersom det land som har den

största nominella fordringen på detta land kommer få mest att säga till om i

förhandlingen. Dess intressen (exempelvis i att premiera gäldenärslandet

för ny ekonomisk politik, regim et cetera genom skuldnedskrivning)

kommer sålunda att styra utfallet. I många fall är det endast löptiden på

fordringen som omförhandlas, men i vissa fall kan alltså även det

nominella beloppet komma att skrivas ned.89 För att illustrera detta kan

Tanzania nämnas som exempel. Landet fick i januari 1997 skuldpaketet

                                          
86 Blishen (1995)
87 EKN, Årsredovisning 1998
88 Ibid
89 Intervju, 1999-11-17
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under förhandling nedskrivet med en miljard USD (av totalt 1,7 miljarder

USD). Detta som en ”belöning” för en framgångsrik implementering av ett

omstruktureringsprogram i IMFs regi.90 Ett annat exempel (där löptiden är

det centrala) är det ryska, som 1996 fick ett skuldpaket på 38,7 miljarder

USD omförhandlat. Förhandlingens resultat var en avbetalningstid på 25 år,

där de första sex årens betalningar endast inkluderar ränta och ingen

amortering.91

Man utgår i värderingen av de omförhandlade fordringarna från den

enskilda statens skuldsättning, inkomstnivå och hur väl den skött sina

skuldbetalningar. Landets allmänna risknivå tas också den med i

beräkningen genom att man beaktar gällande premier på nya garantier om

landet överhuvudtaget är öppet för garantigivning. I de fall det finns så

kallade eurobonds kan även de ge en ledning till hur landet bör

kreditbedömas. I vissa fall kan man se att det finns en marknad för

fordringen och i dessa fall beaktas möjligheter att avyttra fordringen och

det pris som finns på marknaden. Det faktum att fordringen har förfallit tas

med i beräkningen och tillför en extra premie eftersom erfarenheten har

visat att de skuldsatta länderna i en situation där de måste prioritera vissa

skulder framför andra prioriterar “nyare” fordringar.92 Värderingen görs i

regel i grupp, varje land för sig, men för större kommersiella fordringar

görs en enskild värdering. I och med att en stor del av fordringarna är i

andra valutor än svenska kronor läggs även en viss, schablonmässig,

valutariskpremie till.93

                                          
90 Wallengren (1997)
91 The Economist (1996)
92 Intervju, 1999-11-17
93 EKN, Årsredovisning 1998
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Slutligen görs en reducering av fordringsportföljens värde med tanke på att

fordringarna är koncentrerade till ett begränsat antal länder. Man skulle

alltså kunna säga att man i risken räknar in en extra “portföljstruktur-

premie”. Idag (1998) har EKN fordringar på totalt 75 länder, men de två

enskilt största länderna i portföljen (Polen och Brasilien) står för ca 32% av

dessa och de tio största avtalsländerna står tillsammans för ca 87% av de

totala utestående fordringarna vilket måste anses som högt.94

                                          
94 EKN, Årsredovisning 1998
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6. DISKUSSION OCH ILLUSTRATION

I det följande avsnittet ämnar vi diskutera hur man, utifrån de teoretiska

ansatser som presenterats i kapitel tre och fyra, kan gå till väga vid en

faktisk värdering av en osäker tillgång. Diskussionen kommer sedan att

belysas utifrån EKNs utestående fordringsstock.

6.1. DISKUSSION

Inledningsvis åtog vi oss att ”bringa reda” i de olika modellerna kring

värdering som finns och se hur dessa kunde användas för värdering under

osäkra omständigheter. Inte helt förvånande har vi funnit att det inte

existerar någon universalmodell för dylika ändamål. Däremot är det dags

att inleda en diskussion kring hur värdering kan ske under osäkra

omständigheter.

En tillgångs värde beror till stor del på dess risk – ju högre risk desto lägre

värde, ceteris paribus. Riskbegreppet kan vändas fram och tillbaka, men

det är ändå inte helt enkelt att få ett heltäckande grepp kring det. För oss

kan risk delas upp i två överordnade komponenter; det faktum att tillgången

kan ge upphov till mer än ett möjligt kassaflödesutfall (en

osäkerhetskomponent) samt att dessa utfall har olika stor spridning kring

sitt väntevärde (en spridningskomponent).

Hur dessa två komponenter kan hanteras kommer att diskuteras i det

följande.

6.1.1. Osäkerhetskomponenten

Riskens osäkerhetskomponent bör komma till uttryck i DCF-modellens

täljare.
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De sannolikheter som används i reduced-form modellerna för att justera

kassaflöden är just ett uttryck för osäkerheten kring dessas utfall. För att

kunna använda denna metod krävs dock att det finns ett ”nominellt”

kassaflöde att justera (som i fallet med obligationer och lån). Det

underlättar naturligtvis också om det finns någon typ av historiska data att

bygga uppskattningen av sannolikheterna på.

När detta inte är fallet, det vill säga vi inte har nominella kassaflöden att

falla tillbaka på, anser vi att en scenarioanalys95 är ett mycket bra sätt för

att fånga osäkerheten kring en tillgångs kassaflödesutfall. Som vi såg i

kapitel 3 är detta i princip inget annat än att estimera förväntade

kassaflöden genom att formulera möjliga framtida händelser. Trots sin brist

på precision erbjuder denna typ av analys en metodisk väg att uppskatta

kassaflöden. Ett första steg kan vara att rama in möjliga utfall genom sätta

övre och undre rimliga gränser för kassaflödets storlek. Kassaflöden vid

”perfekta omständigheter96” beträffande marknadspriser, efterfrågan och

dylikt kan då ge den övre gränsen. ”Skrotvärdet” eller marknadsvärdet på

de tillgångar som man kan göra anspråk på i händelse av konkurs eller

annan typ av negativt utfall kan utgöra en undre gräns. De scenarier som

målas upp beror på tillgångens känslighet för olika element såsom

kundpreferenser, makroekonomiska och politiska faktorer. Vi tycker att det

finns likheter mellan detta sätt att arbeta och APT-modellens tankar om att

avkastningskravet (=risken) på en tillgång utgörs av ett antal faktorer

viktade med dess respektive känslighetsgrader.

                                          
95 Hädanefter kommer vi, när vi skriver ”scenarioanalys” avse scenario- och/eller
beslutsträdsanalys. Som vi har sett finns vissa skillnader mellan dessa men de har dock
samma syfte.
96 Värdena bör fortfarande vara realistiska.
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När scenarier har formulerats tillskrivs de sannolikheter för att de ska

inträffa, för att man ska kunna väga ihop dem till ett väntevärde. Här bör

man vara medveten om de spratt den mänskliga psykologin kan spela. Ett

exempel på detta är den tendens hos många människor att övervärdera

sannolikheterna för positiva utfall (önsketänkande).

Under antagandet att investeraren är riskneutral beskrivs tillgångens värde

av väntevärdet eller det nedskrivna kassaflödet eftersom dessa är justerade

för osäkerheten kring kassaflödesutfallen.

6.1.2. Spridningskomponenten

Den riskaverte investeraren däremot, anser att spridningen kring det

förväntade utfallet måste räknas in i värderingen (via förslagsvis en

riskpremie för spridning i diskonteringsfaktorn). En tillgång där

väntevärdet är 50 med utfallen spridda mellan 25 och 75, har en lägre risk

än en annan tillgång med samma väntevärde men där utfallen sprids mellan

0 och 100.

Problemet kring hur en riskpremie för spridning bör behandlas kvarstår

dock. Rent matematiskt skulle den utgöras av standardavvikelsen på ett

urvals utfall. Detta förutsätter dock bland annat att dessa utfall är

normalfördelade. Vid en scenarioanalys är det svårt att tala om

normalfördelning eftersom urvalet är ytterst begränsat.  Standardavvikelsen

är då inte en giltig indikator på risk och hjälper oss inte vid en eventuell

uppskattning av en spridningsriskpremie. Det enda sättet att (om man så

finner lämpligt) närma sig detta skulle sålunda vara att i

diskonteringsfaktorn lägga till en mer schablonmässig riskpremie.

Problemet som infinner sig då är av en mer psykologisk natur. Den
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förlustaversion som investerarpsykologer har lyft fram gör att man skulle

kunna misstänka att denna premie skattas för högt och att tillgången

sålunda värderas för lågt i jämförelse med en helt objektiv (här likställt

med matematiskt härledbar) bedömning.

6.1.3. Optionsprissättning

Är vi då klara för att beräkna tillgångsvärdet? Nej, som vi har sett kan det

vara så att tillgången innehåller en option. Om detta är fallet måste värdet

på denna option också inkluderas i den generella värderingen.

Två svårigheter är förknippade med användningen av optionsprissättning.

Till att börja med är det inte alltid så lätt att hitta optionen i den aktuella

situationen. Frågan man bör ställa sig är huruvida någon del av

avkastningen beror på värdet av någon annan, underliggande, tillgång. I så

fall är det troligt att det finns en option ”gömd”, vilket kräver fantasi och

klarsynthet för att kunna identifiera.

Det andra problemet rör själva värderingen av optionen. Binominalmetoden

kan hjälpa oss om utfallen (scenarierna) från tillgången är enkla att skissera

och inte inkluderar alltför många tidsperioder. Som vi har sett krävs, för att

kunna använda Black & Scholes formel, att man känner till

”tillgångsvärdet”97, volatiliteten på detta, den riskfria räntan, lösenpriset

samt återstående tid till lösendatum.

                                          
97 Med ”tillgångsvärde” menar vi ett diskonterat nuvärde utan hänsyn tagen till värdet
på den inkluderade optionen, vilket inte alltså nödvändigtvis är samma sak som
tillgångens totala värde.
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6.1.4. Slutlig beräkning

Nu börjar vi emellertid närma oss målet. Det sista steget i vår

värderingsprocess blir att ”mata in” de skattningar av kassaflöden och

diskonteringsfaktor vi har uppnått, i DCF-modellen. Till nuvärdet lägges

sedan värdet på en eventuell option.

6.1.5. Vår bild av tillgångsvärdering

Ovan har vi fört ett resonemang kring riskens två delkomponenter som vi

valt att kalla osäkerhet och spridning. Vi har konstaterat att osäkerheten

lämpligast hanteras genom att justera kassaflödena som en tillgång bär med

sig. Dessa kassaflöden kan uppskattas genom scenarioanalys. Spridningen

bör, å andra sidan, komma till uttryck i diskonteringsfaktorn. Därmed

används en kombination av vad Brooks kallar ett kassaflödesjusterat och ett

diskonteringsfaktorsjusterat angreppssätt.

Det är dock inte alltid som kassaflöde och diskonteringsfaktor är

tillräckliga variabler för att korrekt uppskatta en tillgångs värde. Hänsyn

måste också tas till eventuella optioner. Figuren nedan illustrerar vår bild

av värderingsprocessen.

Figur 4: Värderingsprocessen

Disk. faktor

Optioner

Kassaflöde

VärdeRisk

Scenarier
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6.2. ILLUSTRATION

Vi kommer i det här avsnittet utgå från något av

det mest problematiska vi kan tänka oss i EKN-

fallet. Vi föreställer oss att vi befinner oss i slutet

av 1995 och håller en fordran med det nominella

värdet 150 Mkr på Kroatien98. Som vi vet har förhandlingarna i

Parisklubben fallerat99 och frågan vi naturligtvis ställer oss är ”Vad är

fordringen värd?”. En enkel nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden

tycks inte vara tillämplig eftersom vi inte känner till varken kassaflödet

eller löptiden. Bokföringslagens, till synes enkla, kommando att en osäker

fordran ska tas upp till det belopp varmed den förväntas inflyta100,

förefaller vara en tulipanaros101 i all dess prakt!

Eftersom detta exempel karaktäriseras av extrem osäkerhet tror vi att

kassaflöde och löptid lämpligast uppskattas utifrån en scenarioanalys och

det är följaktligen där vi börjar.

6.2.1. Parisklubbsscenarier

Det första steget i uppskattningen av de okända

variablerna bör vara att uppskatta  sannolikheten

för att en parisklubbsförhandling faktiskt kommer

                                          
98 Även om vissa numeriska exempel ges för att belysa arbetsgången har vi inte någon
ambition att slutföra en värdering av denna hypotetiska fordran. Det bör också noteras
att exemplet och de numeriska tillämpningarna är starkt förenklade vilket dock inte
hindrar resonemanget från att vara giltigt.
99 Noteras bör att idag har Kroatiens skuldportfölj faktiskt framgångsrikt förhandlats om
inom Parisklubbens ram. EKNs utestående kapitalfordran på Kroatien uppgår idag till
68,6 Mkr (valutakurs 1998-12-31) och sista amorteringsår är 2009. Av det totala
konsoliderade beloppet 75,6 Mkr har alltså 7,0 Mkr återvunnits. (EKN, Årsredovisning
1998, s. 43)
100 BFL , 16 §
101 Det vill säga något som är lättare sagt än gjort.
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att äga rum inom en någorlunda överskådlig period. Utan omförhandling är

det ju orimligt att anta något som helst kassaflöde, och fordringen är i det

fallet inte värd någonting.

Vi har sålunda i detta första steg två tänkbara scenarier, omförhandling

eller icke omförhandling:

Figur 5: Parisklubbscenarier I

där
P = Sannolikhet

V = Värde

t = Tidpunkten för parisklubbsförhandling

Sannolikheterna för parisklubbsförhandling beror enbart på politiska

faktorer. I kroatienfallet är framför allt frågan huruvida staten erkänner sin

del av det forna Jugoslaviens skuldstock.

I det följande antar vi att en omförhandling kommer att äga rum vid

tidpunkten t102, och vi måste då uppskatta olika möjliga utfall i denna

                                          
102 Tidpunkten t måste också, tids nog, uppskattas, vilket vi återkommer till.

Omförhandling
P = 90 %

Icke omförhandling
P = 10 %

Vt = ?

Vt = 0

Idag t

Värde = ?
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omförhandling. Scenarieträdet ovan byggs alltså ut med dessa utfall och

deras skattade sannolikheter. I det fall omförhandling äger rum, men

resulterar i total nedskrivning av Kroatiens skulder är fordringen också

(som i ”icke-förhandlingsfallet”) utan kassaflöde och sålunda inte värd

något. Uppskattningen av sannolikheten för nedskrivningar av olika grad

måste i det här fallet främst göras utifrån politiska bedömningar av

Kroatiens styre och de olika fordringsägarnas förhandlingsstyrka. Eftersom

det här är vårt egna, konstruerade, exempel kan vi låta anta att följande

utfall kan bedömas som sannolika:

Figur 6: Parisklubbscenarier II

6.2.2. Kassaflödesjustering

Nu har vi fått några siffror som gör olika

värderingsmodeller lite mer tillgängliga. Nästa

steg blir följaktligen att uppskatta värdet på de

olika utfallen, vid tidpunkten t. Detta värde utgör
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de olika utfallens väntevärde och vi måste således inleda med att värdera

vart och ett av utfallen var för sig.

De modeller för värdering av skuldinstrument som presenterades i avsnitt

3.3 bygger på att sannolikheten för betalningsinställelse vid olika tillfällen

kan uppskattas. Till grund för bedömningen av hur pass sannolik

betalningsinställelse är ligger en makroekonomisk och en politisk analys av

landet103. Faktorer som beaktas  bör vara ekonomisk tillväxt, storleken på

landets valutareserv (lämpligen satt i relation till exempelvis månatlig

import), bytesbalansunderskott (som måste finansieras) och skuldstruktur

(det vill säga andra lån än parisklubbslån). De politiska faktorerna utgörs

bland annat av parlamentarisk struktur, politisk stabilitet (risk för fortsatta

oroligheter, krig eller statskupp), grad av öppenhet mot utlandet och

förhållningssätt mot internationella organisationer.

Har landet tidigare fått sina skulder omförhandlade inom Parisklubbens

ram kan ytterligare ledning fås av hur man skött dessa avtal. Regimbyten

och dylikt kan förstås påverka det framtida betalningsmönstret, men

historiska värden bör icke desto mindre beaktas. Har det till exempel visat

sig att Kroatien104 varit ”duktigt” på att betala i tid när det gäller gamla

parisklubbsavtal bör sannolikheterna för betalningsinställelser vara lägre än

om man historiskt sett inte fullgjort sina betalningsplikter. Även Kroatiens

generella betalningsmönster på utländska fordringar kan beaktas. Man

skulle även (i frånvaro av ”egna” historiska data) kunna tänka sig att se till

                                          
103 Måhända bör en skillnad göras mellan betalningsförmåga och betalningsvilja.
Betalningsförmågan kan uppskattas ur makroekonomiska data medan betalningsviljan
kräver politiska bedömningar.
104 I just fallet Kroatien kan förstås historiska värden vara ytterst svåra att tillgå,
eftersom landet som sådant inte har så lång historia som självständig stat.
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andra länders betalningsmönster. Kan man hitta ett land (eller länder) som

befunnit sig i ungefär samma makroekonomiska situation och har haft

parisklubbsskulder, kan detta ge åtminstone viss vägledning för hur det kan

tänkas gå.

När sannolikheter för betalningsinställelse vid olika tidpunkter uppskattats,

kan Fons formel, som presenterades i avsnitt 3.3, tillämpas105. För att

illustrera detta kommer ett numeriskt exempel på vår kroatienfordran i

fallet 50 % nedskrivning med avbetalning på 10 år, presenteras nedan. Här

har siffrorna för sannolikheter hämtats från Fons artikel där genomsnitt för

betalningsinställelse av företagsobligationer med olika kreditrating

presenteras.106 De valda sannolikheterna är de som gäller för B-ratade

obligationer vilket torde ligga ganska nära de man kommer fram till då

makroekonomiska och politiska hänsyn tagits enligt resonemanget ovan.

Intressant att iaktta är att sannolikheterna för betalningsinställelse varje

enskilt år sjunker från år till år. Detta beror enligt Fons på att ett företag

med låg kreditrating förvisso bär med sig en hög risk men att denna

minskar om företaget lyckas överleva de närmsta åren.107 Trots att Fons

resonemang (och empiriska studie) stöder sig på företagsobligationer känns

det ändå inte helt verklighetsfrämmande att anta att det kan vara giltigt

även på ett land i ekonomisk kris. Diskonteringsfaktorn ges av den riskfria
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106 Fons (1994). Som ett exempel på en rating-skala kan nämnas Standard & Poor’s
skala som går från AAA (”bäst”) till D (”default”). B är i praktiken den lägsta rating en
levande fordran kan få.
107 Fons (1994)
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räntan108, eftersom Fons modell antar riskneutrala investerare. Detta

antagande och dess lämplighet kommer diskuteras under nästa avsnitt

(6.2.3) Fordringens recovery ratio sätts till 50% av det nominella

beloppet109.

++++= 205,1
5,67*5,0*)07,0*92,0(5,7*85,0

05,1
75*5,0*08,05,7*92,0  (värde) Pris

+++++ 43 05,1
5,52*5,0*)06,0*8,0(5,7*75,0

05,1
60*5,0*)07,0*85,0(5,7*8,0

+++++ 65 05,1
5,37*5,0*)05,0*72,0(5,7*68,0

05,1
45*5,0*)05,0*75,0(5,7*72,0

+++++ 87 05,1
5,22*5,0*)04,0*66,0(5,7*63,0

05,1
30*5,0*)04,0*68,0(5,7*66,0

≈++++ 109 05,1
5,7*5,0*)03,0*62,0(5,7*60,0

05,1
15*5,0*)03,0*63,0(5,7*62,0

≈ 52 Mkr

Vad siffrorna i formeln står för är sålunda (om vi ”dissekerar” tredje ledet)

0,8 - sannolikheten för att ha fått betalt alla år fram till och med år 3

7,5 - den årliga amorteringen

(0,85*0,07) - sannolikheten för betalningsinställelse år 3 (under

förutsättning att betalningsinställelse inte skett något av de andra åren)

0,5 - recovery ratio

60 - återstående skuld i händelse av betalningsinställelse år 3

1,05 - diskonteringsfaktor (ges av riskfri ränta 5 %)

                                          
108 Naturligtvis blir detta exempel mycket förenklat. Vi antar exempelvis att
avkastningen på en riskfri placering är konstant över de tio avbetalningsåren. Vi antar
vidare att räntan på fordringen = 0 för enkelhetens skull.
109 Recovery ratio ges av nuvärdet av en ny, omförhandlad fordring (vilket ju blir
resultatet av betalningsinställelse) och måste sålunda beräknas för varje
betalningsinställelsetillfälle. Den räknas då fram enligt samma mönster som det
nuvärdet vi nu är i kast med att beräkna och divideras med fordringens nominella värde
(det vill säga återstående belopp att erlägga). Här antar vi alltså att det blir 50% samtliga
år.
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Genom den sannolikhetsbaserade nedskrivningen av kassaflödena har

således hänsyn tagits till det vi benämnt osäkerhetskomponenten i

tillgångens risk. Däremot är inte hänsyn tagen till valutarisken. Majoriteten

av EKNs utestående fordringar (och så även denna fordran) är utställda i

dollar, men värderas till svenska kronor, varför även risken för

växelkursförändringar bör inkluderas. Ett sätt att hantera detta är att justera

det förväntade kassaflödet varje år utifrån de framtida valutakurserna

(forwardkurserna). För att kunna räkna på dessa (det vill säga för att veta

vilka forwardkurser som ska användas) krävs att vi uppskattar tidpunkten t.

6.2.3. Diskonteringsfaktorsjustering

Diskonteringsfaktorn bör, utöver kompensation

för tid (den riskfria räntan) i Fons formel ovan,

även spegla den spridning som utfallen har.

Eftersom Fons i grunden är en riskneutral modell

har hänsyn till detta inte gjorts. Vi menar alltså att diskonteringsfaktorn i

formeln inte bör vara 1,05 utan högre. Problematiken kring att fastställa

denna spridningspremie har vi diskuterat i 6.1.2. och problematiken

kvarstår även i vårt kroatienfall.

Trots att vi har hävdat att osäkerhet bör fångas upp av justeringar av

kassaflöden vid värdering av tillgångar under stor osäkerhet kan vissa

riskelement vara mer hanterbara i diskonteringsfaktorn. Exempel på ett

sådant element är valutarisken. Finner man att tidpunkten t är för vansklig

att uppskatta, och att forwardkurvan därmed inte är ett lämpligt instrument

för kassaflödesjustering, kan istället valutakursens varians  inkluderas i

diskonteringsfaktorn.

Disk. faktor

Optioner

Kassaflöde

VärdeRisk

Scenarier
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En annan fråga man kan ställa sig är huruvida det är befogat att till

diskonteringsfaktorn lägga en premie för fordringens dåliga historik.

Erfarenheten på EKN talar nämligen för att parisklubbsskulder åtnjuter

lägre prioritet än nyligen ingångna skulder för ett land som har problem

med sin betalningsförmåga110. Vi anser att detta beror på vad som ligger till

grund för beräkningen av sannolikheter för betalningsinställelse. Om dessa

beräkningar grundar sig i historiska data eller fingertoppskänsla baserad på

erfarenhet beträffande tidigare parisklubbsfordringar bör inget risktillägg

göras då detta redan är inräknat. Om sannolikhetsberäkningarna däremot är

baserade på andra typer av fordringar, till exempel EKNs utstående

engagemang eller andra typer av lån som Kroatien tagit, kan det vara

berättigat att göra ett risktillägg. Detta kan förvisso även göras genom att

ytterligare skriva ned kassaflödena.

6.2.4. Optioner

Eftersom detta exempel utgörs av en lånefordran

kan det vara tänkbart att Mertons modell skulle

kunna hjälpa oss att värdera fordringen. Detta

skulle i så fall kunna vara en alternativ väg till

nuvärdesvärdering. I vårt fall finns det dock praktiska hinder för detta; för

att lånet ska kunna värderas genom Mertons modell behöver vi variabler

som är okända, eller inte tillämpbara. En sådan variabel är värdet på

företaget. I exemplet utgörs ”företaget” av landet Kroatien som låntagare.

Landet kommer visserligen att låta bli att möta sina betalningskrav om det

inte har några pengar, precis som ett företag inte betalar om det inte kan,

men det blir irrelevant att i sammanhanget mäta värdet på Kroatien.

                                          
110 Intervju 1999-11-17
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En annan tanke är huruvida det finns optioner gömda i vårt resonemang

kring parisklubbscenarierna. Som fallet ser ut verkar det inte så, men om vi

modifierar vårt exempel kan vi illustrera en sådan situation. Ponera att

EKN får en förfrågan om att garantera en affär i Kroatien, och att man inte

har något erfarenhet från garantier i detta land. Antag vidare att man genom

att acceptera detta engagemang ökar sin kunskap om landet samt förbättrar

sina möjligheter att bättre uppskatta dess risker. I så fall utgör detta

engagemang en option på en uppföljningsinvestering i form av en mer

korrekt prissättning vid nästa engagemang. Om man anser att korrekt

prissättning har ett värde ska det första engagemanget alltså värderas lite

högre än vad nuvärdesprincipen säger.

6.2.5. Värdet idag

När de olika värdena vid tidpunkten t har

uppskattats återstår att väga ihop dessa  till ett

värde utifrån sannolikhetsfördelningen. Det sista

steget i vår värderingsprocess är att

nuvärdesberäkna värdet från tidpunkten t.111 För detta krävs att vi antar när

i tiden tidpunkten t infaller samt vilken diskonteringsfaktor som skall

användas. Det finns dessvärre inga rationella tillvägagångssätt för att

uppskatta tidpunkten t. Det är istället snarast en kvalificerad gissning,

baserad på politiska bedömningar och en uppskattning om övriga

fordringsägares förhandlingsstyrka, som är det mest relevanta

urvalskriteriet. Det skulle kunna vara lämpligt att anta flera t med olika

sannolikhet. Ett flertal nuvärden uppnås då, och dessa sannolikhetsvägs

också enligt tidigare modell.

                                          
111 Detta nuvärde ska naturligtvis vägas med sannolikheten för att parisklubbs-
förhandling äger rum.

Disk. faktor

Optioner

Kassaflöde

VärdeRisk

Scenarier



o- Värdering under osäkra förhållanden -

59

Diskonteringsfaktorn ska, som tidigare konstaterats, spegla ersättning för

uppskjuten konsumtion (riskfri ränta) samt en premie för spridningen i

utfallen (parisklubbsförhandling eller ej).

I hela det ovanstående har vi värderat fordringen som en enskild tillgång,

det vill säga fordringens totala risk har varit den relevanta frågan. Vi vet

dock, utifrån portföljteorins resonemang, att en tillgång som ingår i en

portfölj är värd mer än om den hålls separat eftersom viss del av den totala

risken diversifierats bort. Vi menar därför att fordringens värde bör bero på

övriga tillgångar i den portfölj vari den ingår. Värdet på en tillgång är till

syvende og sidst det någon är villig att betala för den.112 Detta beror alltså

på de portföljer som potentiella köpare besitter. Den portfölj där den

enskilda tillgången bäst passar in ur ett diversifieringsperspektiv torde vara

den där tillgången också har högst värde.

                                          
112 Kom ihåg vår vän Publilius Syrus!
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7. AVSLUTNINGSVIS

Som vi har sett är det svårt att finna perfekta kvantitativa modeller för

värdering vid speciellt osäkra omständigheter. Vi har genom denna uppsats

inte funnit någon universalmodell, men detta var inte heller vårt syfte. De

kvantitativa modeller som eventuellt kan användas riskerar att ge sken av

rättvisande precisa värden, men svaren som ges av dessa modeller är

naturligtvis aldrig mer tillförlitliga än de antagna bakomliggande värden

som använts vid beräkningarna. Av det skälet bör värderingsövningar

under osäkra omständigheter kompletteras med någon form av kvalitativa

resonemang.

Detta tycker vi illustreras av vårt empiriska exempel, en av EKNs

fordringar. Vi har försökt se huruvida de modeller som vi studerat är

praktiskt tillämpbara på vårt exempel, vilket inte alltid är fallet då många

av de variabler som modellerna bygger på inte är kända. Vi kan även sluta

oss till att Mertons modell inte är tillämpbar på andra typer av lån än

sådana där det är meningsfullt att mäta värdet på gäldenären, exempelvis

företagslån. Däremot var det givande att analysera situationen med de

förfallna kroatiska fordringarna genom att bygga scenarier.

Genom att studera det valda problemområdet har vi funnit det relevant att

dela upp en tillgångs risk i två komponenter – osäkerhet och spridning.

Osäkerheten kan på ett bra sätt hanteras genom scenarioanalys, mer

problematisk är dock spridningen och den riskpremie som följer därav. Det

faktum att många kassaflödesjusterade modeller antar riskneutralitet tror vi

är ett sätt att försöka hantera detta problem genom att välja bort det redan i

förutsättningarna.
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Ska vi då sörja att vi inte lyckats hitta en användbar kvantitativ modell för

värdering under osäkra omständigheter? Måhända inte. Även om

deskriptiva modeller är svårhanterliga och saknar precision så är det viktigt

att ställa sig den fråga som Thalers formulerar: ”Would you rather be

elegant and precisely wrong, or messy and vaguely right?”113 Vi anser att

svaret på den frågan är givet.

Framtida forskning

Som betonades redan i inledningen till uppsatsen är värdering ett mycket

centralt koncept i finansieringsteori. Betydande arbete läggs ner på att

skapa nya verktyg för värdering samt vidareutveckla och förbättra

befintliga metoder. Vikten som läggs vid detta arbete kan illustreras av att

bara de teorier som vi har använt i denna uppsats har genererat nobelpris i

ekonomi114 för sammanlagt fem personer115. Trots detta så kvarstår en

mängd frågetecken och brister inom området värdering. Ett sådant

intressant forskningsområde är användandet av optionsprissättning vid

värdering av tillgångar. Gompers menar att ”it is widely believed that

option pricing theory will pervade capital budgeting in the years to

come./…/ As the theory develops, more uses for option valuation

techniques will arise.”116 Merton Miller själv talar om ”the shift toward

options as the center of gravity of finance…”117 Han menar att optionsteori

kommer att bli så centralt i framtiden att om han idag var en ung

                                          
113 Thaler (1992), s. 192
114 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
115 Harry Markowitz, Merton Miller, William Sharpe, Robert Merton och Myron
Scholes. Tyvärr misstänker vi att detta faktum i sig inte är tillräckligt för att garantera
kvalitén på vår uppsats, än mindre nominera den för något pris.
116 Gompers (1998), s. 9
117 Miller (1999), s. 101
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akademiker som stod inför att välja område för specialisering skulle han

välja detta som forskningsområde.118

                                          
118 Miller (1999)
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