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Kan ambitionsniveauet hæves højere end smart beta? 

Sammendrag 

Smart beta klinger godt. Den ”nye” investeringsstil har akademisk opbakning, og bestået den 

praktiske eksamen med merafkast over betragtelige tidshorisonter. Når implementeringen samtidig 

er billig, så rammer konceptet den omkostningsfokuserede trend, og det kan næppe overraske, at en 

investeringssællert er skabt. Vi finder trods dette, at et ambitionsniveau højere end den rendyrkede 

passive tilgang i smart beta godt kan tilstræbes. Især for den institutionelle investor findes 

velkendte faktorer, der kan hjælpe til dynamisk timing af eksponeringer, og aktive forvaltere kan 

forbedre udsigterne yderligere. Vi viser specifikt i denne artikel, at en stor overvægt af den smarte 

beta ”lavrisiko-aktier” kan være uhensigtsmæssigt ved rentestigninger, ligesom den historiske 

performance fra et tiltagende dyrere investeringssegment ikke kan anvendes fremadrettet. Ambitiøs 

brug af dynamisk skalering via forudsigende faktorer og anvendelsen af aktive forvaltere, der 

undgår at købe præcis samme aktier som smart beta-indeksene, kan medvirke til at lavrisiko-

aktiernes langsigtede præmie i højere grad nydes uden de store nedture undervejs, som er en reel 

risiko ved statisk smart beta-investering. 
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Smart beta er det nye sort 

En af de store trends indenfor kapitalforvaltning de seneste år har været investering i 

risikopræmiestrategier. Antallet af både produkter og mængden af kapital i strategierne er vokset 

voldsomt, især indenfor det brandede smart beta-begreb, hvor præmierne høstes gennem passiv 

forvaltning og derved billigt. Det ”smarte” ved investeringsmetoden er, at vægte aktieporteføljen 

mod en af faglitteraturens velkendte præmier i stedet for at vægte ud fra markedsværdien af 

selskaberne som ved en traditionel passiv portefølje. De typiske præmier som søges overvægtet 

inden for aktier er value, size, momentum og lavrisiko.  

 

Risikopræmier er i sig selv ikke et nyt fænomen. Begrebet tog for alvor fart i starten af 1960’erne, 

hvor den moderne portefølje teori og CAPM-modellen behandler konceptet markedsrisikopræmien, 

som er den risiko, der over tid bliver belønnet med et afkast over en risikofri forrentning (se f.eks. 

Sharpe, 1964). Senere udviklede det sig til, at der ikke blot findes én men flere belønnede 

risikopræmier. Særligt kendt er bidraget fra Fama og French (1993), som for alvor udbredte 

kendskabet til size og value risikopræmierne. Risikopræmier er derudover et fænomen som ikke 

blot eksisterer inden for aktier, men på tværs af aktivklasser (Frazzini og Pedersen, 2014). 

 

Blandt udbyderne af smart beta-produkter er der udover præmiernes velbelyste eksistens på lang 

sigt bred enighed om, at de ikke kan times på den korte bane. Derfor skulle man angiveligt være 

bedst stillet ved at anlægge en langsigtet statisk eksponering og nyde de gode afkast på lang sigt.  

 

I praksis er det ikke alles investeringshorisont, som består af årtier. I det følgende ser vi ind i 

lavrisiko-præmien for at vise, at selvom risikopræmien formentlig er robust på lang sigt, så behøver 

den ikke at udvikle sig lige gunstigt for investorer i betragtelige delperioder. Det varierende 

merafkast kan delvist forklares ud fra kendte faktorer, og derfor vurderer vi, at ambitionen om 

dynamisk at graduere eksponering til præmien ikke skal forkastes. Dertil argumenterer vi for, at 

præmien ikke nødvendigvis bør høstes som passiv forvaltning via smart beta, men derimod, at 

særligt institutionelle investorer netop indenfor risikopræmie-segmenterne vil have gavn af aktive 

forvaltere. 
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Lavrisiko-aktier og det gode afkast  

I de senere år har lavrisiko-aktiepræmien fået meget opmærksomhed, da aktier med lav risiko, målt 

ud fra kursudsving eller svingstørrelser relativt til markedet, ikke blot har leveret et højere absolut 

afkast end det generelle aktiemarked, men samtidig har gjort det ved at tage mindre risiko. Rent 

empirisk påpegede Black, Jensen og Scholes allerede i 1972, at den såkaldte security market line er 

for flad i forhold til, hvad CAPM-teorien tilsiger. Det betyder, at højere risiko ikke lader til at blive 

belønnet i så høj grad som CAPM foreslår, mens lavrisiko-aktier har for høje afkast relativt til den 

lave risiko.  

 

Årsagen til lavrisiko-aktiepræmiens eksistens diskuteres til stadighed og blandt akademikere peges 

bl.a. på adfærdsforklaringer fra feltet behavioral finance (se f.eks. Baker m.fl., 2011). En ofte 

anvendt forklaring kaldes ”lotteri”-effekten, hvori en aktieinvestor kan have tendens til at vælge 

mere risikable aktier, da det maksimale tab er den initiale investering, mens det potentielle afkast 

principielt er uendeligt stort. En anden forklaring går på repræsentation, hvor enkelte meget 

succesfulde højrisiko-aktier bruges anekdotisk af investorer til at generalisere højrisiko-aktier som 

gruppe giver højere afkast end, hvad er tilfældet. 

 

En anden type forklaringer går på brugen af brede aktieindeks til at vurdere f.eks. professionelle 

aktieforvalteres afkast. Hvis disse investerer i lavrisiko-aktier vil den relative risiko i forhold til 

sammenligningsindekset stige, hvilket skal retfærdiggøres med et højere forventet merafkast, som 

lavrisiko-aktier ikke forventes at give. En relateret effekt går på forventningen om, at en 

aktieforvalter skal levere et højere afkast end sammenligningsindekset, hvilket igen favoriserer 

højrisiko-aktier på bekostning af lavrisiko-aktier, idet forventningen går på absolutte afkast i stedet 

for risikojusterede afkast. Dette kan løses ved at geare (for billige) lavrisiko-aktier op til samme 

risiko som sammenligningsindekset og samtidig sælge (for dyre) højrisiko-aktier, men som påpeges 

af Black (1972, 1992) er dette ikke muligt for mange investorer grundet lånebegrænsninger. Således 

kan præmiens eksistens også skyldes strukturelle begrænsninger. Endvidere oplever vi, at såvel 

ratingbureauer som solvensregler kapitalbelaster aktier stort set ens, hvorfor vi har incitament til at 

overvægte højrisiko-aktier, idet disse vil maksimere det forventede afkast på kapitalbelastningen. 

Eksempelvis er standardkapitalbelastningen identisk for alle aktier i den udviklede del af verden 

under de Solvency 2-solvensregler, der træder i kraft for forsikrings- og pensionsselskaber pr. 1. 
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januar 2016. Dette upåagtet at den underliggende risiko i alle aktier i den udviklede del af verden 

næppe er ens.  

 

Lavrisiko-præmien viser sig robust på tværs af lande og over lange tidshorisonter (se f.eks. Haugen 

og Baker, 1991; Ang m.fl., 2009). En lavrisiko-aktieportefølje som sammensættes uden 

sektorbegrænsninger har tendens til at overvægte ikke-cykliske sektorer som f.eks. 

forsyningsselskaber, detailhandel og tobaksselskaber. Sektorforskydningen forklarer dog ikke 

præmien, da præmien også kan genfindes isoleret indenfor hvert enkelt sektor (Asness m.fl., 2014).  

 

Vi har ikke svært ved at acceptere de intuitive argumenter bag lavrisiko-præmiens opståen og 

betvivler ej heller robustheden af de empiriske beviser herfor. Der er dog indikationer på, at 

præmiens afkaststyrke varierer betydeligt over tid. Særligt de seneste 40 år har været ekstraordinært 

gode, mens de 40 år før det var markant mindre prangende. Det tyder på, at man ikke skal forvente, 

at lavrisiko-aktiers merafkast er konstant over tid, og periodeforskellen giver mistanke om relevante 

performancedrivere. 

 

Lavrisiko-aktiepræmien kan defineres på mange måder, og som navnet antyder, fokuseres der på at 

sammensætte en aktieportefølje, som har en lavere risiko ud fra et givent risikomål. Præmien har 

vist sig robust i forhold til forskellige definitioner også på længere tidsperioder, hvilket igen øger 

tiltroen til, at præmien reelt er til stede. I denne artikel bruger vi MSCI’s bud på en lavrisiko-strategi, 

hvor en minimumvolatilitetsportefølje konstrueres ud fra MSCI World universet (MSCI, 2012). 

Som det fremgår af Figur 1, skabes de gode langsigtede afkast ikke jævnt, og man kan opleve, at 

strategien kan underperforme flere år i træk.  
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Figur 1: Relativ udvikling mellem MSCI World Minimum Volatility og MSCI World 

80

90

100

110

120

130

140

1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012  
Note: En stigende værdi indikerer, at afkastet på Minimum Volatility indekset er højere end på MSCI World. Data fra 

1988M5-2015M1. 1988M5 = 100. Kilde: MSCI og egen tilvirkning. 

 

Mulige forklarende faktorer på merafkastet 

Vi har valgt at se på 4 velkendte faktorer, som vi mener, intuitivt kan have sammenhæng med 

lavrisiko-aktier på forskellige horisonter. På det operationelle plan ser vi på den implicitte volatilitet 

(VIX), på den taktiske horisont en ledende indikator for økonomisk vækst momentum (ISM 

Manufacturing), mens klassiske mål for aktieprisfastsættelsen forsøges til strategisk forudsigelse. 

Som substituerende investeringsalternativ ser vi på den 10-årige amerikanske statsrentes 

indvirkning.  

 

Forudsigelse på operationel horisont: Den implicitte aktievolatilitet 

Implicit volatilitet stammer fra optioner og findes på forskellige aktiemarkeder. Vi har valgt at 

bruge data for VIX, som er den mest anvendte implicitte volatilitet fra det store amerikanske 

aktieindeks S&P 500. Den implicitte volatilitet virker som en naturlig faktor at sammenkæde med 

lavrisiko-præmien, da mange definitioner netop baserer sig på volatilitet. I perioder med stor uro på 

aktiemarkedet vil man typisk opleve, at risikofyldte aktier vil falde mere end det generelle marked. 

Derfor vil man forvente, at lavrisiko-præmien skaber et positivt merafkast, når volatiliteten stiger. 

Historisk genfinder vi, som vist i Figur 2, den positive sammenhæng på tværs af horisonter, men det 

er klart, at den lineære sammenhæng ikke skal tages for bogstaveligt særligt ved små ændringer i 

VIX.  

 

I forhold til at bruge sammenhængen til at danne forventede merafkast på lavrisiko-aktier finder vi 

det vanskeligt, fordi VIX trods mean reversion tendens er svær at forudsige blot nogle måneder 

frem. Merafkastet reagerer dog, som man vil forvente, når der er markedsuro. Her skaber en 
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overvægtning af lavrisiko-aktier nogen beskyttelse til gavn for især den risikoaverse investor. En 

eksemplificeret bevægelse på +/-1 standardafvigelse (+/-8,2%-point ændring i VIX) over 6 måneder 

indikerer, alt andet lige, at merafkastet på lavrisiko-aktier påvirkes med ca. 2,3%-point. 

 

Figur 2: Sammenhæng mellem ændringer i VIX og merafkastet på lavrisiko-aktier 

 
Horisont 1M 3M 6M 12M

Hældning 0,14*** 0,09*** 0,24*** 0,29***

Konstant 0,01 0,09 0,34 0,66*

R
2 15,3% 8,8% 22,1% 13,5%

 
Note: Figuren viser sammenhængen mellem ændringen i den implicitte volatilitet og merafkast på lavrisiko-aktier i 

forhold til MSCI World: Yt=aXt+b+ε, hvor Yt er merafkastet på lavrisiko-aktier, Xt er ændringen i den implicitte 

volatilitet, a angiver hældningskoefficient i regressionen og b er konstantled. *, ** og *** angiver statistisk signifikans 

på hhv. 10%, 5% og 1% niveau ved 2-sidet t-test. Data fra 1991M1-2015M1. Kilde: Bloomberg, MSCI og egen 

tilvirkning. 

 

Forudsigelse på taktisk horisont: Økonomisk vækst momentum 

Ledende økonomiske indikatorer kan give fingerpeg om en økonomis nuværende vækstmomentum 

og følges tæt af mange investorer. I dette tilfælde har vi valgt at anvende den populære ISM 

Manufacturing indikator, som måler amerikanske indkøbschefers forventninger til 

fremstillingsindustrien. Når det økonomiske vækstmomentum er negativt, har lavrisiko-aktier 

tendens til at gøre det bedre end det generelle aktiemarked, da lavrisiko-selskaber generelt er 

defensive og stabile. Tilsvarende vil lavrisiko-aktiers afkast have sværere ved at følge med det 

generelle aktiemarked, når vækstmomentummet er positivt, og særligt cykliske aktier har tendens til 

at stige i værdi. I Figur 3 ses, at sammenhængen er tydelig på især 6 og 12 måneders sigt, hvilket 
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kan gøre den brugbar for en investor, som bruger konjunkturcykler i sin investeringsproces. Igen 

eksemplificeret med en bevægelse på +/-1 standardafvigelse (+/-5,2 indekspoint ændring i ISM) 

over 6 måneder indikerer sammenhængen isoleret set, at merafkastet på lavrisiko-aktier påvirkes 

med ca. 2,0%-point. 

 

Figur 3: Sammenhæng mellem ændringer i ISM Manufacturing og merafkastet på lavrisiko-aktier 

 
Horisont 1M 3M 6M 12M

Hældning -0,10* -0,35*** -0,50*** -0,52***

Konstant 0,09 0,30 0,61** 1,03***

R
2 1,1% 13,0% 25,4% 26,6%

 
Note: Figuren viser sammenhængen mellem ændringen i ISM Manufacturing og merafkast på lavrisiko-aktier i forhold 

til MSCI World: Yt=aXt+b+ε, hvor Yt er merafkastet på lavrisiko-aktier, Xt er ændringen i ISM Manufacturing, a 

angiver hældningskoefficient i regressionen og b er konstantled. a og b er begge skaleret med en faktor 100. *, ** og 

*** angiver statistisk signifikans på hhv. 10%, 5% og 1% niveau ved 2-sidet t-test. Data fra 1991M1-2015M1. Kilde: 

Bloomberg, MSCI og egen tilvirkning. 

 

Forudsigelse på strategisk horisont: Værdiansættelse  

Prissætningen af aktiemarkedet er central, når man skal finde fremtidige langsigtede forventede 

afkast. Da data for prissættelsen af MSCI’s minimum volatility indekset kun går tilbage til 2012, 

har vi konstrueret dataene tilbage i tid ved hjælp af Bloomberg’s backtest funktion ved at vælge de 

20% af aktierne i MSCI World med lavest varians målt et år tilbage. Om end der er tale om en lidt 

anden metodologi i forhold til MSCI’s ligner de hinanden fint rent afkastmæssigt. 
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Af Figur 4 fremgår, at lavrisiko-aktier historisk har været billigere i forhold til det brede 

aktiemarked i særligt den ældste del af perioden, men i de seneste år er blevet dyrere. Det lader 

derfor til, at den store fokus på lavrisiko-aktier er begyndt at indbygge sig i prissætningen. I sig selv 

er dette ikke problematisk, da selskaberne ofte har højere profitabilitet, hvilket retfærdiggør højere 

fair værdiansættelsesmultipler for lavrisiko-aktier end det generelle aktiemarked. Dog har den 

stigende tendens givet lavrisiko-aktierne et højere afkast historisk, som ikke kan fortsætte i al 

evighed, idet faktoren ikke til evig tid kan blive dyrere år efter år relativt til det brede 

verdensmarkedsindeks. 

 

Figur 4: Udvikling i prissætningen på MSCI World og lavrisiko-aktier 

 
Note: Spread angiver forskellen mellem MSCI World og lavrisiko-aktiernes prissætning. Grundet svigtende datakvalitet 

i P/B-serien er der interpoleret i perioderne 2000M2-2000M11 og 2003M2-2003M11. Data fra 1999M12-2015M1. 

Kilde: Bloomberg, MSCI og egen tilvirkning. 

 

Forventninger til fremtidige aktieafkast på en flerårig horisont findes normalt ved at tage 

udgangspunkt i den nuværende værdiansættelse. Ved i stedet at se på den relative værdiansættelse 

mellem lavrisiko-aktierne og det brede aktiemarked bruger vi samme logik til at lede efter en 

sammenhæng med det fremtidige gennemsnitlige merafkast på lavrisiko-aktier. Det forventes, at jo 

billigere (dyrere) lavrisiko-aktier er i forhold til det generelle aktiemarked, jo højere (lavere) vil det 

fremtidige merafkast på lavrisiko-aktier være. For at kontrollere antagelsens robusthed bruger vi 
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værdiansættelses-spreads på P/E, P/B og P/CF multipler samt forudsigelseshorisonter mellem 1 og 

10 år. 

 

Ved at regressere den relative værdiansættelse på det fremtidige merafkast på lavrisiko-aktier får vi 

resultaterne i Tabel 1. Det er slående, at alle hældningskoefficienter er positive, og de fleste endda 

er stærkt statistisk signifikante. Det antyder, at værdiansættelsen er en væsentlig forklaringsfaktor 

for det fremtidige merafkast. Uden at give skråsikre anbefalinger til det optimale nøgletal lader P/B- 

eller P/CF-spread til at give glimrende forudsigelser på mange horisonter. 

 

Tabel 1: Prissætningens påvirkning på lavrisiko-aktiers fremtidige merafkast 

Horisont (år) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P/E-spread 0,49*** 0,29*** 0,20*** 0,04 0,01 0,04* 0,07*** 0,05*** 0,11*** 0,12***

P/B-spread 9,53*** 7,37*** 5,52*** 3,16*** 2,74*** 1,99*** 1,61*** 1,78*** 2,58*** 1,78***

P/CF-spread 2,24*** 2,01*** 1,15*** 0,91*** 0,99*** 0,52*** 0,40*** 0,47*** 0,63*** 0,51***

Horisont (år) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P/E-spread 10,5% 9,9% 12,7% 1,4% 0,1% 2,8% 15,6% 7,3% 26,7% 37,6%

P/B-spread 25,6% 38,2% 51,3% 31,4% 28,7% 36,5% 46,8% 50,2% 87,5% 75,4%

P/CF-spread 28,8% 53,3% 36,4% 38,0% 54,0% 33,3% 34,7% 46,2% 63,9% 67,7%

Hældning

R
2

 
Note: Tabellen viser sammenhængen mellem lavrisiko-aktiers relative værdiansættelse og fremtidigt merafkast i forhold 

til MSCI World: Yt=aXt-h+b+ε, hvor Yt er det annualiserede merafkast på lavrisiko-aktier, Xt-h er den relative 

værdiansættelse på lavrisiko-aktier i forhold til MSCI World, h angiver forudsigelseshorisonten, a angiver 

hældningskoefficient i regressionen og er skaleret med 100, b er konstantled. *, ** og *** angiver statistisk signifikans 

på hhv. 10%, 5% og 1% niveau ved 2-sidet t-test. Data fra 1999M12-2015M1. Kilde: Bloomberg, MSCI og egen 

tilvirkning. 

 

For at anskueliggøre effekten af den statistiske afhængighed vises nedenfor et eksempel med P/CF. 

I Figur 5 holdes den relative prissætning op imod det 5-årige merafkast, som historisk har fulgt 

hinanden pænt. I den seneste periode er lavrisiko-aktier blevet dyrere, hvilket isoleret set indikerer, 

at lavrisiko-aktiers merafkast over de kommende 5 år bliver negativt. Dette er selvfølgelig blot en 

enkelt illustration af sammenhængen mellem værdiansættelse og fremtidigt merafkast, men giver 

alligevel et fint indtryk af den intuitive sammenhæng, hvor dyrere relativ prissætning bør implicere 

mere moderate performance-forventninger fremadrettet. 
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Figur 5: P/CF-spread og lavrisiko-aktiers 5-års merafkast 
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Note: Figuren viser P/CF-spread 5 år fremskudt og det 5-års annualiserede merafkast på lavrisiko-aktier i forhold til 

MSCI World. Data fra 1999M12-2015M1. Kilde: Bloomberg, MSCI og egen tilvirkning. 

 

Investeringsalternativ: Den amerikanske statsobligation 

Obligationsrenter har en naturlig tiltrækning som forklaringsfaktor, da lavrisiko-selskaberne ofte 

leverer positive og relativt forudsigelige cashflows, hvilket får dem til at minde om obligationer om 

end med højere risikoprofil. Substitutionsegenskaben er central i investorers jagt efter afkast, hvor 

de faldende obligationsrenter har fået mange investorer til at øge deres risikotagning for at opnå et 

højere afkast. Derudover har den fundamentale stabilitet i selskaberne også gjort det mere 

hensigtsmæssigt ud fra et corporate finance synspunkt at have en relativt højere gældssætning, 

hvilket yderligere påvirker selskaberne, når renten ændrer sig. Ved at anvende en amerikansk 10-

årig statsrente finder vi en stærk negativ sammenhæng mellem renteændringer og merafkastet på 

lavrisiko-aktier på tværs af horisonter. 
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Figur 6: Sammenhæng mellem ændringer i US 10-årige statsrente og merafkastet på lavrisiko-

aktier 

 
Horisont 1M 3M 6M 12M

Hældning -0,024*** -0,033*** -0,042*** -0,043***

Konstant 0,034 0,043 0,007 -0,073

R
2 11,6% 22,7% 30,2% 28,1%

 
Note: Figuren viser sammenhængen mellem ændringen i den amerikanske 10 års-rente og merafkast på lavrisiko-aktier 

i forhold til MSCI World: Yt=aXt+b+ε, hvor Yt er merafkastet på lavrisiko-aktier, Xt er ændringen i den amerikanske 10 

års-rente, a angiver hældningskoefficient i regressionen og b er konstantled. a og b er begge skaleret med en faktor 100. 

*, ** og *** angiver statistisk signifikans på hhv. 10%, 5% og 1% niveau ved 2-sidet t-test. Data fra 1988M5-2015M1. 

Kilde: Bloomberg, MSCI og egen tilvirkning. 

 

Hvis man tror på denne rentesammenhæng er det klart, at de seneste 30 år har leveret 

ekstraordinære gunstige forhold for lavrisiko-aktier, da renterne har udvist en klar faldende tendens 

og dermed kontinuerligt incitament til handelsflow ind i lavrisiko-aktier. Hvis man forventer 

stigende renter fremadrettet, vil sammenhængen betyde, at medvinden bliver til modvind. En 

eksemplificeret stigning i den amerikanske rente på 1 standardafvigelse svarende til 0,66%-point 

over 6 måneder indikerer, alt andet lige, at merafkastet på lavrisiko-aktier falder med ca. 2,6%-

point
1
. 
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Smartere at være aktiv 

Ved investering i passive smart beta-strategier, der forsøger at høste lavrisiko-præmien, er det 

sandsynligt, at ændrede markedsforhold rammer fuldt ud. Smart beta-strategierne er nødt til at følge 

faste investeringsregler, der resulterer i, at de nu dyrere og rentefølsomme aktier købes. Det kan tale 

for at anlægge en mere indsigtsfuld strategi, hvor der tages højde for disse faktorer. Det kan f.eks. 

gøres ved at anvende aktive investeringsfonde med lavrisiko-investeringsstil, hvor 

investeringsunivers, benchmark og investeringsrammer tilknyttes lavrisiko-segmentet. Det er 

hjælpsomt her at skelne mellem 2 dimensioner, som en investeringsfond kan orientere sig omkring: 

Investeringsunivers og forvaltningstype. En investeringsfond kan vægte sig mod et 

markedsværdibaseret investeringsunivers eller vægte mod et risikopræmieunivers samtidig med de 

vælger aktiv eller passiv forvaltning. Klassiske investeringsfonde og indeksfonde/ETF’ere vægter 

investeringer ud fra markedsværdi, og forvalter henholdsvis aktivt og passivt. Smart beta-produkter 

forvaltes passivt gennem faste investeringsregler og overvægter de individuelle risikopræmier. En 

gruppe af investeringsfonde har valgt både at fokusere på et risikopræmieunivers, og samtidig have 

en aktiv investeringsstrategi.  

 

Winther og Steenstrup (2016) viser, at aktivt forvaltede fonde, som fokuserer på specifikke 

risikopræmier ikke blot slår traditionelle markedsværdibaserede aktieindeks, men også de 

respektive smart beta-indeks. Disse fonde skaber derved et såkaldt smart alpha, idet merafkastet 

både slår markedet gennem vægtning mod risikopræmierne, men samtidig slår smart beta-

strategierne via aktiv forvaltning. Merafkastet fra de 1.880 testede aktive forvaltere på tværs af 

risikopræmier viser sig positivt for strategierne value, size og lavrisiko-aktier selv efter højere 

omkostninger til de aktive forvaltere. 

 

Resultatet om aktive forvaltere kan umiddelbart overraske, men skal ses i lyset af, at en forvalter 

som koncentrerer sig om belønnede aktiegrupper (dvs. risikopræmier) allerede er langt i forhold til 

andre aktivt forvaltede fonde, som investerer i ikke-belønnede aktiegrupper. At de aktivt forvaltede 

fonde med vægtning mod risikopræmier også kan skabe positive merafkast i forhold til smart beta-

strategier skal ses sammen med, at der ligger værdi i at analysere selskaber i risikopræmie-

grupperne og udnytte den såkaldte informationspræmie på en måde, som systematiske 

investeringsregler ikke formår. Inden for value-præmien kan værdien i aktiv forvaltning ligge i at 

frasortere selskaber, som har lav pris af en retfærdig årsag. Aktiv analyse kan observere disse 
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årsager, og derved undgå at købe det som kaldes value traps, hvor smart beta-strategier køber alle 

(på papiret) billige selskaber. Inden for size-præmien kan det relativt underanalyserede 

investeringslandskab blandt mindre selskaber øge muligheden for, at de aktive forvaltere finder 

eller beregner information, der ikke er inkorporeret i prisen. Endelig kan aktiv forvaltning inden for 

lavrisiko-præmien sørge for, at købe andre aktier end de passive lavrisiko-strategier, idet disse 

aktier trods den lave volatilitet kan blive overefterspurgt og komme for højt op i pris. Derudover 

kan aktive forvaltere forstå den bagvedliggende grund for stabiliteten ved f.eks. at analysere 

selskabers forretningsmodel i stedet for udelukkende at fokusere på historiske aktieprisbevægelser. 

Rent intuitivt virker det ligeledes mest risikominimerende, at investeringer bliver foretaget med 

skelen til hvad der underliggende reelt købes, til hvilken pris, i hvilket økonomisk miljø etc. 

 

Der er desuden risiko for, at smart beta-strategiernes nødvendige åbenhed i forhold til deres 

investeringsregler kan komme til at koste på afkastet. Indeksarbitragører kan udnytte, at smart beta-

strategier er åbne og skal handle via faste investeringsregler, hvor indeksarbitragører let kan handle 

forud for smart beta-produkterne. Derved vil smart beta-produkter komme til at sælge til for lave 

priser, mens købspriserne vil være for høje. Fænomenet kendes allerede i dag fra de traditionelle 

passive markedsværdiindeks som S&P 500 og Russell 2000. Efterhånden som størrelsen på smart 

beta-produkterne vokser vil afkasthæmskoen komme til syne, fordi det er værd og let at udnytte for 

deltagerne inden for indeksarbitrage. 

 

På trods af ovenstående punkter kan det give mening at investere i smart beta-produkter til taktiske 

formål, da produkterne typisk er billige og investeringer lette at implementere, ligesom det aktive 

merafkast er usikkert på kortere tidshorisonter. Det gør smart beta-strategier hensigtsmæssige til 

korte taktiske investeringer i lavrisiko-præmien, og derved komplementerer den langsigtede 

eksponering via aktive forvaltere. Dertil udgør de passive smart beta-produkter et helt nødvendigt 

sammenligningsgrundlag for de aktive forvaltere, der skal berettige de højere omkostninger.  

 

Vær dynamisk, aktiv og nyd præmiens risikojusterede afkast 

De forskellige forudsigende faktorer har forskellig forklaringskraft og på forskellige horisonter. 

Hvor den implicitte volatilitet og ISM Manufacturing giver meget intuitive sammenhænge med 

merafkastet, er der tale om relativt korte horisonter, hvor sammenhængen udspiller sig. 

Renteændringer og prisfastsættelse er faktorer som historisk har været markant medvirkende til at 
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merafkastet på lavrisiko-aktie har været positivt, og disse kan i de kommende år nærmere blive 

modvind end medvind. Faktorerne udgør således en betragtelig risiko for, at det fremtidige 

merafkast bliver knap så gunstigt som især de seneste årtier. Det betyder, at investorer meget vel 

kan have gavn af dynamisk op- og nedskalering af eksponering og yderligere implementere gennem 

aktive forvaltere, der afviger fra de mest uheldige eksponeringer i segmentet. På trods af at det 

absolutte afkast ikke nødvendigvis overgår det brede aktiemarked i de kommende år, så har 

investeringssegmentet fortsat markant lavere risiko, hvilket betyder, at der stadig er mulighed for at 

lavrisiko-aktiers robuste risikojusterede afkast kan forblive attraktivt. Gennem ambitiøs anvendelse 

af dynamisk skalering med forudsigende faktorer og aktive forvaltere der undgår at købe præcis 

samme aktier som smart beta-indeksene, kan lavrisiko-aktiernes langsigtede præmie i højere grad 

nydes uden for stor frygt for store nedture undervejs.  

 

Referencer 

Ang, Andrew, Robert J. Hodrick, Yuhang Xing og Xiaoyan Zhang, 2009: High idiosyncratic 

volatility and low returns: International and further U.S. evidence, Journal of Financial Economics, 

91, pp. 1-23. 

 

Asness, Cliff S., Andrea Frazzini og Lasse H. Pedersen, 2014: Low-Risk Investing without Industry 

Bets, Financial Analysts Journal, 70, July/August, pp. 24-41. 

 

Baker, Malcolm, Brendan Bradley og Jeffrey Wurgler, 2011: Benchmarks as Limits to Arbitrage: 

Understanding the Low Volatility Anomaly, Financial Analyst Journal, 67, No. 1, pp. 40-54. 

 

Black, Fischer, 1972: Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing, Journal of Business, 

45, pp. 444-455. 

 

Black, Fischer, 1992: Beta and Return, The Journal of Portfolio Management, 20, pp. 8-18. 

 

Black, Fischer, Michael C. Jensen og Myron S. Scholes, 1972: The Capital Asset Pricing Model: 

Some Empirical Tests, Studies in the Theory of Capital Markets, M.C. Jensen (Ed.), Praeger, New 

York, pp. 79-121. 

 

Fama, Eugene F. og Kenneth R. French, 1993: Common risk factors in the returns on stocks and 

bonds, Journal of Financial Economics, 33, pp. 3–56. 

 

Frazzini, Andrea og Lasse H. Pedersen, 2014: Betting against Beta, Journal of Financial Economics, 

111, No. 1, 2014, pp. 1-25. 

 

Haugen, Robert A. og Nardin L. Baker, 1991: The Efficient Market Inefficiency of Capitalization-

Weighted Stock Portfolios, Journal of Portfolio Management, 17, No. 3, pp. 35-40. 

 

http://research.cbs.dk/en/publications/uuid(4ce07b53-8530-4773-a7bd-525b4d229f40).html


 15 

MSCI, 2012: Foundations of Factor Investing, Web: 

https://www.msci.com/resources/pdfs/Foundations_of_Factor_Investing.pdf, downloaded 28. april 

2015. 

 

Sharpe, William F., 1964: Capital Asset Prices – A Theory of Market Equilibrium Under 

Conditions of Risk, Journal of Finance, XIX, 3, pp. 425–42. 

 

Winther, Kenneth L. og Søren R. Steenstrup, 2016 (Spring): Smart Beta or Smart Alpha?, Journal 

of Investing. 

 

                                                 

1
 I det meste af dataperioden er rentetrenden ned, samtidig med lavrisiko-aktier har givet et positivt merafkast. Dette 

kunne argumentere for, at hældningen for rentestigninger ikke nødvendigvis er den samme som for rentefald. Opdeles i 

rentestignings- og rentefaldspunkter giver en isoleret regression for oprentedata fortsat en statistisk signifikant 

sammenhæng på 1%-niveau, mens hældningen bliver en anelse mere flad. En eksemplificeret stigning i den 

amerikanske rente på 1 standardafvigelse svarende til 0,66%-point over 6 måneder ville i så fald indikere, at merafkastet 

på lavrisiko-aktier, alt andet lige, falder med 1,9% i stedet for 2,6%. Omvendt kunne det nuværende renteniveau tale for, 

at en rentestigning på 0,66% ikke er en voldsomt bevægelse.  


