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Et af de grundlæggende begreber i økonomi er, at perfekte sub-
stitutter har samme værdi. Da værdien af et aktiv er en funkti-
on af størrelsen, timingen og usikkerheden af forventede cash 
flows, betyder det, at hvis to aktiver er identiske med hensyn til 
disse cash flow egenskaber, bør de handles til samme værdi. Det 
vil sige, at det er tilstrækkeligt at observere prisen på det ene ak-
tiv for at kunne fastlægge værdien på det andet aktiv. Multipel-
værdiansættelse baserer sig på ideen om perfekte substitutter. 
Når en perfekt substitut er identificeret, kan værdien af denne 

substitut anvendes til at værdiansætte aktivet, der er genstand 
for værdiansættelsen. Multipelværdiansættelse er derfor nem og 
hurtig at gennemføre, hvis en substitut er identificeret, hvilket 
kan forklare metodens popularitet blandt professionelle. Det er 
derfor næppe forkert at konkludere, at udvælgelse af sammen-
lignelige virksomheder er den største udfordring i forbindelse 
med multipelværdiansættelse.

I praksis synes der at være en forkærlighed for at vælge sam-
menlignelige virksomheder inden for samme branche. Følgende 
eksempel fra en Pandora-analyse illustrerer dette:

”We think Pandora deserves a re-rating. The stock of-
fers a 23% discount to a peer group consisting of large-cap 
stocks within luxury, apparel or jewellery.”1

Intuitionen bag anvendelse af branche som udvælgelses-
metode er, at virksomheder inden for samme branche typisk er 
underlagt samme markedsforhold og derfor har samme funda-
mentale risici og samme forudsætninger for at vokse og tjene 
penge. Anvendelse af branche som udvælgelsesmetode er imid-
lertid ikke uden problemer. For det første er virksomheder ofte 
repræsenteret i flere brancher. For det andet kan virksomheder 
inden for en branche beskæftige sig med forskellige produkter 
og markeder. Eksempelvis er smykkevirksomheden Tiffany og 
sportsproducenten Puma begge en del af brancheindekset ’cyk-
liske forbrugsvarer’. For det tredje kan virksomheder inden for 
samme branche være karakteriseret ved forskellig evne til at tje-
ne penge, vokse og styre risici.  

Vi vil derfor i denne artikel udfordre anvendelsen af bran-
chetilhørsforhold som metode til udvælgelse af sammenligneli-
ge virksomheder til multipelværdiansættelse. Vi er især drevet 
af ideen om, at udvælgelsesmetoder baseret på fundamentale 
økonomiske karakteristika som vækst, risiko og lønsomhed kan 
anvendes til at identificere sammenlignelige virksomheder. Vi 
foretager derfor et ’væddeløb’, hvor vi tester og sammenlig-
ner fire forskellige udvælgelsesmetoders evne til at identificere 

1. Carnegie aktieanalyse dateret 2. juli 2015.

Multipelværdiansættelse:
Valg af sammenlignelige  
virksomheder
På trods af at multipler indgår i langt de fleste værdiansættelser, findes der kun begrænset viden om, hvilken metode man 
bør anvende til valg af sammenlignelige virksomheder. I denne artikel forsøger vi at kaste lys over denne problemstilling 
ved at undersøge fire forskellige metoders evne til at udvælge sammenlignelige virksomheder. Baseret på selskaber, der 
indgår i S&P1500, finder vi, at et lønsomhedsmål som egenkapitalforrentning er et reelt alternativ til branchetilhørsforhold 
som metode til udvælgelse af sammenlignelige virksomheder ved multipelværdiansættelse. Dette resultat er interessant i 
en dansk kontekst, hvor antallet af sammenlignelige virksomheder indenfor en branche ofte er begrænset. Vi dokumenterer 
endvidere, at analytikere opnår mere præcise værdiestimater med multipler, når sammenlignelige virksomheder vælges på 
basis af både branchetilhørsforhold og lønsomhedsmål.
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sammenlignelige virksomheder. Den mest præcise udvælgelses-
metode er den, der producerer det laveste niveau af procentuelle 
afvigelser mellem værdiestimatet og de faktiske markedspriser 
på tværs af populationen. Ud over branche tester vi egenkapital-
forrentning (ROE). ROE er teoretisk stærkt korreleret med stør-
relsen af de fleste multipler og vurderes derfor at have potentia-
let til at udvælge sammenlignelige virksomheder. Vi tester også 
et kvalitetsindeks, der bygger på lønsomhed, vækst, sikkerhed 
(risiko) og payout ratio. Metoden er oprindeligt udarbejdet af 
Asness m.fl. (2014) til at investere efter. Da kvalitetsindekset 
er bygget op om en række fundamentale økonomiske faktorer, 
der korrelerer med de faktorer, som driver størrelsen af multi-
pler, har vi en forventning om, at denne metode er effektiv til 
at udvælge sammenlignelige virksomheder til multipelværdian-
sættelse. Størrelse er den sidste udvælgelsesmetode, som testes 
i dette studie.

Fundamentale faktorer som driver multipler
For bedre at forstå hvad der karakteriserer den perfekte substi-
tut, det vil sige den ideelle sammenligningsvirksomhed i forbin-
delse med multipelværdiansættelse, vil vi i dette afsnit udlede 
de faktorer, som har en indflydelse på størrelsen af multipler. 
Vi vil fokusere på P/E og K/IV, da vi efterfølgende anvender 
disse multipler til at teste og sammenligne forskellige metoder 
til udvælgelse af sammenlignelige virksomheder. 

Under antagelse om konstant udbyttevækst kan udbyttemo-
dellen vises som

K = Udbytte
re˗g 

hvor K er estimeret værdi af egenkapital, re er ejernes afkastkrav 
og g er vækst i udbytte.

Ved at erstatte udbytte med nettooverskud ∙ payout ratio og 
substituere nettooverskud med ROE ∙ IV fås følgende udtryk

K = 
ROE ∙ IV ∙ payout ratio

re˗g 
 

hvor ROE er egenkapitalforrentning, IV er den bogførte værdi 
af egenkapital opgjort per aktie (indre værdi), og payout ratio 

udtrykker, hvor stor en andel af nettooverskuddet der udloddes 
i form af udbytte. Ved at erstatte payout ratio med (1˗RR) og 
dividere igennem med IV fås følgende udtryk for K/IV

  K 
IV   = 

ROE ∙ (1˗RR)
re˗g  => 

 K 
IV   = 

ROE˗g
re˗g  

       
hvor RR er den andel af nettooverskuddet, der ikke udloddes 
men reinvesteres i virksomheden (retention rate).

Ved at multiplicere nævneren i udtrykket for K/IV med ROE 
opnås et udtryk for P/E

 P 
 E   = 

ROE˗g
re˗g  ·

    1    
 ROE       

 
hvor E er nettooverskud, og P er lig med K.

Det vil sige, at både P/E og K/IV er en funktion af ROE 
(lønsomhed), vækst og re (risiko). 

Det betyder også – i hvert fald teoretisk – at den udvælgel-
sesmetode, som bedst fanger disse fundamentale økonomiske 
karakteristika, bør give det mest præcise værdiestimat. 

Resultater fra beslægtede studier
I Tabel 1 er listet studier, der har sammenlignet præcisionen i 
værdiestimater baseret på forskellige udvælgelsesmetoder. Al-
ford (1992) og Cheng og McNamara (2000) finder generelt, 
at branchetilhørsforhold giver mere præcise værdiestimater 
end størrelse og lønsomhed (approksimeret ved ROE). Cheng 
og McNamara finder ligeledes, at udvælgelse af sammenlig-
nelige virksomheder baseret på både branchetilhørsforhold og 
lønsomhed giver mere præcise værdiestimater end udvælgelse 
baseret alene på branche eller lønsomhed. Bhoraj og Lee (2002) 
og Dittmann og Weiner (2005) finder til gengæld, at udvælgel-
sesmetoder baseret på fundamentale økonomiske karakteristika 
giver mere præcise værdiestimater end øvrige værdiansættel-
sesmetoder. Som fundamentale økonomiske karakteristika an-
vender Bhoraj og Lee (2002) overskudsgrad, afkastningsgraden 
(ROA), ROE, g, finansiel gearing og forskning og udvikling i 
procent af omsætningen. Dittmann og Weiner (2005) anvender 
alene ROA.

Der er således ikke konsensus i resultaterne, hvilket der kan 

TABEL 1: Opsummering af tidligere studier, der tester udvælgelsesmetoder til multipelværdiansættelse

Forfatter Alford (1992) Cheng og McNamara (2000) Bhoraj og Lee (2002) Dittmann og Weiner (2005)

Population US [1978, 1982, 1986] US [1973-1992] US [1992-1998] OECD lande [1993-2002]

Udvælgelsesmetode Branche
ROE
Størrelse
Branche og størrelse
Branche og ROE
Størrelse og ROE

Branche
Størrelse
ROE
Branche og størrelse
Branche og ROE

Branche
Branche og størrelse
Fundamentale økonomiske ka-
rakteristika (warranted multipel)
Warranted multipel og branche

Branche
ROA
Størrelse
ROA og størrelse

Multipler P/E P/E og K/IV EV/Sales og K/IV EV/EBIT

Metode til måling  
af præcision af  
værdiestimat

Procentvis absolut  
afvigelse fra  
observerbar pris

Procentvis absolut afvigelse fra obser-
verbar pris og justeret procentvis abso-
lut afvigelse fra observerbar pris

Forklaringsgraden i en regressi-
on (R2) baseret på estimeret og 
observerbare multipler

Procentvis absolut afvigelse  
fra observerbar pris

Resultater Branche dominerer  
øvrige metoder

Branche dominerer øvrige individuelle 
udvælgelsesmetoder

Kombination af både branche og ROE  
fører til de mest præcise værdiestimater

Multipel baseret på fundamen-
tale økonomiske karakteristika 
(warranted multipel) fører til de 
mest præcise værdiestimater 

ROA dominerer øvrige  
udvælgelsesmetoder
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være flere forklaringer på. For det første dækker studierne for-
skellige tidsperioder. Alford (1992) og Cheng og McNamara 
(2000) anvender data for perioden 1978-1992, mens Bhoraj og 
Lee (2002) og Dittmann og Weiner (2005) anvender data for 
perioden 1992-2002. Endvidere er der ikke konsensus i brugen 
af multipler og i måden at måle og teste afvigelser i værdiesti-
materne. Dittmann og Weiner (2005) anvender endvidere data 
fra 16 forskellige lande, mens de tre øvrige studier baserer sig 
på US data.

Opsummerende giver de få tidligere studier uensartede re-
sultater – to studier peger i retning af brancheforhold som den 
foretrukne udvælgelsesmetode, mens to andre studier synes at 
finde støtte for fundamentale økonomiske karakteristika som 
udvælgelsesmetode. Til gengæld synes udvælgelse af sammen-
lignelige virksomheder baseret på størrelse ikke at give særligt 
gode værdiestimater. Det er også værd at notere sig, at studierne 
er baseret på data, der er 13 år eller ældre.

Population
Vi anvender virksomheder, som indgår i S&P 1500, der består 
af 500 large-cap virksomheder (S&P 500), 400 mid-cap virk-
somheder (S&P 400) og 600 small-cap virksomheder (S&P 
600). Fordelen ved at anvende S&P 1500 er, at der kun indgår 
virksomheder, som aflægger regnskab efter US GAAP. Det re-
ducerer risikoen for, at resultaterne rapporteret i dette studie vil 
være påvirket af forskelle i regnskabspraksis. Desuden sikrer 
det, at der er en rimelig sandsynlighed for at finde sammenligne-
lige virksomheder på tværs af brancher. Eksempelvis er der for 
85% (99%) af virksomhederne mindst 10 andre virksomheder i 
samme GICS-6 branche (GICS-4 branche). De nyeste studier på 
området, såsom Bhoraj m.fl. (2003) og Lee m.fl. (2014), anven-
der også S&P 1500.

Vi trækker en liste af S&P 1500 virksomheder ultimo marts 
for hvert af årene 1995-2014 fra Compustat. Ultimo marts er 
det tidspunkt på året, hvor vi tester præcisionen i de forskellige 
udvælgelsesmetoder. Vi anvender regnskabstal fra de seneste 
fire kvartalsregnskaber.2 Det betyder, at resultatmål er beregnet 
som summen af de seneste fire kvartaler op til 31. marts, mens 
balanceposter fra seneste kvartalsregnskab er anvendt. Det til-
sikrer maksimalt antal observationer, at den nyeste regnskabs-
information anvendes, samt at der tages højde for virksomheder 
med skævt regnskabsår.

Virksomheder indgår ikke i de år, hvor de rapporterer ne-
gative resultater før ekstraordinære poster eller negativ egen-
kapital.

Metode
De fire udvælgelsesmetoder
I dette studie er der fokus på fire udvælgelsesmetoder:
 • Branchetilhørsforhold
 • ROE (lønsomhed)
 • Størrelse
 • Kvalitetsindeks (baseret på fundamentale økonomiske ka-

rakteristika)

2. I et begrænset antal tilfælde, hvor der er manglende obser-
vationer, anvendes data fra seneste årsrapport.

 Som branchekode anvender vi GICS. Dette valg er baseret 
på Bhoraj m.fl. (2003), der sammenligner, hvilket brancheindeks 
der er mest nyttigt at anvende til udvælgelse af sammenlignelige 
virksomheder. De finder, at anvendelse af GICS brancheindeks 
til udvælgelse af sammenlignelige virksomheder resulterer i de 
mest præcise værdiestimater.  ROE er egenkapitalforrentning 
og måles som resultat efter skat men før ekstraordinære poster 
divideret med bogført værdi af egenkapital (ultimo). Størrelse 
måles som markedsværdien af egenkapitalen. Kvalitetsindekset 
beregnes som summen af en virksomheds lønsomhed, vækst, 
sikkerhed (risiko) og payout ratio for hver virksomhed. I kvali-
tetsindekset indgår derfor de fundamentale økonomiske karak-
teristika, som både P/E og K/IV er en funktion af. Beregningen 
af kvalitetsindekset følger Asness m.fl. (2014) og er uddybet i 
appendiks, hvor beregning af hver af de fire kvalitetskomponen-
ter, som indgår i kvalitetsindekset, er mere udførligt beskrevet.

Valg af antal sammenlignelige virksomheder
Næste skridt er at fastlægge et passende antal sammenlignelige 
virksomheder. Både for få og for mange sammenlignelige virk-
somheder kan resultere i uhensigtsmæssig støj. For få sammen-
lignelige virksomheder kan resultere i, at en enkelt observation 
dominerer de øvrige observationer og for mange sammenligne-
lige virksomheder kan resultere i, at andelen af virksomheder, 
der reelt ikke er sammenlignelige, øges. Cooper og Cordeiro 
(2008) finder i deres studie, at det optimale antal sammenligne-
lige virksomheder er 10. Vi vælger at tage udgangspunkt i deres 
resultater og anvender 10 sammenlignelige virksomheder i vore 
tests. Som en del af følsomhedsanalysen varierer vi antallet af 
sammenlignelige virksomheder. For udvælgelsesmetoder base-
ret på ROE, størrelse og kvalitetsindekset vælges derfor de 10 
virksomheder, der kommer tættest på. Det betyder, at de fem 
virksomheder, som ligger umiddelbart højere, og de fem virk-
somheder, som ligger umiddelbart lavere på henholdsvis ROE, 
størrelse og kvalitetsindeks, udvælges som sammenlignelige 
virksomheder.

Når der skal udvælges sammenlignelige virksomheder base-
ret på branchetilhørsforhold, er det en anelse mere besværligt. 
GICS brancheindeks består af fire niveauer. Den 2-cifrede GICS 
kode er den mest overordnede, mens den 8-cifrede GICS kode 
er den mest detaljerede. Det må umiddelbart antages, at de virk-
somheder, som indgår i den mest detaljerede branchekode, er 
de mest sammenlignelige virksomheder. Det skaber imidlertid 
en udfordring for de brancher, hvor den 8-cifrede branchekode 
resulterer i færre end 10 sammenlignelige virksomheder. For at 
håndtere denne udfordring vælger vi at følge Alford’s (1992) 
procedure om at gå et brancheniveau op, hvis en given GICS 
kode resulterer i færre end 10 sammenlignelige virksomheder. 
I modsætning til Alford (1992) ønsker vi dog kun, at der indgår 
10 sammenlignelige virksomheder, og det kan være en udfor-
dring, hvis en given branchekode indeholder mere end 10 sam-
menlignelige virksomheder. For at håndtere denne udfordring 
vælger vi tilfældigt 10 sammenlignelige virksomheder inden for 
en given branchekode ved hjælp af en random procedure. Lee 
m.fl. (2014) anvender samme procedure for at tilsikre, at der 
indgår det samme antal virksomheder på tværs af udvælgelses-
metoder.
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Metode til beregning af gennemsnit samt valg af multipler
En virksomheds værdiestimat er baseret på gennemsnittet af 
multiplerne for de 10 sammenlignelige virksomheder. Vi an-
vender den harmoniske middelværdi til dette formål, da denne 
gennemsnitsmetode er mindre følsom over for ekstreme obser-
vationer. Baker og Ruback (1999) finder også, at den harmo-
niske middelværdi genererer mere præcise værdiestimater end 
middelværdien, medianen og det værdivægtede gennemsnit.

Vi tester forskellige metoder til udvælgelse af sammenlig-
nelige virksomheder og måler metodernes effektivitet med ud-
gangspunkt i multiplerne P/E og K/IV. P/E baseret på realiseret 
indtjening er foretrukket på bekostning af P/E baseret på forven-
tet indtjening, da vi ellers vil miste et stort antal observationer 
på grund af manglende oplysninger om forventet indtjening. 
Desuden har tidligere studier fokuseret på realiserede tal, hvil-
ket gør sammenligning med disse studier nemmere. Vi har som 
en del af følsomhedsanalysen også undersøgt, om resultaterne 
er robuste ved brug af EV/Sales og EV/EBIT. Disse multipler er 
medtaget, da de også bliver anvendt i Bhoraj og Lee (2002) og 
Dittmann og Weiner (2005).

Valg af metode til måling af præcision  
af de enkelte udvælgelsesmetoder
Med henblik på at vurdere præcisionen af de enkelte udvælgel-
sesmetoder, måler vi for hver udvælgelsesmetode den absolutte 
procentvise afvigelse af værdiestimatet i forhold til den obser-
verbare markedspris:

Absolut procentvis afvigelse = |  π˗P 
 p |

hvor π er den estimerede pris, og P er den observerbare mar-
kedspris. Jo mindre afvigelsen er, desto større er præcisionen, 
og jo bedre vurderes udvælgelsesmetoden at være. Denne meto-
de anvendes også i tre af de fire studier listet i Tabel 1. Som en 
del af følsomhedsanalysen undersøger vi, om resultaterne for-
bliver uændret, hvis vi måler afvigelser i værdiestimaterne som 
den logaritmiske afvigelse:

Logaritmisk afvigelse = ln  π 
 p

Deskriptiv statistik
I Tabel 2 rapporterer vi deskriptiv statistik for alle væsentlige 
variable. Det skal bemærkes, at kursdata er hentet fra CRSP, 
og regnskabsdata er hentet fra Compustat. For at give en for-
nemmelse for spredningen i observationerne rapporterer vi den 
inter-kvartile variationsbredde (IQ range).3 Som det fremgår af 
tabellen, har alle regnskabstal og markedsværdier som forven-
tet en højreskæv fordeling, der kan tilskrives virksomhederne 
i S&P 500. Således udgør S&P 500 1/3-del af S&P 1500 men 
80% af den totale markedsværdi for S&P 1500. Alle multipler 
har ligeledes højreskæv fordeling, hvilket indikerer, at der er 
nogle ekstreme observationer, som trækker gennemsnittet op. 
Middelværdien (median) for ROE er 18,4% (13,1%) og udover 
at være højreskæv, er niveauet også relativt højt. Dette kan uden 
tvivl tilskrives, at vi har slettet observationer med negativ ind-
tjening og negativ egenkapital jævnfør ovenfor.

Empiriske resultater
I Tabel 3 rapporterer vi de absolutte procentuelle afvigelser for 
hver udvælgelsesmetode for henholdsvis P/E og K/IV. For at 
give en fornemmelse af præcisionen af hver udvælgelsesmeto-
de rapporteres middelværdi, median og den inter-kvartile vari-
ationsbredde for de absolutte procentuelle afvigelser. Desuden 

3.  Spredning mellem 25% og 75% kvartil.

TABEL 2: Deskriptiv statistik for udvalgte variable

Ikkeskalerede tal, USD mio. Middelværdi Median IQ range

Omsætning 6.667 1.624 4.326
EBIT 991 195 552
Nettoresultat 518 104 291
Egenkapital 3.352 819 1.947
Markedsværdi af egenkapital 9.517 2.048 5.636
Nettorentebærende gæld 3.321 190 1.135
EV 12.965 2.470 7.108
ROE 0,184 0,131 0,100
P/E 41,2 18,8 13,6
K/IV 3,8 2,3 2,1
EV/SALES 2,3 1,6 2,0
EV/EBIT 18,5 12,5 7,3
Lønsomhed 0,0 0,0 1,7
Vækst 0,0 0,0 1,7
Sikkerhed 0,0 0,0 1,7
Payout 0,0 0,0 1,7
Kvalitetsindeks 0,0 0,0 1,7

Note: Samlet antal observationer pr. variabel er 22.903. Variablene i tabellen 
er defineret i appendiks.

TABEL 3: Procentuel afvigelse for P/E og K/IV værdiansæt-
telser

PANEL A: PRICEEARNINGS
ROE Størrelse Kvalitetsindeks Branche

Middelværdi 0,397 (1) 0,446 (3) 0,458 (4) 0,403 (2)

Median 0,299 (2) 0,331 (3) 0,338 (4) 0,289 (1)

IQ range 0,364 (1) 0,432 (3) 0,433 (4) 0,390 (2)

Inden for 15% 0,264 (2) 0,244 (3) 0,237 (4) 0,281 (1)

ttest og Wilcoxontest
ROE  0,038***  0,043*** -0,002

Størrelse -0,049***  0,005*** -0,035***

Kvalitetsindeks -0,062*** -0,012*** -0,041***

Branche -0,006*  0,043***  0,056***

PANEL B: KURSINDRE VÆRDI
 ROE Størrelse Kvalitetsindeks Branche

Middelværdi 0,397 (1) 0,472 (4) 0,454 (2) 0,460 (3)

Median 0,298 (1) 0,374 (4) 0,350 (3) 0,346 (2)

IQ range 0,363 (1) 0,428 (4) 0,421 (2) 0,425 (3)

Inden for 15% 0,264 (1) 0,207 (4) 0,223 (3) 0,229 (2)

ttest og Wilcoxontest
ROE 0,068***  0,050***  0,050***

Størrelse -0,075*** -0,020*** -0,017***

Kvalitetsindeks -0,058*** 0,017***  0,000

Branche -0,063*** 0,012*** -0,005*

Antal observationer er 22.903. Tallet i parentes angiver rangeringen for hver ud-
vælgelsesmetode for hver række. I den nedre del af Panel A og B rapporterer vi 
middelværdi og median af de parvise forskelle. Under diagonalen måles forskelle i 
middelværdi og over diagonalen måler vi forskelle i median. En positiv værdi indi-
kerer, at udvælgelsesmetoden i rækken er mere præcis end udvælgelsesmetoden i 
kolonnen og vice versa. Statistisk signifikans indikeres ved *, **, *** for henholdsvis 
10%, 5% og 1% niveau.
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rapporteres andel af observationer med en absolut procentuel 
afvigelse mindre end 15%. Vi rapporter også t-test og Wilcoxon 
signed rank test for at vurdere, om forskellen i henholdsvis mid-
delværdi og median for to udvælgelsesmetoder er signifikant 
forskellige fra nul. 

Baseret på P/E kan man ud fra Tabel 3, panel A se, at bran-
che og ROE er de udvælgelsesmetoder med de mindste abso-
lutte procentuelle afvigelser og dermed også størst præcision i 
værdiestimaterne. Med udgangspunkt i middelværdien og den 
inter-kvartile variationsbredde dominerer ROE andre udvælgel-
sesmetoder. Målt på middelværdien er ROE 4,9 procentpoint 
mere præcis end størrelse, 6,1 procentpoint mere præcis end 
kvalitetsindekset og 0,6 procentpoint mere præcis end branche.4

 Branche dominerer til gengæld de øvrige udvælgelsesmeto-
der baseret på median og andel af observationer, som har mindre 
end 15% i absolut procentuel afvigelse i værdiestimatet. Målt 
på median er branche 0,2 procentpoint mere præcis end ROE, 
3,5 procentpoint mere præcis end størrelse og 4,1 procentpoint 
mere præcis end kvalitetsindekset.5 

I Tabel 3, panel B viser vi den absolutte procentvise afvigel-
se for hver udvælgelsesmetode baseret på K/IV-værdiansættel-
ser. Som det fremgår, er ROE entydigt den udvælgelsesmetode, 
som genererer de mindste absolutte procentvise afvigelser. Ba-
seret på eksempelvis middelværdien genererer ROE værdiesti-
mater, som er mellem 5,8 og 7,5 procentpoint mere præcise end 
øvrige værdiansættelsesmetoder.6 

Opsummerende viser resultaterne i Tabel 3, at udvælgelse af 
sammenlignelige virksomheder baseret på ROE og branchetil-
hørsforhold fører til de mest præcise P/E værdiansættelser. Re-
sultaterne viser også, at udvælgelse baseret på ROE fører til de 
mest præcise K/IV værdiansættelser. Disse resultater er interes-
sante af flere grunde. For det første bør resultaterne inspirere 
analytikere til i større omfang at inddrage ROE ved udvælgelse 
af sammenlignelige virksomheder til multipelværdiansættelse. 
Især på markeder som det danske aktiemarked, hvor der kun 
er relativt få virksomheder børsnoteret, kan det være svært at 
finde tilstrækkeligt med sammenlignelige virksomheder inden 
for en given branche. Her kan ROE vise sig at være fordelagtig 
at anvende. For det andet må vi konstatere, at kvalitetsindekset, 
som vi havde en del forventninger til qua dens egenskab til at 
måle fundamentale økonomiske karakteristika som lønsomhed, 
vækst og risiko, ikke er velegnet i sin nuværende form til at 
udvælge sammenlignelige virksomheder til multipelværdian-
sættelse. Det kan skyldes, at de enkelte mål, der indgår i kvali-
tetsindekset, indeholder mere støj end information. For at teste 
denne tese sammenligner vi de absolutte procentvise afvigelser 
baseret på henholdsvis ROE og lønsomhedsmålet, som indgår i 
kvalitetsindekset. Hvis de forskellige nøgletal, som indgår i løn-
somhedsmålet, indeholder mere støj end information, vil ROE 
forventeligt give de mindste absolutte procentvise afvigelser 
(og dermed mest præcise værdiestimater). Sammenligningen af 

4.  t-tests viser, at disse forskelle er signifikante på mellem 1% 
og 10% signifikans-niveauet.

5.  Wilcoxon-tests viser, at de to sidstnævnte forskelle er sig-
nifikante på 1%-niveauet.

6.  t-tests viser, at disse forskelle er signifikante på 1%-ni-
veauet.

ROE og lønsomhedsmålet viser, at ROE genererer signifikant 
mere præcise værdiestimater på tværs af multipler (ikke rappor-
teret). Der er således noget, som tyder på, at kvalitetsindekset 
indeholder nøgletal, der skaber mere støj end information og 
dermed reducerer nytten af kvalitetsindekset som udvælgelses-
metode.7 Endelig bekræfter vores studie, at størrelse ikke er en 
særlig god metode til at udvælge sammenlignelige virksomhe-
der.

Givet at branche typisk er udgangspunktet for udvælgelse af 
sammenlignelige virksomheder, vil vi i det følgende kombinere 
branche med de øvrige udvælgelsesmetoder. Målet er at under-
søge, om mere præcise værdiestimater kan opnås ved at kombi-
nere to udvælgelsesmetoder. Konkret sker det ved, at vi inden 
for hver branche vælger 6 virksomheder, som matcher bedst på 
henholdsvis ROE, kvalitetsindeks og størrelse. For at sikre at 
der er tilstrækkeligt med observationer i hver branche, anvender 
vi fast GICS6, som er den næstmest detaljerede klassifikation 
inden for GICS klassifikationer. Endvidere betinger vi, at der 
skal være mindst 20 observationer inden for hver branche. Det 
vil sige, at brancher på GICS6-niveau med færre end 20 obser-
vationer ikke indgår i denne del af undersøgelsen. 

I Tabel 4 rapporterer vi de absolutte procentvise afvigelser 
ved at kombinere branche med en af de øvrige tre udvælgelses-
metoder. Som det fremgår af tabellen, giver en kombination af 
branche og ROE signifikant (1% niveauet) mere præcise værdie-
stimater end værdiansættelser baseret på andre kombinationer af 
udvælgelsesmetoder. Det gælder, uanset om værdiansættelsen 
er baseret på P/E eller K/IV. Målt på eksempelvis middelværdi 
giver en kombination af branche og ROE henholdsvis 5,1 og 5,5 
procent point mere præcise P/E værdiansættelser end branche 
og kvalitetsindeks og branche og størrelse. Dette resultat under-
streger styrken af ROE som udvælgelsesmetode. Kombinatio-
nen af branche og ROE giver også mere præcise værdiestimater, 
end branche og ROE gør hver for sig. Som det fremgår af Tabel 
4 panel A og B, er forskellene signifikante på 1%-niveauet. Det 
viser, at de forskellige udvælgelsesmetoder ikke måler det sam-
me, og at der ligger en marginal effekt i at anvende mere end 
blot en udvælgelsesmetode.

Følsomhedsanalyse
Ovenstående tests er baseret på en række antagelser, der i et vist 
omfang godt kan have påvirket de rapporterede resultater. Dette 
afsnit er derfor dedikeret til at undersøge, om de rapporterede 
resultater forbliver uændret, når vi ændrer på antagelserne.

Antal sammenlignelige virksomheder 
Antallet af sammenlignelige virksomheder anvendt i dette stu-
die er som udgangspunkt 10. Dog anvendte vi kun seks sammen-
lignelige virksomheder, da vi undersøgte effekten af at benytte 
mere end en udvælgelsesmetode til at finde sammenlignelige 
virksomheder.  Vi vil i det følgende undersøge, hvorvidt forskel-
lene imellem udvælgelsesmetoderne forbliver uændret, når flere 
henholdsvis færre sammenlignelige virksomheder medtages. 

7.  Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege, at kvali-
tetsindekset ikke er udviklet til at identificere sammenligne-
lige virksomheder til multipelværdiansættelse men derimod 
til at identificere kvalitetsaktier til investeringsformål.
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Figur 1 rapporterer de absolutte procentvise afvigelser fra 
observerbar pris ved anvendelse af forskelligt antal sammenlig-
nelige virksomheder. Resultaterne rapporteret i Tabel 3 synes at 
være robuste i forhold til antallet af peers. Det er værd at bemær-
ke, at den marginale forbedring af værdiansættelsespræcision 
ved et øget antal peers aftager hurtigere for branchetilhørsfor-
hold end de øvrige udvælgelsesmetoder. Følsomhedsanalysen 
viser desuden, at det optimale antal sammenlignelige virksom-
heder også ser ud til at afhænge af udvælgelsesmetoden.8

Metode til måling af præcision af de  
enkelte udvælgelsesmetoder
Som nævnt tidligere vil vi som en del af følsomhedsanalysen 
også undersøge, om resultaterne forbliver uændret, hvis vi må-

8.  Ikke-rapporterede resultater viser, at øges antallet af yder-
ligere peers, begynder de absolutte procentuelle afvigelser 
gradvis at stige, hvilket givetvis kan tilskrives, at virksom-
hederne gradvist bliver mere usammenlignelige.

TABEL 4: Procentuel afvigelse for P/E og K/IV værdiansættelser inden for branche

PANEL A: PRICE-EARNINGS

 Branche & ROE Branche & Størrelse Branche & Kvalitetsindeks Branche ROE

Middelværdi 0,341 (1) 0,396 (3) 0,392 (2) 0,408 (5) 0,397 (4)

Median 0,252 (1) 0,284 (3) 0,277 (2) 0,292 (4) 0,304 (5)

IQ range 0,332 (1) 0,391 (4) 0,382 (3) 0,398 (5) 0,368 (2)

Inden for 15% 0,314 (1) 0,284 (3) 0,295 (2) 0,275 (4) 0,256 (5)

ttest og Wilcoxontest
Branche & ROE    0,037***      0,029***    0,044***       0,048***

Branche & Størrelse -0,055***     -0,007***    0,007***    0,006*

Branche & Kvalitetsindeks -0,051*** 0,004     0,014***       0,016***

Branche -0,067***     -0,012***      -0,016***  -0,004

ROE -0,056*** -0,001 -0,004  0,011*

PANEL B: KURS-INDRE VÆRDI

 Branche & ROE Branche & Størrelse Branche & Kvalitetsindeks Branche ROE

Middelværdi 0,331 (1) 0,398 (3) 0,403 (4) 0,454 (5) 0,397 (2)

Median 0,249 (1) 0,304 (3) 0,308 (4) 0,343 (5) 0,304 (2)

IQ range 0,322 (1) 0,381 (3) 0,386 (4) 0,423 (5) 0,367 (2)

Inden for 15% 0,317 (1) 0,264 (2) 0,255 (4) 0,234 (5) 0,256 (3)

ttest og Wilcoxontest
Branche & ROE  0,052*** 0,056*** 0,092***  0,053***

Branche & Størrelse -0,067*** 0,004** 0,037*** -0,001

Branche & Kvalitetsindeks -0,072*** -0,005 0,033*** -0,005

Branche -0,122*** -0,055*** -0,050***  -0,039***

ROE -0,066***  0,001  0,006 0,057***

Note: Antal observationer er 15.491. Tallet i parentes angiver rangeringen for hver udvælgelsesmetode for hver række. I den nedre del af Panel A og B rapporterer vi middelværdi og 
median af de parvise forskelle. Under diagonalen måles forskellen i middelværdi og over diagonalen måles forskellen i median. En positiv værdi indikerer, at udvælgelsesmetoden i 
rækken er mere præcis end udvælgelsesmetoden i kolonnen og vice versa. Statistisk signifikans indikeres ved *, **, *** for henholdsvis 10%, 5% og 1% niveau.

FIGUR 1: Værdiansættelsespræcision af udvælgelsesmetoder under forskellige antal peers
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ler afvigelser i værdiestimaterne som den logaritmiske afvigel-
se, ln π 

p . Dittmann og Maug (2008) kritiserer anvendelsen af ab-
solutte procentvise afvigelser, da metoden ikke i tilstrækkeligt 
omfang ’straffer’ værdiansættelser, hvor den estimerede værdi 
overstiger den observerbare markedspris med mere end 100%. 
De argumenterer i stedet for anvendelsen af den logaritmiske 
afvigelse for at tilsikre en mere symmetrisk fordeling. Ikke-rap-
porterede resultater viser, at den logaritmiske afvigelse giver 
samme resultater som den absolutte procentvise afvigelse. Det 
vil sige, at resultaterne i Tabellerne 3 og 4 er robuste over for 
valg af metode til måling af afvigelser i værdiestimatet.

Metode til beregning af gennemsnit
I dette studie har vi anvendt den harmoniske middelværdi til 
beregning af gennemsnittet for de udvalgte sammenlignelige 
virksomheder. Dittmann og Maug (2008) argumenterer i den 
sammenhæng for at anvende median til beregning af gennem-
snittet. Ikke-rapporterede resultater viser imidlertid, at resulta-
terne er robuste over for anvendelsen af median i stedet for den 
harmoniske middelværdi.

Robusthed over tid
Med henblik på at undersøge, om udvælgelsesmetoderne præ-
sterer på samme måde over tid, har vi i Figur 2 vist, hvorledes 
de absolutte procentvise afvigelser for hver udvælgelsesmetode 
udvikler sig.9 Som det fremgår, er branche og ROE skiftevis de 
udvælgelsesmetoder, der giver de mest præcise P/E værdian-
sættelser over tid. Tilsvarende er ROE den udvælgelsesmetode, 
der giver de mest præcise K/IV værdiansættelser over tid. Re-
sultaterne i denne undersøgelse synes derfor robuste over tid. 
Det er i øvrigt interessant at observere, at de absolutte procent-
vise afvigelser varierer over tid. Specielt i perioden omkring år 
2000 (Dot-com euforien) var præcisionen i multipler mindre. 

9. Vi rapporter på basis af median-værdier. Middelværdier af 
absolutte procentuelle afvigelser giver tilsvarende resulta-
ter.

Ikke-rapporteret test viser, at spredningen i multiplerne er sær-
lig stor i denne periode, hvilket indikerer større usikkerhed om-
kring de underliggende værdiansættelser.

Resultater fordelt på sektorer
I Tabel 5 har vi også undersøgt, om resultaterne er robuste på 
tværs af sektorer. Som det fremgår af panel A, giver ROE og 
branche skiftevis de mest præcise P/E værdiansættelser. Tilsva-
rende fremgår det af panel B, at ROE giver de mest præcise 
K/IV værdiansættelser på tværs af sektorer. Disse resultater 

FIGUR 2: Udvikling i absolut procentuel afvigelse for P/E 
og K/IV værdiansættelser
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TABEL 5: Medianen af absolutte procentuelle afvigelser for 
udvalgte sektorer

PANEL A: PRICEEARNINGS ROE Størrelse
Kvalitets

indeks Branche

Energi 0,35 (1) 0,46 (4) 0,44 (3) 0,37 (2)

Fremstilling 0,27 (1) 0,32 (2) 0,32 (4) 0,32 (3)

Industri 0,25 (1) 0,28 (3) 0,29 (4) 0,27 (2)

Cykliske forbrugsvarer 0,30 (2) 0,32 (3) 0,32 (3) 0,30 (1)

Forbrugervarer 0,32 (4) 0,27 (2) 0,28 (4) 0,27 (1)

Sundhedspleje 0,34 (3) 0,33 (2) 0,35 (4) 0,31 (1)

Finansielle selskaber 0,29 (2) 0,36 (3) 0,36 (4) 0,25 (1)

Informationsteknologi 0,36 (1) 0,40 (3) 0,42 (4) 0,37 (2)

Telekommunikation 0,32 (1) 0,42 (3) 0,44 (4) 0,39 (2)

Forsyningsselskaber 0,22 (2) 0,29 (4) 0,27 (3) 0,17 (1)

Total 0,30 (2) 0,33 (3) 0,34 (4) 0,29 (1)

PANEL B: KURSINDRE VÆRDI ROE Størrelse
Kvalitets

indeks Branche

Energi 0,34 (3) 0,34 (2) 0,35 (4) 0,31 (1)

Fremstilling 0,27 (1) 0,32 (2) 0,33 (3) 0,34 (4)

Industri 0,25 (1) 0,32 (2) 0,32 (3) 0,36 (4)

Cykliske forbrugsvarer 0,30 (1) 0,38 (2) 0,39 (3) 0,42 (4)

Forbrugervarer 0,32 (1) 0,44 (3) 0,42 (2) 0,48 (4)

Sundhedspleje 0,34 (1) 0,39 (4) 0,37 (2) 0,37 (3)

Finansielle selskaber 0,29 (2) 0,42 (4) 0,33 (3) 0,26 (1)

Informationsteknologi 0,36 (1) 0,39 (4) 0,38 (2) 0,39 (3)

Telekommunikation 0,32 (1) 0,38 (2) 0,48 (4) 0,39 (3)

Forsyningsselskaber 0,22 (2) 0,39 (4) 0,27 (3) 0,18 (1)

Total 0,30 (1) 0,37 (4) 0,35 (3) 0,35 (2)

TABEL 6: Absolut procentuel afvigelse for EV/SALES  
og EV/EBIT værdiansættelser10

PANEL A: EV/SALES ROE Størrelse
Kvalitets

indeks Branche

Middelværdi 0,859 (4) 0,848 (3) 0,845 (2) 0,644 (1)

Median 0,548 (3) 0,517 (2) 0,552 (4) 0,410 (1)

IQ range 0,497 (3) 0,493 (2) 0,504 (4) 0,456 (1)

Inden for 15% 0,124 (4) 0,135 (2) 0,128 (3) 0,188 (1)

PANEL B: EV/EBIT ROE Størrelse
Kvalitets

indeks Branche

Middelværdi 0,517 (3) 0,514 (2) 0,547 (4) 0,425 (1)

Median 0,293 (3) 0,292 (2) 0,297 (4) 0,254 (1)

IQ range 0,370 (2) 0,379 (3) 0,383 (4) 0,345 (1)

Inden for 15% 0,270 (2) 0,268 (3) 0,267 (4) 0,315 (1)
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understøtter samlet set de resultater, der er rapporteret i denne 
undersøgelse.

Størrelse
Ikke-rapporterede resultater viser, at konklusionerne også 
er robuste på tværs af virksomhedsstørrelse. Således finder 
vi på tværs af virksomheder tilhørende S&P400, S&P500 og 
S&P600, at udvælgelsesmetoderne ROE og branche giver de 
mest præcise P/E værdiansættelser, mens ROE giver de mest 
præcise K/IV værdiansættelser.

Valg af multipler
I dette studie har vi anvendt P/E og K/IV til at teste præcisionen 
af de forskellige udvælgelsesmetoder. Men i praksis anvendes 
også ofte enterprise-value baserede multipler som EV/EBIT og 
EV/Sales. Disse multipler er endvidere anvendt i Bhoraj og Lee 
(2002) og Dittmann og Weiner (2005) jævnfør Tabel 1, hvorfor 
vi også vil undersøge, om de samme resultater opnås, når vi 
anvender EV/EBIT og EV/Sales. 

Som det fremgår af Tabel 6, giver branche mere præcise 
værdiestimater end de øvrige udvælgelsesmetoder. Det gæl-
der både, når EV/EBIT og EV/Sales anvendes. ROE klarer sig 
derfor generelt dårligere, når EV/Sales og EV/EBIT multipler 
anvendes i forhold til P/E multipler.11 Der synes at være en ten-
dens til, at jo højere man bevæger sig op i resultatopgørelsen 
desto dårligere præsterer ROE som individuel udvælgelsesme-
tode. Dette ses tydeligt for EV/Sales, hvor ROE er den dårligste 
individuelle udvælgelsesmetode. 

En sammenligning af resultaterne fra Tabel 3 og Tabel 6 vi-
ser i øvrigt, at EV/Sales multipler giver markant mindre præci-
se værdiestimater end de øvrige multipler. Desuden giver P/E 
generelt mere præcise værdiestimater end EV/EBIT målt på 
middelværdier. Til gengæld giver EV/EBIT mere præcise vær-
diestimater end P/E målt på medianen. Det indikerer, at EV/
EBIT i særlig grad bliver påvirket af markante afvigelser i vær-
diestimatet.

Som afsluttende følsomhedsanalyse rapporteres i Tabel 7 
EV/EBIT og EV/Sales værdiansættelser baseret på kombina-
tioner af branche og en af de tre øvrige udvælgelsesmetoder. 
Denne følsomhedsanalyse er foretaget for at undersøge, om 
branche som individuel udvælgelsesmetode giver mere præcise 
værdiestimater end kombinationer af udvælgelsesmetoder, når 
EV/EBIT og EV/Sales anvendes. Som det imidlertid fremgår 
af Tabel 7, giver en kombination af branche og andre udvæl-
gelsesmetoder mere præcise værdiestimater, end branche gør 
som individuel udvælgelsesmetode. ROE giver sammen med 
branche generelt de mest præcise EV/EBIT værdiansættelser. 
Til gengæld giver størrelse sammen med branche mere præcise 
EV/Sales værdiansættelser. Resultaterne bekræfter, at de for-
skellige udvælgelsesmetoder ikke måler det samme, og at der 
ligger en marginal effekt i at anvende mere end blot én udvæl-
gelsesmetode.

10. Af pladshensyn udelades t-tests og Wilcoxon-tests.
11. Da EV/EBIT måler værdien før gæld, har vi forsøgt at 

erstatte ROE med ROA. Ikke-rapporterede resultater viser 
imidlertid, at ROA ikke præsterer bedre end ROE.

Konklusion
Den empiriske analyse indikerer, at lønsomhed er et reelt al-
ternativ til branche som udvælgelsesmetode, når P/E og K/IV 
anvendes. Dette er interessant i dansk sammenhæng, hvor antal-
let af sammenlignelige virksomheder inden for en branche ofte 
er begrænset. Analysen dokumenterer også, at analytikere med 
fordel kan forfine deres metode til udvælgelse af sammenlig-
nelige virksomheder ved at anvende en kombination af udvæl-
gelsesmetoder. Vi finder, at en kombination af branche og ROE 
ofte giver de mest præcise værdiestimater.

Kvalitetsindekset, som vi på forhånd havde en del for-
ventninger til, præsterer dårligere end ROE og er langt mere 
kompliceret at beregne. Vi tror trods de svage resultater, som 
kvalitetsindekset leverer, stadig på, at udvælgelse baseret på 
lønsomhed, vækst og risiko kan føre til mere sammenlignelige 
virksomheder, men at de tre faktorer skal måles anderledes end 
i kvalitetsindekset og ganske givet også mere simpelt, så meto-
den bliver nem at anvende i praksis. Vi håber, at andre motiveres 
til at forfølge denne ide.

Appendiks: 
Fremstilling af kvalitetsindeks
Kvalitetsindekset består af fire komponenter (lønsomhed, vækst, 
sikkerhed og udlodning), der hver består af en række underkom-
ponenter. Lønsomhed består af bruttoresultat ift. aktiver (gpoa), 
egenkapitalforrentning (ROE), afkastgrad (ROA), pengestrøm-
me ift. aktiver (cfoa), bruttomargin (gmar) og periodisering 
(acc). Vækst består af seks variable, der udtrykker den femårige 
ændring i ovenstående lønsomhedsmål.12 Sikkerhedsmålet be-
står af systematisk risiko (beta), idiosynkratisk risiko (idio), fi-
nansiel gearing (lev), lønsomhedsvolatilitet (evol), Ohlsons kre-
ditrisiko (Ohlson) og Altmans kreditrisiko (Altman). Udlodning 
består af femårig udlodning ift. femårig bruttoresultat (npop), 
etårig nettoegenkapitaludstedelse (eiss) og etårig nettogældsud-
stedelse (diss). Definition for hver af disse underkomponenter er 
for overblikkets skyld rapporteret i Tabel A.1.

12. Udregnet som den femårige ændring i tælleren divideret 
med den historiske (t-5) nævner.

Tabel 7: Procentuel afvigelse for EV/SALES og EV/EBIT 
 værdiansættelser inden for branche

PANEL A:  
EV/SALES

Branche  
& ROE

Branche  
& Størrelse

Branche & 
Kvalitets

indeks Branche ROE

Middelværdi 0,659 (1) 0,671 (3) 0,662 (2) 0,702 (4) 0,976 (5)

Median 0,388 (2) 0,373 (1) 0,392 (3) 0,418 (4) 0,550 (5)

IQ range 0,468 (3) 0,455 (1) 0,461 (2) 0,478 (4) 0,503 (5)

Inden for 15% 0,202 (3) 0,215 (1) 0,203 (2) 0,189 (4) 0,124 (5)

PANEL B:  
EV/EBIT

Branche  
& ROE

Branche  
& Størrelse

Branche & 
Kvalitets

indeks Branche ROE

Middelværdi 0,418 (1) 0,422 (2) 0,450 (4) 0,438 (3) 0,568 (5)

Median 0,254 (2) 0,257 (3) 0,254 (1) 0,268 (4) 0,305 (5)

IQ range 0,332 (1) 0,344 (3) 0,338 (2) 0,354 (4) 0,384 (5)

Inden for 15% 0,314 (2) 0,313 (3) 0,318 (1) 0,298 (4) 0,263 (5)
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Hver underkomponent transformeres til z-scores, for at de 
skal have samme enhed. Mere formelt vil det sige, at hver vari-
abel konverteres til rangværdier, der standardiseres til middel-
værdi på nul og standardafgivelse på én. Lad x være en given 
variabel og r være en vektor af rangværdier, ri = rang(xi).  Da 
vil z-scoren af en variabel x være defineret som z(x) = zx=  r - πr 

σr
, 

hvor μr or σr er den tværsektorielle middelværdi og standard-
afvigelse af r. De fire komponenter udregnes dermed som:

Lønsomhed = z(zgpoa + zroe+ zcfoa+ zgmar+ zacc)
Vækst = z(z∆gpoa+ z∆roe+ z∆cfoa+ z∆gmar+ z∆acc)

Sikkerhed = z(zbeta+ zidio+ zlev+zevol+ zOhlson+zAltman)
Udlodning=z(znpop+ zeiss+zdiss)

De fire variable kombineres i det samlede kvalitetsindeks:

Kvalitetsindeks=z(Lønsomhed+Vækst+Sikkerhed+Udlodning)

Bemærk at rangeringen for hver underkomponent også er angi-
vet i Tabel A.1. Hvis der er behov for en yderligere uddybning, 
anbefales det at studere Asness m.fl. (2014).
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TABEL A.1: Udregningsmetode for underkomponenter til kvalitetsindeks

Denne tabel rapporterer beregningsmetoden for underkomponenterne til de fire komponenter, der tilsammen konstituerer kvalitetsindekset. I højre kolonne angives 
input fra COMPUSTAT i skarp parentes og input fra CRSP i tuborgklammer. I samme kolonne angives også beregningsmetoden. Alle variable er beregnet ud fra data, 
som er estimeret til at være den senest tilgængelige information d. 31 marts i hvert undersøgelsesår. Det vil sige, at der er tale om ”rullende” regnskab på baggrund af 
seneste fire offentliggjorte kvartalsrapporter. Kolonnen med rangeringsorden angiver ordenen for rangeringsproceduren beskrevet i teksten, f.eks. medfører en høj ROE 
en høj score (H), mens en høj beta medfører en lav score (L).

Variabel Beskrivelse
Rangerings

orden Beregning samt angivelse af input fra CRSP og COMPUSTAT

Lønsomhed    
GPOA GrossProfit-over-assets H (Omsætning [revt] – omkostninger [cogs]) / Aktiver i alt [at]
ROE Return-on-equity H Resultat efter skat men før ekstraordinære poster [ib] / Bogført egenkapital [ceq]
ROA Return-on-assets H Resultat efter skat men før ekstraordinære poster [ib] / Aktiver i alt [at]
CFOA CashFlow-over-assets ratio H ([ib]+afskrivninger[dp]-ΔNWC-investeringer[capx]) / [at]
GMAR GrossProfit-margin H ([revt]‐[cogs]) / [revt]
ACC Accruals L (ΔNWC-depreciation[dp])/[at]

Vækst    
ΔGPOA ΔROE 
ΔROA,, ΔCFOA, 
ΔGMAR, ΔACC

Fem-årig vækst  
i lønsomhedsmål  (Tællert0‐ Tællert‐5) / Nævnert‐5

Sikkerhed    
BETA Systematisk risko L 36 måneders totalafkast {tr1m} af virksomhed j regresseret på 36 måneders totalafkast på S&P500 indekset.
IDIO Idiosynkratisk risiko L Residual varians i ovenstående regression

EVOL Lønsomhedsvolatilitet L Årlig standardafvigelse af 20 kvartalers ROE, hvis tilstrækkelige kvartalsdata er tilgængelige, ellers standardaf‐
vigelse af fem års ROE.

LEV Finansiel gearing L Samlet gæld divideret med aktiver i alt [at], hvor samlet gæld er udregnet som summen af kort- og langfristede 
gældsforpligtelser ([dltt]og [dlc]) samt udstedte præferenceaktier ([pstk])

Altman Kreditrisiko (Altmans Z) H (1,2NWC+1,4opsparetoverskud[re] +3,3EBIT + 0,6[ceq] + 1,0[revt] ) /[at]

Ohlson Kreditrisiko (Ohlsons O) L

-1,32 - 0,407Ln[at] + 6,03[lt]/[at] - 1,43([act]-[lct])/[at] + 0,757[lct]/[act] - 1,72x - 2,37[ib]/{at] - 1,83[oancf]/
[lt] + 0,285y - 0,521([ib] - [ib]t-1}{|[ib]|+| [ib]t-1|}, hvor act og lct er henholdsvis kortfristede aktiver og kortfri‐
stede forpligtelser, oancf er pengestrømme fra drift og ”x” er en dummy variabel for, om forpligtelser i alt [lt] er 
større end aktiver i alt, mens ”y” er en dummy variabel for, om summen af de seneste 2 års resultat efter skat 
men før ekstraordinære poster er større end nul.

Udlodning    

NPOP Femårig total payout ratio H Forskellen mellem fem års resultat efter skat men før ekstraordinære poster [ib] og den femårige ændring i 
bogført egenkapital [ceq] divideret med summen af fem års bruttoresultat ([revt]-[cogs]).

EISS Netto egenkapital-
udstedelse L Etårig relativ ændring i antallet af splitjusterede aktier, hvor splitjusterede aktier er udregnet som produktet af 

antal udestående aktier {cshoq} og den kumulative splitjusteringsfaktor {ajexm}.
DISS Netto gældsudstedelse L Etårig relativ ændring i samlet gæld, hvor samlet gæld er udregnet som i LEV dog inkl. minoritetsinteresser.

Note: Netto arbejdskapital (NWC) udregnes som [act]-[lct]-[che]+[dlc]+[txp]
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carbonbudget, så er man ikke konsekvent i forhold til formueje-
re, der via IIGCC ønsker en pris på carbon, og priser derfor 
sandsynligvis ikke dagens Fossil Fuel Risk Premium korrekt. 
Denne artikel har vist, hvordan finansiel analyse under antagel-
se af et begrænset carbonbudget kan gennemføres.
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