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1.1 Indledning  

Harry Markowitz regnes utvetydigt som fader inden for moderne porteføljeteori, efter han i 

1952 udgav sin banebrydende artikel i Journal of Finance om porteføljeudvægelse via ”mean 

variance portfolio”. Markowitz var med sin artikel den første der, matematisk påviste, hvordan 

en investor via diversifikation, er i stand til at begrænse sin portefølje risiko uden nødvendigvis 

at give afkald på porteføljeafkastet. Markowitzs teori lærte investorer vigtigheden i at 

diversificere risikoen, hvilket i dag er grundstenene i moderne porteføljeteori.  I 1990 blev 

Markowitz anerkendt for sit arbejde inden for porteføljeteori og fik tildelt Nobelprisen i 

økonomi. 

Siden er andre teorier kommet til, såsom CAPM, der blev introduceret i 1964 af William Sharpe, 

der som en ligevægtsmodel bygger videre på Markowitz portefølje princip. De senere år er der 

sket en større videreudviklinger af porteføljestrategier, efterhånden som erfaringerne med 

Markowitz modellen bliver større og at den efterhånden er implementeret af alle som en del af 

beslutningsprocessen, når den optimale portefølje skal beregnes1.  

Grunden til at der er sket en større udvikling, er at der i dag er mange der har en 

pensionsordning og dermed er der sket en stor stigning af formue under forvaltning. Dette har 

ført til en større konkurrence og dermed er kravet til forvalternes evner og 

investeringsprocesser af stor betydning2.  

De seneste år har der været store udsving på de finansielle markeder, hvor finanskrisens styrke 

kom bag på de fleste, mens der i tiden op til, havde budt på store stigninger på 

finansmarkederne, til gavn for både professionelle og privat investorer.  

At der til tider kan fremkomme store udsving på finansmarkederne er dog ikke et moderne 

fænomen, hvor Tulipanboblen i 1634 eller Den store depression i 1930’erne blandt andet kan 

nævnes som store begivenheder.  

I forbindelse med sådanne udsving på finansmarkederne, vil risikopræmierne ændre sig.   

                                                           
1
 Introduction to Risk Parity and Budgeting, Thierry Roncalli  

2
 Introduction to Risk Parity and Budgeting, Thierry Roncalli 
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Det betyder at Markowitzs teori har nogle udfordringer med at blive implementeret i 

virkeligheden, da forventninger til afkastet næppe vil holde.  

Michaud (1989) og Best and Grauer (1991) har tidligere foretaget nogle analyser der 

konkluderer at porteføljeoptimering er følsom overfor usikkerheden i det forventede afkast.    

På grund af estimationsfejlene af tangensporteføljen, er den også blevet kaldt for ”Error 

Maximization” af Michaud og hævder at tangensporteføljen favoriserer aktiver med høj 

Variance Ratio og at det netop er dem, der har størst sandsynlighed for estimationsfejl.  

Derudover konkluderes at den mest udbredte estimationsfejl når en optimal portefølje skal 

beregnes, skyldes fejl i skøn over forventet afkast og ikke i beregning af risikoen3.    

 

1.2 Problemformulering  

I denne opgave tages der udgangspunkt i Risk based optimering, hvor porteføljerne 

udelukkende optimeres via de enkelte aktivers risiko uden brug af forventet afkast, for på den 

måde at konstruere fire porteføljestrategier. 

 Minimum Variance Portfolio (herefter forkortes MV) 

 Maximum Diversification Portfolio (herefter forkortes MD) 

 Risk Parity (herefter forkortes RP) 

 Equally Weighted (herefter forkortes EW) 

Jeg ønsker således med denne opgave at besvare følgende spørgsmål: 

 Hvilken porteføljestrategi har performet bedst i perioden fra januar 2001- februar 

2014?  

 Kan man efter at have læst opgaven konkludere hvilke porteføljestrategi der vil være 

bedst i fremtiden? 

                                                           
3
 Michaud (1989) 
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1.3 Afgrænsning  

Opgaven afgrænses til at det finansielle marked består af fem aktieindeks, som dog vil have et 

stort antal underliggende aktiver. Dette er valgt for at opgaven ikke bliver for omfattende.   

Det vil i opgaven kun være muligt at foretage én rebalancering om måneden. Der vil derfor ikke 

tages højde for ændringer i indekset i den mellemliggende periode.  

Opgaven afgrænses til at der ikke findes inflation, transaktionsomkostninger samt spreads ved 

køb og salg af værdipapirer og valuta. Derudover betales der ikke nogen former for skat på 

værdipapirerne.  

Det vil i opgaven ikke være muligt at gå kort i aktiverne ligesom det heller ikke vil være muligt at 

geare.   

Der findes flere variationer af CAPM, hvor denne opgave alene vil tage udgangspunkt i den 

oprindelige model af CAPM.  
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1.4 Opgavens disponering  

Til at overskueliggøre strukturen i opgaven, er der opstillet et diagram over de forskellige dele 

af opgaven som efterfølgende kort vil blive beskrevet. 

 

 

 

Afsnit 2: Indledningsvis beskrives de forskellige formler for afkast, standardafvigelse og 

korrelation, for herefter at vise dem via matrixberegning.  

Afsnit 3: Nøgletallene der bruges til at analyse porteføljerne bliver gennemgået. At nøgletallene 

bliver gennemgået på dette tidspunkt skyldes at Sharpe Ratio vil går igen i de efterfølgende 

kapitler.  

Afsnit 4: Efterfølgende vil Markowitz teorien blive gennemgået samt en introduktion til CAPM, 

som er teorier der har relevans for problemstillingen og den efterfølgende analyse.  
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Afsnit 5: I dette afsnit vil der blive foretaget en teoretisk redegørelse af Risk Based optimering, 

samt en præsentation af de forskellige porteføljekonstruktioner, først via en dekomponering af 

modellen for herefter at blive præsenteret i sin helhed.  

Afsnit 6: I afsnittet omkring tangensportefølje, vises hvordan porteføljerne via antagelser om 

afkast kan blive lig med tangensporteføljen.  

Afsnit 7: Ved antagelse om ingen korrelationer, vises hvordan den naive portefølje beregnes.   

Afsnit 8: Ved at indsætte forskellige afkastscenarier og forskellige korrelationer, vises hvordan 

porteføljerne bliver påvirket.  

Afsnit 9: I dette afsnit gennemgås databehandlingen for opgaven. 

Afsnit 10: De fundne data vil blive analyseret og sammenholdt.  

Afsnit 11: Afslutningsvis bliver opgaven rundet af med en konklusion og opgavens 

problemformulering søges udredt.  

Hvert kapitel i opgaven vil være nummeret i henhold til ovennævnte afsnitsinddeling. 

 

1.5 Metodevalg  

Afsnit 2 og 3: Her er anvendt lærebøger fra undervisningen. En gang er Wikipedia brugt, da 

emnet ikke er beskrevet i lærebøgerne. Formlen og indholdet i artiklen er blevet krydsrevideret 

via søgning på Internettet.  

Afsnit 4: I afsnittet omkring nøgletal benyttes bøger og videnskabelige artikler, da to af 

nøgletallene ikke er beskrevet i bøgerne. Artiklerne er hentet fra flere forfattere således 

validiteten er kontrolleret.  

Afsnit 5: Introduktion til Markotitz teorien og CAPM er sket gennem brug af lærebøger, samt 

andre bøger indenfor finansierings- og investeringsteorien fra anerkendte forfattere og må 

således anses som værende pålidelige.   
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Afsnit 6: I afsnittet om Risk Based optimering er der primært anvendt Working Papers fra 

velansete personer indenfor området og i mindre grad anvendt bøger.  

Afsnit 7-9: I disse afsnit er der hentet inspiration fra diverse working papers4 

Afsnit 10: Til analysen er data hentet fra Bloomberg og dermed anses for at være pålidelige. Til 

at foretage beregningerne er Excel anvendt. Beskrivelsen af de forskellige indeks er hentet fra 

Internettet.  

MV: Da det ikke er muligt at gå kort, vil Excel ikke altid give en korrekt numerisk løsning for MV, 

der i stedet vil komme med en alternativ løsning.  

Hvert alternativ er således gennemgået for at finde den porteføljekombination med den laveste 

varians, som herefter er anvendt. En anden mulighed havde været at fjerne et eller flere aktiver, 

indtil Excel vil finde et korrekt resultat. Grundet det tidsmæssige forbrug der vil være forbundet 

med det og set i lyset af at Excel ikke har denne mulighed automatisk, er det fravalgt.   

YENDKK: Det har til brug for analysen ikke været muligt at finde forwardpunkter for Yen overfor 

danske kroner for hele perioden, grundet manglende likviditet. I stedet bruges 

forwardpunkterne for euro overfor yen, for herefter at bruge forwardpunkter fra euro til 

danske kroner. 

 

 

 

 

                                                           
4
Minimum Variance, Maximum Diversification, and Risk Parity: An Analytic Perspective,December 2011,Roger 

Clarke, Harindra de Silva & Steven Thorley 
 
Understanding risk-based portfolios by Ryan Taliaferro 
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2 Porteføljeteori 

2.1 Beregning af afkast, standardafvigelse, kovarians og korrelation 

I dette afsnit beskrives og præsenteres disse komponenter, eftersom de vil gå igen i resten af 

opgaven.   

Det forventede afkast for porteføljen,E(rp), kan bestemmes ud fra nedenstående formel5, hvor 

n er tallet af aktiver,  xi vil være det vægtede gennemsnit af aktiv i og E(ri) er det forventede 

afkast.  

 

Det årlige afkast kan findes som enten det geometriske- eller aritmetiske gennemsnitlige årlige 

afkast. Ved det geometriske gennemsnitlige afkast6 tages produktet af aktiverves afkast 1+ri, 

hvor n er antallet af perioder for observationerne, for til sidst at fratrække 1 for at afkastet 

bliver i procent.  

 

Det aritmetiske gennemsnitlige årlige afkast7 er således en approksimation til det geometriske 

gennemsnitlige afkast og tager ikke højde for rentes rente effekten.  

 

 

                                                           
5
 Aktieinvestering, Teori og praktisk anvendelse, 3. Udgave, Michael Christensen & Frank Pedersen. 

6
 http://da.wikipedia.org/wiki/Geometrisk_gennemsnit 

7
 http://da.wikipedia.org/wiki/Gennemsnit 
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Variansen8 udtrykker risikoen der er forbundet med at investerer i et aktiv, således vil et aktiv 

med en høj varians, være et aktiv hvor afkastene afviger fra det forventede afkast.  

 

Her er N er antallet af aktiver,   er det forventede afkast og X er afkast.  

 

Ved at beregne standardafvigelsen for en portefølje9, kan den samlede risiko beregnes for den 

valgte porteføljekombination.  

BABABBAAP wwww ,

2222 ***2**    

Hvor  A,B er kovariansen mellem aktivA,B.  

Kovarians10 bruges som et mål for at beregne samvariationen mellem to stokastiske variable A,B.   

   )(*)(* ,,

1
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Da kovariansen11 ikke er uafhængig, kan korrelationen i stedet beregnes. 
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BA

BA





*

,

, 

 

Resultatet af korrelationen, kaldes for korrelationskofficienten og angives i et interval på 

mellem    -1 og +1.  

                                                           
8
 Aktieinvestering, Teori og praktisk anvendelse, 3. Udgave, Michael Christensen & Frank Pedersen. 

9
 Aktieinvestering, Teori og praktisk anvendelse, 3. Udgave, Michael Christensen & Frank Pedersen. 

10
 Aktieinvestering, Teori og praktisk anvendelse, 3. Udgave, Michael Christensen & Frank Pedersen. 

11
 Aktieinvestering, Teori og praktisk anvendelse, 3. Udgave, Michael Christensen & Frank Pedersen. 
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En korrelationskofficient på +1 mellem aktiverne betyder at aktiverne er perfekt korreleret og 

der vil i dette tilfælde ikke være nogen diversifikationsgevinst.  

Når korrelationskofficienten mellem aktiverne er mindre end 1 vil porteføljen blive mere 

efficient, hvor det maksimalt kan være -1, hvor det vil være perfekt negativ korreleret.  

Er korrelationskofficienten 0, betyder det at aktiverne er ukorrelerede. 

 

2.2 Beregning af afkast og standardafvigelser via matrixberegning 

For udledning af afkast og standardafvigelse via matrixberegning, skal der bestemmes antallet 

af aktiver, som er en vektor, hvor summen af aktiverne summere til 1.   

W= (w1,……wn)T 

Kovariansmatrisen er defineret som varianserne diagonalt og kovarianserne mellem aktiv n,n.    
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Når produktet tages af en vektor og en kovariansmatrise vil det være N ligninger med N 

ubekendte12, som kan nedskrives til  

An = h   

 

Afkastet for porteføljen13 kan beskrives som WT der er en vektor af vægte og R  der er en vektor 

af afkast:  

R =  W T R    

 

I stedet for afkast, kan det forventede afkast findes ved at   = E ( R ), dermed vil porteføljens 

forventede afkast blive:  

WT *   

Standardafvigelsen14 for porteføljen kan illustreres ved:  

 p = WT   W^0.5 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Introduktion til Matematik for økonomer, 3. Udgave, Gustav Kristensen. 
13

 Introduction to Risk Parity and Budgeting, Thierry Roncalli 
14

 Introduction to Risk Parity and Budgeting, Thierry Roncalli 
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3 Nøgletal 

I dette afsnit vil nøgletallene, der benyttes til at analysere porteføljerne blive gennemgået.  

Nøgletal er med til at gøre investeringsprocessen mere overskuelig og effektiv, ved lettere at 

rangere porteføljerne i forhold til hinanden og derved finde frem til porteføljer med de 

ønskelige mål. 

Der er til opgaven valgt Sharpe Ratio, Sortino Ratio og Calmar Ratio til analysering af 

performance i porteføljerne.  

 

3.1 Calmar Ratio  

Calmar Ratio er en forkortelse for California Managed Account Reports og blev udviklet et Terry 

W. Young i 199115.  

Calmar Ratio er et risikomål til at måle afkastet i forhold til tabs risikoen, hvor der typisk bruges 

data fra de seneste tre år, når nøgletallet skal beregnes.   

Jo højere en Calmar Ratio der opnås, jo bedre vil det risikojusteret afkast være, da niveauet af 

risiko ses i forhold til afkastet.  

Maximum Drawdown er det maksinale tab der var været i observationsperioden. Drawdown 

perioden vil ske fra det tidspunkt hvor porteføljen opnår den højeste værdi indtil bunden 

rammes, inden for en angivet periode. 

Når der bestemmes en top eller bund, behøver afkastene således ikke at være kontinuerlige, 

men kan også være en række positive og negative afkast. 

En top kan beskrives ved R der er de realiserede afkast for periode n..  

Top = Max ( R1,R1+R2, R1+R2+…Rn)    

                                                           
15

 Artikel fra www.hedgeworks.com 
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Ligeledes kan et fald bestemmes ved:  

Fald = Min ( R1,R1+R2, R1+R2+…Rn) 

Herefter fratrækkes top og fald, hvilket vil være Maximum Drawdown. 

Calmar Ratio kan således udledes, hvor periodeafkastet R divideres med Maximum Draw Down 

der regnes i absolute værdier.  

 

3.2 Sharpe ratio 

Sharpe Ratio16 er i igennem tiden blevet et populært nøgletal til at måle performance, hvor 

meget af dens popularitet skyldes dens enkelthed. Nøgletallet bruges ofte til at sammenligne 

en portefølje med en anden. 

 

R  vil være afkastet  fratrækkes den risikofrie rente Rf og  p er standardafvigelsen for porteføljen.  

Sharpe Ratio måler det faktiske merafkast ud over den risikofrie rente, som udtryk for 

merafkast pr. risikoenhed.  

                                                           
16 Sharpe Ratio blev opfundet i 1966 af William Sharpe.  
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I en porteføljebetragtning gælder det om at maksimere Sharpe Ratio, da det vil være den 

portefølje, der med den største hældning, vil give det største merafkast pr. risikoenhed.  

Afkastet i modellen antages at være normalfordelt, hvilket er en svaghed ved modellen, da 

afkast ikke er normalfordelte17. Ved skævheder i fordelingen vil det betyde at Sharpe Ratio 

overvurderer risikoen i højreskæve fordelinger og undervurderer risikoen i venstreskæve 

fordelinger.  

En anden svaghed ved nøgletallet er en ikke sammenfattende interesse omkring 

investeringshorisonten, hvis eksempelvis en porteføljemanager ønsker at maksimere den 10- 

årlige Sharpe ratio vil den være anderledes end en investor der ser på den årlige Sharpe ratio i 

10 år.  

 

3.3 Sortino Ratio 

Sortino Ratio18 er en ændring af Sharpe Ratio19, hvor Sharpe Ratio fokuserer på upside og 

downside risici ligeligt, vil Sortino Ratio kun fokusere på downside. 

Ved at Sortino Ratio kun ser på downside er det et bedre performancenøgletal når afkastet ikke 

er normalfordelt.  

Sortino Ratio kan defineres som:  

 

                                                           
17

 https://www-2.danskebank.dk/Link/leptokurtisk111103 
18 Sortino Ratio er ”opfundet” af Brian M. Rom i 1983, opkaldt efter en tidligere grundlægger af Downside risk 

optimization. 

 
19 Sortino: A ‘Sharper’ Ratio, Red Rock 
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Hvor R er afkast, T kan defineres som det mindste accepteret afkast, som i denne opgave 

defineres som 1 måneds Cibor.  

Target Downside deviation (TDD), er downside afvigelsen, der kan defineres som de realiserede 

afkast Ri der er under ”mindste accepteret afkast”, T, hvor N er antallet af aktier.  

 

 

 

 

 

Afkast der således er over mindste accepteret afkast vil få værdien 0 og bliver ikke medtages i 

beregningen.  

Ligesom Sharpe Ratio har Sortino Ratio også nogle svagheder, hvis alle aktiver giver samme 

negative afkast, da vil standardafvigelsen for Sharpe Ratio være 0, mens Target Downside 

Deviation til at være 10, dermed vil det give nogle uhensigtsmæssigheder hvis de to nøgletal 

skal sammenlignes.   

Derudover tager begge nøgletal udgangspunkt i historiske tal uden at skele til fremtiden.  

______________________________________________________________________________ 

                   Realiseret afkast             Sortino Ratio        Sharpe Ratio           

               (%)                                             ( p)                    (TDD) 

_____________________________________________________________________________________________                                      

Aktiv 1   -10         0                  10                        

Aktiv 2   -10                                                                   

Aktiv 3    -10                                                                                                       

_____________________________________________________________________________________________ 
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4 Markowitzs porteføljeteori 

I afsnittet omkring Markowitzs teori vil der først tages udgangspunkt i forudsætningerne, 

herefter vil en introduktion til teorien gennemgås for til sidst at komme med kritik af modellen.  

4.1 Forudsætninger 

Ingen transaktionsomkostninger, skat eller spreads med køb eller salg.  

Dermed vil der ikke være nogen omkostninger forbundet med at købe og sælger aktiver, og 

dermed er antallet af transaktioner uden indflydelse på de samlede omkostninger20.  

Alle handelsbare aktiver kan handles og med uden begrænsninger såsom stykstørrelse.  

Dette betyder at uanset prisen på aktivet, kan der indgås en position på ex. en øre. Selvom det 

er muligt at handle i mindre stykstørrelse, skal der dog investeres for et stort beløb, for at få en 

portefølje af alle handelsbare aktiver21.  

Investorer modtager samme information på samme tid og dermed er alle investorer pristagere.  

Således er det ikke muligt for en investor at påvirke markedsprisen. Derfor er det ikke muligt at 

opnå et bedre afkast end markedet hvorfor en aktiv investeringsstrategi ikke kan tilrådes.  

Investorerne handler rationelt og ønsker at maksimere sit forventede afkast for en given risiko 

eller med et givet afkast at minimere sin risiko. Dermed bekymrer en investor sig udelukkende 

om afkast og varians når der skal tages investeringsbeslutninger.  

Alle investorer har samme investeringshorisont.  

Da alle investorer har samme forventninger samt sandsynligheder til scenarier, er holdningen til 

forventede afkast og risiko ens.  Den eneste forskel er forskellen på risikoaversion.  

                                                           
20

 Edwin J. ELTON and Martin J. GRUBER, TAXES AND PORTFOLIO COMPOSITION 1978 og (Pettit and 

Stanley (1977)) konkluderer I deres analyser at markedsporteføljen  ikke er identisk hvis der betales skat samt en 

signifikant sammenhæng mellem skattesats og portefølje valg. 
21

 Elton og Gruber 1995 
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Hvis der ikke er homogene forventninger vil investorer have forskellige efficiente rande, hvilket 

betyder at en ellers før optimal portefølje ikke nødvendigvis længere er efficient22.  

 

4.2 Introduktion til Markowitzs teori 

Hovedtanken bag optimeringsproblemet har været at afkast er ønskeligt, mens der ikke ønskes 

risiko.  

En af antagelserne bag modellen er at alle investorer ønsker at profitmaksimere, hvilket 

betyder at den marginale indtægt er lig med afkastet, fratrukket den risikofrie rente af den 

marginale risiko som er variansen. 

Markowitz viste således at der ikke findes én portefølje, men en hel stribe af porteføljer 

afhængig af investors præference.  

Porteføljerne kan således illustreres på den efficiente rand23, som vises fra minimum varians 

porteføljen og viser de porteføljekombinationer hvor det forventede afkast for en given risiko 

er størst. 

max (”my”) i ubb.  1,n <  * , wi>0 

Hvor w er vægte og   er varians. 

Alternativt at risikoen for et givent forventet afkast er mindst mulig.  

 

Min  i ubb. ”my”>”my”*, wi>0 

Dermed ignoreres de porteføljekombinationer der har et lavere afkast til samme risiko, da der 

findes en anden kombinationsmulighed med et højere afkast24.  

                                                           
22

 Elton & Gruber 1995 
23

 Vist i figur 10 med blå streg. 
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Tangensporteføljen25 vil være den optimale porteføljekombination på den efficiente rand, hvor 

den tangerer med kapitalmarkedslinjen. 

Kapitalmarkedslinjen er den lineære sammenhæng mellem det risikofrie aktiv og den efficiente 

rand.   

Hældningen på kapitalmarkedslinjen26 kan bestemmes som den største positive hældning, hvor 

R er afkast på porteføljen, Rf er den risikofrie rente og  p og  i er henholdsvis standardafvigelse 

på porteføljen og aktiv i 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                           
24 I grafen på side 20 vil den gule streg vise den kritiske rand.   

 
25

 Tobin (1958) og Merton (1973) peger på at man som investor kun bør holde tangensporteføljen og den risikofrie 
rente som de eneste aktiver, da andelen af det risikofrie aktiv afhænger af risikoaversionen. 

 
26

 Aktieinvestering, Teori og praktisk anvendelse, 3. Udgave, Michael Christensen & Frank Pedersen. 
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4.3 Kritik af Markowitz teorien 

Der er indledningsvis i opgaven kommet med kritik punkter af Markowitz teorien. De 

væsentlige kritikpunkter går på sårbarheden ved markante hændelser på finansmarkederne, 

hvor den specielt under finanskrisen blev kritiseret som manglende diversifikation27, selvom det 

traditionelt er forbundet med Markowitz optimeringen. 

Derudover har modellen fået kritik for at forventede afkast er svære at estimere. 

Samtidig kan der ved modellens forudsætninger sættes spørgsmålstegn omkring realisme i 

disse.  

I virkeligheden vil markedet ikke være efficient, når det er forbundet med omkostninger at 

indhente information28. Desuden vil der være forskellige transaktionsomkostninger, afhængig 

af hvilke aktiver der handles, hvor specielt fysiske varer indebærer en høj 

transaktionsomkostning29 såsom fast ejendom. Derudover er det vanskeligt at beregne efter-

skat afkast, da skatten ikke er kendt på forhånd. 

Afslutningsvis kan nævnes manglende muligheder i at handler kan foretages i stykstørrelser 

tilpasset den enkelte investor.  

Ovennævnte kritikpunkter, samt modellens forudsætninger gør, at man som investor eksplicit 

skal tage stilling til mange forhold. At disse forhold ikke er implementeret i modellen, skal nok 

ses i erkendelse af den komplekse verden vi lever i.    

 

 

 

 

                                                           
27

 Is Markowitz dead? Goldman think so, December 2012 by AsianInvestor 
28

 Grossman & Stiglitz (1980) 
29

 Jensen, 1972 
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4.2.1 CAPM  

4.2.2 Forudsætninger 

Da Markowitz har udarbejdet grundlaget til CAPM som senere blev videreudviklet af Shape 

(1964) og Lintner (1965) bygger forudsætningerne på de samme som fra Markowitz teorien.  

 

4.2.3 Introduktion til CAPM modellen 

Mens Markowitz interesserede sig for den totale risiko når aktiverne skulle prisfastsættes, 

mente Sharpe (1964) og Lintner (1965) at prisfastsættelse kun skulle afhænge af den 

systematiske risiko. 

Den systematiske risiko er den risiko der er forbundet med markedet, såsom økonomiske kriser, 

katestrofer m.v. og kan ikke diversificeres. 

Den usystematiske risiko er derimod den risiko der er tilknyttet den enkelte aktie og er dermed 

uafhængig mellem andre aktier. Den usystematiske risiko er mulig at diversificere bort med at 

vælge en afbalanceret portefølje.  

Den systematiske risiko bliver i CAPM beregnet som beta,   der viser hvor meget et aktiv 

svinger i forhold til markedsporteføljen. 

Markedsporteføljen er den portefølje alle investorer ønsker at investere i og indeholder 

samtlige handelsbare aktiver.    

I modellen antages det at markedsporteføljen har en   på 1. Således vil et aktiv med en   på 2 

stige med 2 % når markedsporteføljen stiger med 1 %.  

Ligesom kapitalmarkedslinjen er afgørende for den optimale portefølje i Markowitz teori er den 

også afgørende i relation til CAPM, hvor den kaldes SML-linjen.  
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Med SML-linjen er det muligt at prisfastsætte et hvilken som helst aktiv eller porteføljen, såvel 

efficient og ineffecient. Samtidig er det muligt at sammenligne forventede afkast på tværs af 

aktiver ved udelukkende at betragte aktivernes  . 

 

 

4.2.4 Udledning af CAPM modellen 

Formlen for CAPM30 kan bestemmes ved:  

Ri = r +  i * (Rm + r) 

(Figur 17) 

Hvor Ri er afkast, Rm er markedsporteføljen, r er den risikofrie rente og   er betaværdien for 

aktiv i. Betaværdien beregnes, ved at tage kovariansen mellem aktiv i og markedsporteføljen 

divideret med variansen for markedsporteføljen.   

 

                                                           
30

 Aktieinvestering, Teori og praktisk anvendelse, 3. Udgave, Michael Christensen & Frank Pedersen. 
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4.2.5 Kritik af CAPM modellen 

Den kritiker der ofte er beskrevet er Roll (1977), der argumenterer for at man i virkeligheden 

aldrig bliver i stand til at teste om CAPM holder. Han begrunder det med, at ingen investorer vil 

være i stand til at indhente data om alle handelsbare aktiver og dermed vil den sande 

markedsportefølje aldrig kunne bestemmes31.  

Derudover argumenterer Merton (1973) for at risikoen ikke er konstant og dermed kan der ikke 

antages en konstant betaværdi, mens Fama & French (1992) argumenterer for at betaværdien 

er en dårlig indikator for risikoen, efter en analyse af en række amerikanske aktier for perioden 

1963-1990.     

 

5 Risk Based optimering  

5.1 Risk based portfolio 

Mange institutionelle investorer har traditionelt dannet porteføljer ved at lave analyser for 

prognoser på aktiemarkedet og herefter forsøge at finde de aktier der giver et højt afkast og 

undgå de aktier der har et lavt afkast.  

Hver ethvert portefølje optimeringsproblemer er der to kilder til risiko:  

 De risici der er forbundet i markedet og værdipapirerne. 

 For at tage fejl i forventningerne. 

Da finanskrisen ramte i 2008 fik det investorerne til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der gik 

galt med mange af porteføljerne. I dag er litteraturen om porteføljekonstruktioner nu blevet 

                                                           
31 En medkritiker til Roll kritik er Stambaugh (1982), der konkluderer at en proxy portefølje ikke er følsom overfor 

CAPM, dog bemærkes det at han konkluderer udelukkede på amerikanske aktiver hvilket ikke er i 

overensstemmelse med en markedsportefølje.  
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mere om risiko og diversifikation end forventet afkast, som er det essentielle i Risk based 

portfolio konstruktion32.  

Det har ført til øget interesse fra investorerne, da flere studier viser, at de giver et bedre faktisk 

afkast end porteføljer med en vægtning på markedsværdi, samt Markowitzs tangensportefølje. 

Konklusionen fra disse studier finder at årsagen til dette skyldes en bedre diversificering33.   

Risk based optimering vil tage udgangspunkt i risikoen, som vil være kovariansmatrisen, uden 

hensyn til det forventede afkast.  

Årsagen til at forventede afkast ikke bruges i Risk based, er at det er vanskeligt at estimere et 

præcis forventet afkast. Derudover giver det en følsomhed i vægtene, som selv ved små 

ændringer, gør at når den optimale portefølje er fundet, er porteføljen ikke længere optimal.      

Risk based består af Marginal Risk Contribution og Total Risk Contribution, som begge tager 

afsæt i kovariansmatrisen og aktivernes vægte når der sker en optimering.                                             

  

Marginal Risk Contribution34 er den tilvækst i risikoen, man får når man øger risikoen med en 

mindre andel af et aktiv.  

 

 

Total Risk Contribution35 kan bestemmes som vægtningen af aktiv i ganget med de individuelle 

Maginal Risk Contribution.  

                                                           
32

 Risk-Based Asset Allocation: A New Answer to An Old Question? Published in The Journal of Portfolio 
Management Spring 2011 (Wai Lee, Ph.D.) 
33

 Clarke de Silva, and Thorley 2006, Martellini 2008 og Choueifaty og Coignard 2008.  

 
34

 Generalized Risk-Based Investing, Emmanuel Jurczenko, Thierry Michel and Jerome Teiletche, March 2013, 2 
version. 
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Hvor summen af Total Risk Contribution vil være det samme som variansen for porteføljen.  

 

 

5.2.1 Porteføljestrategier 

I følgende afsnit gennemgås de fire porteføljestrategier der skal danne grundlag for analysen. 

Porteføljestrategierne er vist ved Risk based optimering, som beskrevet i forgående afsnit.  

5.2.2 Equally weighted portfolio  

Formålet med EW er en porteføljesammensætning med ”1/n” af aktiverne. Dermed adskiller 

den sig med at være uafhængig af statiske forudsætninger når vægtning af aktiverne36 skal ske.  

Ved at vælge EW opnås en neutralallokering hvis risiko og forventet afkast er svær at forudsige.  

Porteføljen vil således kun være afhængig af antallet af aktier, hvor X er allokeringen til aktiv i,j.  

Xi = Xj 

 

1/n 

En svaghed ved porteføljestrategien er at den ikke tager højde for risiko og korrelationer, 

hvilket betyder det er svært at overføre den til Markowitz teorien.  

                                                                                                                                                                                           
35

 Generalized Risk-Based Investing, Emmanuel Jurczenko, Thierry Michel and Jerome Teiletche, March 2013, 2 
version. 
36

 Bernartzi ans Thaler,2001; Windcliff and Boyle, 2004. 
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5.2.3 Maximum Diversification 

Bag MD står Choueifaty og Coignard, der ved at benytte merafkast, volatilatet og Sharpe Ratio, 

sammenholdt med Diversifications Ratio at forsøge at tilnærme eller forbedre 

tangensporteføljen37.  

MD kan udledes som den portefølje, hvor porteføljevægtene er optimeret til at maksimere 

Diversifications Ratio, for at øge diversificeringen i porteføljen. Her vil  i være 

standardafvigelsen for i’et aktiv og  p er standardafvigelse for porteføljen, mens wi er vægten 

og N er antallet af aktiver. 

 

For at MD kan løses ud fra Risk Based optimering, kræver det at hvert enkelt aktiv, bliver 

optimeret så de opfylder nedenstående formel38:  

 

Der har gennem tiden været en del uenighed om måden at definere diversifikation, således kan 

det ikke udelukkes at MD der maksimeres ud fra Diversification Ratio, vil være den samme, hvis 

diversifikationen vurderer ud fra en anden model39.  

Derudover er porteføljestrategien tidligere fået kritik for at mangle et investeringsformål når 

Diversification Ratio maksimeres40. 

                                                           
37

 Chouiefaty and Coignard 2008, har lavet en backtest fra år 1990 til 2008, der ved at investere i S&P 500, Dow 

Jones og Euro Stoxx Large Cap, overperformet signifikant i forhold til kapitalvægtede portefølje, Global Minimum 

Variance og EW. 

 
38

 Generalized Risk-Based Investing, Emmanuel Jurczenko, Thierry Michel and Jerome Teiletche, March 2013, 2 
version. 
39 Risk-Based Asset Allocation: A New Answer to An Old Question? Published in The Journal of Portfolio 

Management Spring 2011 
40

  Meucci (2009) 
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5.2.4 Risk Parity 

Interessen for RP er vokset siden finanskrisen, da konstruktionen viste sig at have klare sig 

bedre i forhold til tangensporteføljen.  

Specielt i USA har der været stigende interesse for strategien, men også ATP har siden 2006 

haft en porteføljestrategi på Risk Parity grundlag41. Efter finanskrisen er synet på risiko ændret 

sig og dermed i endnu højere grad kommet fokus på risikostyring.  

RP er en portefølje hvor hvert aktiv i porteføljen har samme risikobidrag, hvilket betyder, at 

vægten af aktivet i porteføljen vil stige eller falde afhængig af volatiliteten og korrelationen.  

RP kan bestemmes ved at vægtene ganges med den marginale risk contribution.42:  

 

Ligesom med de øvrige strategier, har RP også modtaget kritik for sin gearing af mindre 

risikofyldte aktiver, såsom stats- og realkreditobligationer for herefter at overvægte dem43.  

Dette har betydet at Risk Parity funde generelt performet godt44, hvilket tildeles skyldes at 

renter på obligationer er faldet siden 2000 og er i dag er omkring nul. Med en formodning om 

stigende renter på sigt, er der dermed ikke være garanti for de samme afkast.  

 

 

 

 

                                                           
41

 ‘Risk parity’ strategy has its critics as well as fans, Financial Times, June 2012.  
42

 Generalized Risk-Based Investing, Emmanuel Jurczenko, Thierry Michel and Jerome Teiletche, March 2013, 2 
version. 
43

 Introduction to Risk Parity and Budgeting, Thierry Roncalli 
44

  Frazani and Pedersen (2010).   
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5.2.5 Minimum variance portfolio 

MV er den portefølje som ligger længst til venstre på den efficiente rand og er den efficiente 

porteføljekombination der giver den laveste risiko.  

Selvom der findes andre porteføljekombinationer der er mere efficiente, viser flere tidligere 

studier at MV har givet et højere afkast og en lavere volatilitet end markedsporteføljen ex 

post45.   

Dog ses der at MV ikke nødvendigvis er en portefølje der er diversificeret, da den favoriserer en 

høj andel af aktiver med lav volatilitet46. 

MV kan bestemmes ved at vægtene optimeres så de opfylder nedenstående formel:  

 

  

                                                           
45 Clark, de Silva, og Thorley (2006) Undersøgelse at de 1000 største aktier fra 1968 til 2005), 
samt Behr, Güttler, og Miebs (2008). 

 
46  Clark, de Silva, og Thorley (2006). 
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6 Tangensportefølje 

6.1 Udledning af tangensporteføljen for porteføljestrategierne 

For at porteføljestrategierne bliver lig med tangensporteføljen, kræver det nogle antagelser. 

Der vil derfor i dette afsnit vises, hvordan det er muligt for hver enkelt strategi.   

Tangensporteføljen kan ved Risk Based optimering bestemmes som: 

 

Hvor w er vægtene, i,j er antallet af aktiver og SR er Sharpe Ratio.   

EW vil være lig med tangensporteføljen når afkast  , varianser   og korrelationen    er ens for  

aktiverne i,j47.  

 i =  j ,   i =  j ,  i =  j 

For at MV vil være lig med tangensporteføljen kræver det at forventet afkast for alle aktiver er 

ens, eller ikke kendes, og kan bestemmes som48:  

 

Der kan omskrives til:  

 

 

 

 

                                                           
47

 Introduction to Risk Parity and Budgeting, Thierry Roncalli 
48

 Generalized Risk-Based Investing, Emmanuel Jurczenko, Thierry Michel and Jerome Teiletche, March 2013, 2 
version. 
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MD vil være tangensporteføljen når alle aktiver har den samme Sharpe Ratio, hvilket vil være 

det samme som hvis Diversification Ratio maksimeres49.  

 

Hvis Risk Parity skal være lig med tangensporteføljen, vil den optimale betingelse være50:  

 

  

                                                           
49

 Generalized Risk-Based Investing, Emmanuel Jurczenko, Thierry Michel and Jerome Teiletche, March 2013, 2 
version. 
50

 Generalized Risk-Based Investing, Emmanuel Jurczenko, Thierry Michel and Jerome Teiletche, March 2013, 2 
version. 
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7. Den naive portefølje 

7.1 Udledning af den naive portefølje 

Med denne form for vægtning, vil grundtanken være den samme som med EW, at korrelationer 

antages uden brug af komplekse økonomiske modeller, da det specielt med korrelationer 

kræver en masse antagelser og begrænsninger51. Dette betyder også at porteføljevalg der 

baseres på korrelationer vil være forbundet med større usikkerhed.  

Ved udelukkende at antage ukorrelerede aktiver, vil vægtene for RP og MD være lig med en 

simpel volatilitetsvægtning, idet vægten bestemmes ved at dividere volatiliteten for det enkelte 

aktiv med den samlede volatilitet for porteføljen.  

wa= a /  a,b 

 

Samtidig vil vægtene for MV kunne bestemmes som en vægtning i variansen for den enkelte 

aktiv i forhold til variansen for porteføljen. I modsætning til volatilitetsvægtning, vil 

variansvægtning påtage en mindre andel af aktiver med en høj volatilitet og omvendt, grundet 

den matematiske forskel mellem volatilitet og varians.  

 

wa= 
2 /  2

a,b 

 

De naive porteføljer strider dog imod almindelig lærdom, at ved at vælge en diversificeret 

portefølje kan der opnås et bedre afkast/risiko forhold, men vises alligevel da dette alternativ til 

at bestemme korrelationerne kan være et udgangspunkt.   

 

                                                           
51

 Risk Based og Budgetting 
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8 Faktorer der påvirker porteføljerne 

8.1 Påvirkning fra afkast 

I opgaven er der lagt væk på at forventet afkast ikke anvendes til at bestemme vægtene i 

porteføljerne.  

Dog kræver det, for at klassificere porteføljerne ud fra tangensporteføljen på den efficiente 

rand nogle antagelse for afkastet.  

Ved at ændre på forventet afkast for aktiverne, kan der vises forskellige scenarier og dermed 

vise hvordan porteføljestrategierne placerer sig på den efficiente rand. 

Der er i alle tre scenarier antaget tilfældige korrelationer mellem aktiverne derudover er ikke 

muligt at gå kort.  

EW er udeladt af eksemplerne, da den ikke vil være en efficient portefølje i nogen af 

scenarierne.  

I den første graf antages det forventet afkast at være perfekt proportionalt med den totale 

risiko, som også er kendt fra CAPM, hvor forventet afkast er lineært eksponeret med aktivets 

risiko. 

______________________________________________________________________________ 

 Standardafvigelse     Afkast        

               (%)                 (%)   

_____________________________________________________________________________________________                                    

Aktiv 1   15         3                    

Aktiv 2   20         4                         

Aktiv 3    25                                          5        

Aktiv 4   30                        6 

Aktiv 5   35         7 

_____________________________________________________________________________________________ 
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 Det ses er MD er lig med tangensporteføljen og dermed er den portefølje der giver den største 

Sharpe ratio, mens MV ligger til venstre på den efficiente rand.  

Årsagen til at RP ikke formår også at blive lig med tangensporteføljen, skal findes i mindre 

afvigelse i andelene på under 1 %. Visuelt ligner den at ligge på den efficiente rand.  

For den anden graf antages forventet afkast stadig at være stigende med aktivernes risiko, men 

ikke perfekt proportional med risikoen, hvilket også betyder at den efficient rand er fladere.  

______________________________________________________________________________ 

 Standardafvigelse     Afkast        

               (%)                 (%)   

_____________________________________________________________________________________________                                     

Aktiv 1   15         4                    

Aktiv 2   20         4,1                         

Aktiv 3    25                                          4,2        

Aktiv 4   30                        4,3 

Aktiv 5   35         4,4 

_____________________________________________________________________________________________ 
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MD er nu ikke længere den optimale portefølje, hvor MV nu er rykket tættere på 

tangensporteføljen og RP ligger stadig mellem de to porteføljer, hvor det visuelt ligner at den 

ligger under den efficiente rand.   

Forskellen mellem MD og RP contra MV og tangensporteføljen, skal findes ved at MD og RP 

tildeler aktiv 4 og 5 en større andel, på bekostning af en lavere andel af aktiv 1 og 2. Dette 

betyder at de får en højere standardafvigelse og ligger højere på den efficiente rand.   
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Den tredje graf viser stigende forventet afkast mens risikoen er faldende.  

______________________________________________________________________________ 

 Standardafvigelse     Afkast        

               (%)                 (%)   

_____________________________________________________________________________________________
___                                       

Aktiv 1   15         4,4                    

Aktiv 2   20         4,3                         

Aktiv 3    25                                          4,2        

Aktiv 4   30                        4,1 

Aktiv 5   35         4 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Her vil MV være lig med tangensporteføljen.   

MD og RP tildeler alle aktiverne en nogenlunde ligevægt, hvor MV og tangensporteføljen 

tildeler aktiv 1 næsten halvdelen af den samlede allokering og opnår dermed en lavere 

standardafvigelse samt et højere afkast.  
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På baggrund heraf vil MD og RP nu ligge på den forkerte side af den efficiente rand og dermed 

vil der være en anden portefølje der giver et bedre afkast til samme risiko.  

 

8.2 Påvirkning fra korrelationer 

Når variansen og kovariansen ændrer sig vil porteføljerne reagere forskelligt i forhold til 

allokeringen til det enkelte aktiv. 

Ved at antage en portefølje bestående af tre aktiver, hvor aktiv 1 er en veldiversifiseret 

portefølje med en standardafgivelse på 1, mens aktiv 2 og 3 består af en enkelt aktie hvor 

standardafgivelsen er ens. Det antages at der ikke kan gå kort i nogle af aktiverne. 

Således vises hvordan andelene i aktiv 2 og 3 vil reagerer når aktiverne er ukorrelerede, samt 

når aktiv 2 og 3 korrelerer negativt til aktiv 1. 

______________________________________________________________________________ 

 Standardafvigelse             Korrelationer   

               (%)              Aktiv 1  Aktiv 2  Aktiv 3      

_____________________________________________________________________________________________                                     

Aktiv 1   1         1                     0                    0    

Aktiv 2             0                            1                             0 

Aktiv 3                                                 0                            0                             1  

_____________________________________________________________________________________________ 

  

Da tabellen er vist med korrelationer, skal det omregnes til kovarianser.  
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Ved ingen korrelation ses at RP og MD har en identisk allokering til aktiv 2 og aktiv 3. 

MV viser til gengæld en hurtig reduktion af eksponeringen af de risikofyldte aktiver, hvor MD og 

RP er langsommere om at reducere deres eksponering.  

MV vil have en lavere risiko, når standardafvigelsen er større end 1, eksempelvis vil 

standardafvigelsen for MV, når aktiv 2 og 3 har en standardafvigelse på 4 være 0.94%, mens 

den for RP/MD er 1.15%, hvilket giver en forskel på 18,34%.  

______________________________________________________________________________ 

 Standardafvigelse             Korrelationer   

               (%)              Aktiv 1  Aktiv 2  Aktiv 3      

_____________________________________________________________________________________________                                      

Aktiv 1   1         1                    0.5                    0.5    

Aktiv 2             0.5                        1                             -0.2 

Aktiv 3                                                 0.5                       -0.2                           1  

 

I det andet eksempel vil aktiv 2 & 3 have en negativ korrelation til hinanden, dermed vil 

kombinationen af disse to aktiver have en lavere standardafvigelse end ved andre aktiver med 

den samme risiko.  
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MV starter med at tildele aktiv 2 og 3 den samlede allokering grundet den negative korrelation 

til aktiv 1, men i takt ved at risikoen stiger, reagerer MV ved at sænke eksponeringen kraftigt 

grundet aktiv 1 har en lavere risiko.  

Det ses at andelene i aktiv 2 og 3 er højere i RP nu hvor de har en negativ korrelation. Her vil RP 

for at få samme risikobidrag reducere allokeringen i aktiv 2 og 3 i takt med at risiko stiger. 

Da metoden bag MD er at maksimere diversifikation i porteføljen, vil den udelukkende fokusere 

på aktiv 2 & 3. Dette betyder at der tildeles en allokering på 100 %, idet porteføljemetoden går 

på at opnå den mest diversificerede portefølje og dermed fastholdes denne allokering konstant, 

uanset hvor meget standardafgivelsen vil stige. Det betyder at porteføljesammensætning i MD 

kan have en høj risiko, hvilket er en ulempe for modellen.  
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9 Data 

I det følgende afsnit vil databehandlingen blive beskrevet, således det giver et kronologisk 

overblik over hvordan de forskellige valg til analysen er fremkommet.  

9.1 Analyseperiode 

Til analysen anvendes en analyseperioden fra januar 2001 til februar 2014, som er vurderet 

giver tilpas mange data til at foretage analysen.  

9.2 Analyseperiode for afkast 

Når afkast perioden skal fastsættes, kan den deles om i tre kategorier52.  

______________________________________________________________________________ 

                                                      MT                                TAA                                          SAA 

                                           (Marked Timing)        (Tactical asset allocation)    (Strategic asset allocation)_____________                                  

  1 dag til 1 mdr.                   3. mdr. til 3. år          10 år til 50 år. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Markeds Timing på en dag er kortsigtet, da der handles på handelsmønstre eller anomalier ved 

nogle kortsigtet handelsstrategier. Dette er noget anderledes i forhold til Risk Based optimering, 

hvorfor den helt korte periode vedrørende Markeds Timing fravælges.  

Strategic Asset Allocation er et lang investeringshorisont53. Over denne periode er indflydelse 

på finansielle kriser og konjunkturer af mindre betydning, samt markedsforventninger er her 

tilpasset til politiske og strukturelle ændringer. For denne periode vil risikopræmier være stabile.  

Strategic Asset Allocation perioden fravælges, da der i analysen ønskes at blive lagt vægt på 

hvordan de forskellige porteføljestrategier har performet i perioder med store udsving på de 

finansielle markeder.  

                                                           
52

 Introduction to Risk Parity and Budgeting, Thierry Roncalli 
53

 Brennan et al., (1997). 
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Tactical asset allocation er en kort- til mellemlang periode, hvor der i denne periode tages 

udgangspunkt i cyklusser i økonomien og psykiske aspekter. Typisk vil ændringer i 

porteføljesammensætningen ske ved finansielle nyheder og makroøkonomiske data. Som følge 

heraf vil risikopræmier være varierende over tid.  

Da analyseperioden indeholder flere kriser, som har betydet at risikopræmierne har svinget, er 

der valgt at afkast og kovariansmatrisen bliver beregnet per måned, for at observere så mange 

udsving som muligt. Dette betyder at Markeds timing er valgt men i det øvre tidsinterval, 

hvilket vil være med månedlige rebalanceringer og afkast.  

9.3 Analyseperiode for kovariansmatriserne 

Da afkastobservationerne er bestemt til at være per måned vil kovarianserne beregnes med 

samme interval54. Dette betyder at dataperioden vil være fra år 2000 til februar 2014, da der til 

beregning af kovariansmatriserne bruges data et år bagud.  

Kovariansmatriserne vil blive beregnet i lokalvaluta, da der kun ønskes risikoen tilknyttet 

indeksene, når vægtene skal beregnes.  

9.2.1 Indeks 

I dette afsnit gennemgås de indeks, som er valgt at der skal repræsentere porteføljen. Således 

vil det første afsnit beskrive hvilke muligheder der findes indenfor vægtning af et indeks, 

herefter vil valget af indeks blive beskrevet, for til sidst at definere hvordan vægtning og afkast 

udledes matematisk.  

                                                           
54 Ball & Torous(2000) har empirisk studeret korrelationer af en række internationale 

aktieindeks og finder at strukturen i korrelationerne ændrer sig over tid afhængig af de 

økonomiske politikker, øget integrering af capital markedet og den relative konjunkturudvikling.  

Siden sommeren 2007 er internationale aktie korrelationer steget dramatisk, som også har 

betydet at korrelationerne ikke syntes at være uafhængige (Buraschi et al). 
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9.2.2 Valg af vægtningsmetode for indeksene 

Der findes to forskellige metoder indenfor vægtning af indeks. Den mest udbredte er indeks 

vægtet efter kapitalværdi, da det er repræsentativt for det generelle aktiemarked. Derudover 

er det efficient og det er muligt at handle for alle investorer.  

Alternativ vægtet metode er et alternativ, som kan være ud fra en fundamental indeksering, 

hvor indekset bliver vægtet ud fra økonomiske aspekter. Ligeledes kan der indekseres efter en 

risiko baseret indeksering, hvor den underliggende ide, er at opbygge en mere diversificerede 

portefølje end den kapitalværdivægtede, for dermed en opnå en bedre risikopræmie.  

Til analysen er valgt at bruge kapitalvægtede indeks, da det er muligt at handle dem på et 

regulerede marked.  

9.2.3 Valg af indeks 

Der er valgt fem aktieindeks der repræsenterer det samlede aktiemarked og som alle er i 

lokalvaluta.  

 S&P 500 

 Eurostoxx 50 

 Nikkei 225 

 C20 

 FTSE  

Bestemmelsen af værdien af indeksene er i analysen sket til sidste handlede pris på den sidste 

handelsdag på måneden og er hentet via Bloomberg.  

Samtidig er der i analysen anvendt total return indeks, hvilket betyder at udloddende 

dividender fra de underliggende selskaber er reinvesteret.    
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Der vil i analysen ikke blive fokuseret på aktier fra Fjernøsten og Emerging markets. Dette 

fravalg er sket da MSCI Worlds, som er brugt som approksimation for det samlede globale 

aktiemarked, kun har en samlede eksponering til Fjernøsten og Emerging markets på 6 %55.  

Samtidig har mange af disse up-comming økonomier de seneste 10 år været i forskellige stadier 

og derfor vil det komplicere opgaven at vælge et indeks der repræsenterer hele Fjernøsten og 

Emerging markets.  

Ydermere begrundes fravalget med et ønske om, at der findes valide data til analysen når det 

skal omregnes til danske kroner.  

9.2.4 S&P 500  

Standard and Poor 500 er et aktieindeks på 500 er af største selskaber målt på markedsværdi 

og adskiller sig fra Dow Jones og Nasdaq, ved at være bredere sammensat56.   

Mange anser S&P 500 som værende det mest ansete indeks til at repræsentere det 

amerikanske aktiemarked, da sammensætningen af indekset er sammensat ud fra industrierne i 

den amerikanske økonomi.   

De underliggende aktier der indgår i indekset bliver vægtet efter børsværdi, beregnet af 

Standard and Poors, hvor kun offentlige aktier der er tilgængelige for handel medregnes.  

Derudover skal et selskab for at det kan optages i S & P 500 først godkendes af en komite og 

overholde følgende betingelser:  

 Have en markedsværdi på 4 milliarder USD eller mere 

 At aktierne er noteret på NYCE eller Nasdaq.  

 Minimum 250.000 handlede aktier de seneste 6 måneder.  

 

 

                                                           
55

 ishares MSCI World, set i Nordea ”clips” porteføljesystem 
56

 http://en.wikipedia.org/wiki/S&P_500 
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9.2.5 C 20 

C 2057 er Danmarks elite indeks over de mest 20 handlede aktier, som startede i indeks 100 i 

1989. Løbende laves statistik på hvilket aktier der handles mest, målt på markedsværdi, og to 

gange om året kan der ske en udskiftning i indekset.  

Hver enkelt aktie der indgår, vægter med sin markedsværdi, hvilket betyder at eksempelvis 

Novo Nordisk vægtede med 46 % i 2012, hvor den kun vægtede med 16 procent i 2006.  

Da dette er fundet uhensigtsmæssigt at en aktie næsten repræsenterer halvdelen af indekset58, 

blev C 20 indekset erstattet af C 20 cap pr. 1. februar 2013 som ledende indeks. Med C 20 cap 

kan en aktie ikke vægte mere end 20 %. Hvis den kommer over denne grænse sættes den 

tilbage til en vægtning på 15 %. 

I denne opgave er C 20 indekset brugt, da C20 Cap først er blevet introduceret i 2011.    

9.2.6 Eurostoxx 50 

Eurostoxx 5059 er et europæisk indeks over de største 50 selskaber målt på markedsværdi.  

Udvælgelsen sker via 18 forskellige Dow Jones EUROSTOXX supersector indeks, som 

repræsenterer 95 % af den samlede markedsværdi på de store børser i 18 europæiske lande.  

Indekset tilpasses en gang om året, hvor kun virksomheder der er gået over til Euro kan optages 

i Eurostoxx 50.  

 

 

 

 
                                                           
57

 http://da.wikipedia.org/wiki/OMXC20 
58

 (http://www.business.dk/oekonomi/novo-nordisk-skygger-for-kursudviklingen pr. 14 august 2012)    
59

 http://de.wikipedia.org/wiki/EURO_STOXX_50 

http://www.business.dk/oekonomi/novo-nordisk-skygger-for-kursudviklingen
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9.2.7 FTSE 

FTSE60 er Englands elite indeks, som udgør 81 % af den samlede værdi på det engelske 

aktiemarked og består af de største 100 selskaber målt på markedsværdi. Fire gange om året, 

om onsdagen, efter den første fredag i måneden, udvælges hvilke selskaber der skal 

repræsentere indekset, hvor børsværdien fra dagen før tager udgangspunkt i udvælgelsen.  

For at et selskab kan optages på FTSE, er det et krav at de underliggende selskaber stiller priser i 

enten pund eller Euro i Stock Exchange Electronic Trading System, derudover er der krav til 

likviditet og andel af offentlige tilgængelige aktier.  

9.2.8 Nikkei 

Det Japanske aktieindeks61 består af 225 aktier, hvor der en gang om året i september kan ske 

en tilpasning af indekset.  

Aktierne i indekset er lige vægtet ved at hver aktie har en pålydende værdi på 50 yen pr. aktie, 

det betyder at en prisændring dermed ikke påvirker en specifik sektor.  

9.2.9 Udledning af afkast og vægtning for indeksene 

For de fem indeks der er valgt, kan afkastet for indeksene med n aktier, defineres som i 

nedenstående formel, hvor Pi,t er kursen for i aktier og Ri,t er periode afkastet mellem tiden t-1 

og t:  

 

 

 

                                                           
60

 http://en.wikipedia.org/wiki/FTSE_100_Index 
61

 http://en.wikipedia.org/wiki/Nikkei_225 
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Værdien af indeksene, vil i analysen blive vist med aritmetiske afkast, således forudsættes en 

konstant beregningsværdi til at være 100.  

 

Vt = Vt-1 * R * 100 

Hvor V er værdien af indekset til tidspunkt t og R er afkast62. 

9.3.1 Den risikofrie rente 

Til analysen er der valgt at anvende den 1 måned Cibor rente. 

Cibor er den rentesats som en bank ønsker at låne ud til, for en periode fra 1 uge til 12 måneder, 

til en anden bank uden sikkerhedsstillelse. Renten fastsættes dagligt, ved at seks danske banker 

og to udenlandske banker indberetter til Finansrådet til hvilket rente de ønsker at låne ud til, til 

andre banker.   

9.4.1 Valuta 

I nærværende afsnit beskrives hvordan valutarisikoen kan afdækkes når indeksene er købt i 

lokalvaluta. 

Derudover vil en udledning af afkast for valutaeksporneringen og et samlet hedget afkast for 

indeksene blive gennemgået.  

9.4.2 Introduktion til valutahandel 

Valutahandel har mange formål bl.a. afregning af varer og tjenesteydelser, spekulation og 

afdækning af valutarisiko.  

Da der ønskes et hedget afkast, skal der ske en afdækning og dermed vil der blive solgt den 

valuta til det land, hvor der sker en eksponering.  

                                                           
62

 Egen tilvirkning 
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For at sikre ens forståelse, er valutaen til venstre ”Based” og valutaen til højre ”Quote”, således 

at der handles ”Quote” og afregnes i ”Based”.  Derudover er der en rangorden om hvilken 

valuta der er based overfor den anden.  

Nedenfor viser rangorden af de største valutaer:  

EUR, GBP, AUD, HKD, USD, CAD, CHF, JPY. 

Danske kroner vil altid have laveste rangorden, når man handler i Danmark.  

9.4.3 Forwardkurs 

En forwardkontrakt er en aftale om aftale om køb eller salg af en valuta til en aftalt kurs til et 

aftalt tidspunkt. I opgaven vil forwardkontrakten bruges til at afdække valutakursrisikoen, idet 

der sælges en forwardkontrakt frem til næste periode.  

En forwardkurs kan bestemmes ud fra nedenstående formel, hvor O er spotkursen, iv og ib er 

renten i henholdsvis quote og based valutaen, mens D er dage og Bv og Bb er 

rentekonventionen i quote og based valutaen, som udgangspunkt er den 360 dage.   

 

En forwardkurs vil som regel afvige fra spotkursen, da det afhænger af renteniveauet i de 

handlede lande.  

Således vil en afdækning af valutarisikoen føre til en lavere forwardkurs hvis renten i iv er højere, 

da der dermed betales en carry for at være kort i en højrentevaluta.  
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9.4.4 FX Point 

Udover at beregne forwardkursen via renter, kan den desuden beregnes via FX Point, der som 

basispoint, tillægges eller trækkes fra den aktuelle spotkurs, for at bestemme forwardkursen.  

FX point ser på renteforskellen over en given periode og vil være værdier i et mindre format. 

Typisk vil værdien af et FX point have en værdi på 1/10000, mens den for Yen vil have en værdi 

på 1/100.  

Hvis renten er lavere for base valutaen end for quote valutaen, vil FX point være positive og 

dermed vil der være en præmie. Omvendt hvis renten på base valutaen er højere end renten på 

quote valutaen, vil der være en rabat.  

9.4.5 Udledning af afkast for valuta og hedget afkast 

I forbindelse med rebalancering, vil indeksene købes ved omveksling til dennes afregningsvaluta, 

som vil ske til spotkursen St0, hvor t er tiden og S er spotkurs. Samtidig sælges en 1 måneds 

forwardkontrakt Ft0 til tidspunkt t1 således positionen er afdækket, hvilket betyder der sælges 

af identisk beløb, som der er blevet købt for.  Når forwardkontrakten udløber skal dette beløb 

købes tilbage og bliver vekslet om til danske kroner til spotkurs St1.   

Dermed kan afkastet for valuta, RFX  beregnes som følgende: 

 

Analysen forudsætter perfekte hedge, ved et positiv periodeafkast fra indeksene vil dette afkast 

ikke være afdækket, men vil blive vekslet til St1. 

 

 

 



50 
 

Således vil det samlede hedget afkast for indeksene og valuta bestemmes ved:  

 

 

Hvor R,FX  er afkastet på valuta og R,i er afkast for indeks. 

 

10 Analyse  

10.1 Analyse af markederne  

I dette afsnit vises hvordan de valgte indeks grafisk har udviklet sig i analyseperioden, for på 

den måde at give et større klarsyn på udvikling i porteføljestrategierne.  

Standardafvigelsen viser at der i analyseperioden har været en gennemsnitlig standardafvigelse 

på 4.56 % pr. måned.   

 

Standardafvigelsen har i perioden fra 31. januar 2001 til 31. august 2004 været over det 

gennemsnitlige niveau. Særligt ses at det Europæiske indeks fra 31. juli 2003 til 31. december 
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2003 havde store standardafvigelser, som toppede i maj 2003 med en standardafgivelse på 

9,44% for en måned. I samme periode ses at afkastene på indeksene er faldende hen over 

perioden. 

 Efterfølgende kommer der en periode fra august 2004 til marts 2008 hvor indeksene har en 

lavere volatilitet end det gennemsnitlige og samtidig ses at der i perioden er en serie af positive 

afkast.  

63 

Fra juli 2008 stiger volatiliteten i forbindelse med finanskrisen og de store udsving fortsætter 

frem til februar 2010. I samme periode måles den største standardafgivelse, da det danske C 20 

indeks fra juni til august har en månedlig standardafvigelse på over 10 %.  

Fra februar 2010 og frem til analyseperiodens afslutning ses en tendens til en faldende 

standardafvigelse med undtagelse af perioden fra august 2011 til september 2012. 

Gennem hele analyseperioden har FTSE været det indeks, der har haft den laveste risiko, mens 

værdiudviklingen har været det fjerde bedste.  

Derudover bemærkes det at S&P reagerer senere når risikoen stiger og samtidig falder risikoen 

før end de øvrige indeks. S&P har været det anden bedste indeks målt på værdiudviklingen.  

                                                           
63

 Hedget afkast. Værdiudviklingen er foretaget efter den aritmetiske afkastmetode. 
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Det danske C20 indeks har gennem hele analyseperioden ligget i toppen målt på risiko og 

værdiudvikling. 

Nikkei har igennem hele perioden ligget i den øvre del af indeksene målt på standardafvigelse, 

mens værdiudviklingen har været i den nedre del.  

Tages der udgangspunkt i korrelationerne for S&P, Eurostoxx og FTSE ses at de er i den øvre del 

af grafen, hvilket betyder at korrelationen på tværs af disse indeks er tæt forbundet. 

 

For det danske C20 indeks vil det i forhold til Eurostoxx, FTSE og S&P have en større korrelation 

end de tre indeks indbyrdes.   

Nikkei har derimod den største korrelation til de øvrige indeks og dermed er der en 

diversifikationsgevinst ved at vælge japanske aktier.  Der ses flere perioden hvor Nikkei har en 

negativ korrelerede til FTSE og C20.  

Det bemærkes i perioden fra januar 2008 til november 2009 at aktiverne har en tendens til at 

korrelere tættere, hvilket skyldes at der med en finansiel krise vil korrelationen være tættere på 

1, da investorer ønskes at frasælge risikofyldte aktiver.  
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10.2 Analyse af porteføljestrategierne 

Som illustreret i nedenstående graf for værdiudviklingen i porteføljerne, er der en tæt 

sammenhæng mellem porteføljerne indtil 2009, hvorefter båndene udvides.   

Således viser at EW er den portefølje der har haft den største værdiudvikling, efterfulgt af RB, 

MV for til sidst MD.  

 

Årsagen til MD har performet dårligst, vurderes den store andel af Nikkei. Som vist i tidligere 

afsnit er der en stor korrelation til Nikkei og da netop MD favoriserer aktiver hvor der er en 

diversifikationsgevinst, vil dette være årsagen til den manglende performance.  

Dette underbygges også i næste figur, hvor allokeringen til indeksene for MD vises i kurverne, 

mens korrelationen for Nikkei til de øvrige indeks vises som søjler. Der ses dermed en 

sammenhæng mellem en høj andel i Nikkei når korrelationerne er lave i forhold til de øvrige 

indeks. 

Når MD har en så stor eksponering til Japan, vil det i praksis have været naturligt, at nedbringe 

denne andel eller finde andre aktiver med lignende egenskaber.  
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MV er den portefølje målt på værdiudviklingen, der har performet anden værst målt på 

værdiudvikling.  
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Der ses et stort turnover i porteføljen, hvor det primært er FTSE og S&P der har de største 

andele, da variansen har været lavest for disse. Dermed vurderes den manglede performance, 

med en meget stor andel i FTSE fra november 2011 til oktober 2012, da det ses i figuren for 

værdiudvikling, at EW og RB udvider spændet i netop denne periode. Derudover er andelen af 

danske aktier stort set kun eksisterende fra juli 2010 til juli 2011, da variansen har været højere 

end for de øvrige indeks og da C20 er det indeks der har performet bedst kan denne faktor 

ligeledes tilskrives.  

RP har gennem hele perioden haft meget stabile andele og er således den portefølje der har 

performet anden bedst. I nedenstående graf ses forskellen mellem andelene i RP og EW som 

streger. Der ses en stor sammenhæng i andelen mellem de to porteføljer frem til maj 2012 hvor 

EW øger værdiudviklingen mere i forhold til RP. Årsagen til dette skyldes at RP allokerer en 

mindre andel i C20 hvorefter en mindre andel i Nikkei, der i denne periode giver et pænt afkast.   
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 EW vil ud fra værdiudviklingen være den bedste portefølje. Hvor de andre porteføljestrategier har 

undervægtet C20 og S&P, har EW således med en fast andel opnået den største værdiudvikling.  

 

 

 

10.3 Analyse af nøgletal 

I dette afsnit ses på performance ud fra nøgletal, således er det muligt at sammenligne 

porteføljerne på tværs af hinanden. De tre nøgletal vil dermed analysere performance ved 

positive og negative afkast, udelukkende negative afkast, samt afkastet i forhold til downside 

risikoen. 

Tages der udgangspunkt i den årlige Sharpe Ratio64, ses for MD og MV at den gennemsnitlige 

Sharpe Ratio er negativ over perioden og dermed har Ciborrenten i gennemsnit performet 

bedre.  At MD har et større negativ Sharpe Ratio end MV, skyldes et større gennemsnitligt 

negativ afkast og en højere risiko i porteføljen. Dette er til trods at MV er den portefølje med 

den laveste standardafvigelse, som ellers er positivt for Sharpe ratio. 

                                                           
64

 De årlige afkast er hentet fra værdiudviklingen, hvorfor der er brugt aritmetiske afkast fratrukket den risikofrie 
rente. For at få den årlige standardafvigelse er der brugt den månedlige primo året hvorefter der er taget kvd.rod 
(12) 
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Både RP og EW har begge bidraget med et gennemsnitligt positivt afkast og dermed en positiv 

Sharpe Ratio, hvor EW opnår den største Sharpe Ratio ved at have det største gennemsnitlige 

afkast.  

 

For Sortino Ratio er TDD og risikopræmien beregnet med 12 måneders historik. Den viser at 

TDD er højest for MD og lavest for MV og dermed har de negative udsving været større for MD. 

MD vil igen blive lavest rangeret grundet en lavere gennemsnitlig risikopræmie i forhold til de 

øvrige strategier. MV vil grundet manglende performance blive rangeret som nummer 3 ud af 4.   

EW formår igen at være højst rangeret foran RP der fra 2008 har en lavere Sortino Ratio i 

nedgangstider og en højere Sortino Ratio i opgangstider i forhold til RP. Derudover opnår EW at 

have den højeste risikopræmie blandt i fire strategier.   
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Det sidste nøgletal der skal analyseres er Calmar Ratio, hvor MDD måler det største fald i 

porteføljerne over de sidste 36 måneder, sammenholdt med det gennemsnitlige månedlige 

afkast over samme periode.   

Det ses at MD har de største fald, der dog med et positivt gennemsnitligt afkast alligevel bliver 

rangeret som nummer 4 ud af 4.  

For MV ses at MDD er lavere, hvilket er naturligt set i forhold til konstruktionen, dog er det 

gennemsnitlige afkast lavere end RB og EW, hvorfor MV bliver rangeret anden sidst.  

RP og EW ses at have en MDD der følger hinanden tæt, hvis der tages gennemsnittet af faldene 

har RB haft et mindre fald i forhold til EW på 0.0004% i hele perioden. At EW alligevel formår at 

få en højere Calmar Ratio er grundet et bedre afkast og dermed er det den porteføljestrategi, 

der i forhold til afkast har den bedste risiko.   
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10.4 Analyse af porteføljestrategierne ved fast standardafvigelse.  

Ved at antage en årlig standardafvigelse på 10% om året, vil porteføljerne ikke hele tiden være 

fuldt investeret, andre gange mere. Ved at beregne hvordan porteføljerne har performet ud fra 

Sharpe Ratio, hvor nævneren er konstant, gør det nemmere at sammenligne porteføljerne.  

Det ses nu at MV er den portefølje, der har oplevet den største værdiudvikling hen over 

perioden, mens MD ses at have det største gab op til de andre.  

65 

Årsagen til at MV har givet et bedre afkast, skal ses i lyset af at MV over hele perioden har en 

større total andel, hvilket også ses i nedenstående figur.  
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Ved at beregne den årlige Sharpe Ratio66 for primo hvert år, ses i nedenstående figur, hvordan 

de har performet hen over analyseperioden. 

 

Som vist i ovenstående tabel, ses at MV nu er den strategi med den højeste Sharpe Ratio, da 

MV har haft et højere afkast i forhold til risikoen.  

Både RP og EW har for perioden haft en nogenlunde identisk performance, som kun marginalt 

bliver overgået af EW.  

Da MD i perioden har haft et negativt afkast, vil Sharpe Ratio være negativt og er dermed vil 

MD få den laveste placering.    
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 De årlige afkast er hentet fra værdiudviklingen, hvorfor der er brugt aritmetiske afkast fratrukket den risikofrie 
rente.  
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10.5 Den naive portefølje 

Tidligere i opgaven, blev de naive porteføljer gennemgået. Ved en simpel volatilitet- og 

variansvægtning, ses hvordan de har performet gennem analyseperioden.  

Det ses at der er opnået en større værdiudvikling ved volatilitet- og variansvægtning end der er 

for RP og MV, som på henholdsvis 126,56 og 116,44.  

 

 

10.6 Ændringer i allokeringen 

I gennem hele analysen er der udelukkende set på performance. Det er også vigtigt at fokusere 

på ændringer i allokeringen, da det administrativt er en større byrde, når de er mere volatile.  

I nedenstående figur67 vises den faktiske ændring i allokeringen, hvor der er taget højde for 

afkastet for indeksene i perioden.  
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Det bemærkes at MV er den portefølje med de største udsving, hvor man i praksis næppe vil 

føre en så aktiv strategi, da det ressourcemæssigt vil være utroligt omkostningskrævende, 

samtidig med at der ikke kun vil ske eksponering til et enkelt land.  

 

 EW er den portefølje der har de mindste udsving, når der sker månedlige rebalanceringer og 

dermed vil den administrativ være lettere at håndtere.  

Hvis der i opgaven alligevel antages at der er transaktionsomkostninger ved køb og salg af 

indeksene, vil store ændringer i andelene betyde høje transaktionsomkostninger, hvilket vil 

påvirke den samlede netto afkast. Dermed vil EW og RB være de porteføljer med de laveste 

transaktionsomkostninger, mens MD og MV vil have de højeste.  
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11. Konklusion  

Efter at have foretaget analysen af porteføljerne, kan det konkluderes at EW har været den 

bedste porteføljestrategi i analyseperioden.  

Målt på de tre nøgletal, blev EW  højst rangeret, dog med undtagelse af analysen med fast 

standardafvigelse hvor EW blev rangeret som nummer to.  

Derudover er turnover lavere i porteføljen og vil derfor ud fra et administrativt synspunkt være 

overlegen i forhold til de øvrige strategier. 

Dermed ses at de avancerede modeller der ellers skulle give en mere diversificeret portefølje og 

bedre risikostyring ikke har givet et bedre resultat og at KISS68-princippet i stedet for 

overtrumfet.  

At EW, som ikke er diversificeret, opnår bedre resultat end MD og RP som ellers af Clarke de 

Silva, and Thorley 2006 bliver fremhævet for diversificering og risikostyring vurderes valgene 

samt antallet af indeksene som forklaringen.    

Dette betyder også at det ikke kan afvises at resultatet vil være anderledes hvis eksempelvis 

Nikkei blev byttet ud med et andet indeks hvor diversifikationsgevinsten ikke er lige så stor. 

Dermed vil allokeringerne blive anderledes, hvilket vil føre til et andet resultat, specielt for MD.   

Det vil ikke være muligt at foretage en konklusion ud fra det andet spørgsmål i 

problemformuleringen, da det kræver antagelser om fremtidige volatilitet og korrelationer.  

Således blev det belyst i opgaven hvordan volatiliten og korrelationerne ændrede på vægtene i 

strategierne og at følsomheden er stor, specielt for korrelationer. Dette er også dialemmaet når 

fremtiden skal klarlægges for selvom der er nogle antagelser, kan det vise sig det modsatte.   

Selvom hver porteføljestrategi have nogle egenskaber som via risikostyring, diversifikation eller 

blot en naiv tilgang, skal bidrage med et bedre afkast vil det i sidste ende afhænge af 

resultaterne fra de inputs som modellerne fodres med.   
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 Keep it simple stupid. 
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