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Vignette 

Grundideen til denne opgave fødtes under en forelæsning i klassisk porteføljeteori. Teorien bag Markowitz's 

mean-variance paradigme og den efficiente rand blev gennemgået, som indledning til vores moderne 

porteføljeteori-pensum. Teorien var enkel: Ved blot at sprede sine investeringer fra 1 til 2 aktiver, kunne en 

anseelig del af den usystematiske risiko bortdiversificeres. Samvariationen mellem aktiverne i porteføljen 

var nøglen til succesfuld diversifikation og kunne man finde aktiver der var ukorrelerede eller negativt 

korrelerede havde man basis for en god diversifikation. Igennem mit daglige arbejde indenfor shipping har 

jeg ofte i strategi-samtaler hørt, at når man er aktiv indenfor to skibstyper og de rigtige segmenter kan 

man: ”vinde på gyngerne, hvad der tabes på karrusellerne”. Denne opgave vil teste validiteten, samt 

omfanget af dette udsagn ved hjælp af teorifundamentet fra moderne porteføljeteori. 
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1 Indledning 

 Baggrund 1.1

Shippingselskaber har altid stået over for anseelige udfordringer i forhold til at budgettere deres fremtidige 

indtjening, omkostninger og kontrollere eksponering. Det globale fragtmarked er kendt for hurtigt skiftende 

markedsvilkår og hård konkurrence, samt både cykliske og sæsonbetonede mønstre. Konkurser grundet 

dårlig risikostyring eller manglende ekspertise er derfor ikke et særsyn for branchen, hvis et selskab timer 

markedet forkert. Problemstillingen er velkendt i industrien, og mange shippingselskaber diversificerer sig 

derfor og spreder sine investeringer over flere skibstyper, for at undgå at have samtlige investeringer 

bundet op i et enkelt marked, hvis dette skulle ramme bunden. En typisk diversifikation for danske 

rederier1, er at være aktiv i Tørlast- og Tanksegmenterne, for på den måde at ”vinde på gyngerne, hvad der 

tabes på karrusellerne”.  

Moderne Portefølje teori med afsæt i paradigmet fra Markowitz (1952) er hyppigt anvendt til 

sammensætning af værdipapirsporteføljer for at fastlægge, hvilke aktiver der i en optimal sammensætning 

giver investor det bedste risikojusterede afkast. Dette paradigme for portefølje-optimering er klassisk for 

finansiel teori, og er videreudviklet i mange omgange. Fra introduktionen af CAPM ved Tobin (1958), 

Sharpe (1964), Litner (1965) og Mossin (1966) og frem til nyere modeller såsom Black & Litterman (1991 og 

1992). Teorien og dets modeller er således velkendte på de finansielle markeder, og der findes et ekstensivt 

katalog af empiriske studier der efterprøver teorien. Der er således udviklet adskillige strategier, såvel som 

nye modeller til at slå forskellige markeder – med svingende resultater. 

Inden for fragtmarkederne har studier primært haft fokus på selve investeringen i skibe, fremfor 

porteføljesammensætningen. Der findes altså ikke direkte studier, der har søgt at optimere 

porteføljesammensætningen baseret på teorien fra Moderne Porteføljeteori. Hvor fragtmarkedet essentielt 

er forskelligt fra aktiemarkederne, synes det alligevel oplagt at undersøge, hvorvidt teorien kan anvendes 

på fragtmarkederne når man ser nærmere på markedets karakteristika og dynamik.  Det synes derfor også 

nærliggende at undersøge, i hvor høj grad ræsonnementet om gyngerne og karrusellerne i samspil med 

teorien fra moderne porteføljeteori, kan efterprøves og udnyttes indenfor fragtmarkederne. Dette vil være 

udgangspunktet for denne opgave.  

                                                           
1 Norden, Torm, Lauritsen, Clipper er eksempler på dette (hjemmesider med fulde virksomhedsbeskrivelse i kilder). 
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 Positionering 1.2

Denne opgaves primære teorifundament baserer sig primært på den tidlige moderne porteføljeteori. Med 

tidlig forstås primært Markowitz (1952, 1959), samt Tobin (1958). Markowitz udnytter inden for den tidlige 

del af moderne porteføljeteori primært forholdet mellem forskellige risikofyldte aktivers samvariation til at 

optimere. Der er således relativt få aktiver at vælge imellem, og striben af de optimale kombinationer 

danner således den efficiente rand for det givne investeringsunivers. Denne tidlige porteføljeteori synes at 

passe godt på fragtmarkedernes vilkår. Som spiller på fragtmarkederne er der således kun risikofyldte 

aktiver at vælge imellem, og det vil således udelukkende være samspillet mellem aktiverne, der vil være 

afgørende for, hvor veldiversificeret portefølje det er muligt at skabe.  

Opgavens teorifundament i forhold til shipping vil i høj grad tage udgangspunkt i Amir Alizadehs studier og 

hans finansielle tilgang til fragtmarkederne. Alizadeh & Nomikos (2007) efterprøver hvad der normalvist er 

typiske handelsstrategier for de finansielle markeder på fragtmarkederne, hvilket i høj grad har været 

inspiration til opgavens udformning. Hvor der ikke er foretaget studier af opgavens direkte problemfelt, 

hviler udledningen af opgavens primære dataserie alligevel på en del tidligere studier. Afkastserien er 

således inspireret af tankegangen fra Kavussanos & Alizadeh (2002a, 2002b), Skovenborg (2008), samt 

Adland & Koekebakker (2004), der alle tager udgangspunkt i det gennemsnitlige marked fremfor enkelte 

ruter. Hvor disse studier modellerer afkastserier indenfor fragtmarkeder har samtlige studier det problem, i 

forhold til opgavens mål, at det antages at skibet ejes. Formålet med opgaven er i højere grad at teste om 

Moderne Portefølje Teori kan bruges til at afstemme en portefølje i fragtmarkedet løbende, fremfor at 

vurdere en direkte investerings rentabilitet. Dette vil ikke være muligt, hvis det antages at skibet er ejet, da 

køb- og salg af skibe hurtigt tager flere måneder. En portefølje baseret på disse afkastserier kan således 

ikke re-balanceres årligt – eller omkostningsfrit. 

For at få en anvendelig afkastserie vil en central del af opgaven derfor være, at udlede en afkastserie, hvor 

aktiverne ikke ejes, men realistisk vil kunne re-balanceres årligt. Dette vil, ud over at være en nødvendig 

analyse for opgavens problemfelt, også være opgavens primære bidrag til litteraturen, da denne type 

afkastserie ikke før er blevet udledt. Udgangspunktet vil være Wright (2000, 2007, 2011), der finder en 

sammenhæng mellem fragtmarkedernes spot-rater og de 1-årige time charter2-rater. Dette forhold bruges i 

sammenhæng med teorien fra Kavussanos og Alizadeh (2002a) til at udlede afkastserien. 

                                                           
2 En time charter kontrakt kan, som en forenklet definition, sammenlignes med en leasing kontrakt på eksempelvis 
biler. En fuld beskrivelse kan findes i ordlisten og time charter definitionen vil ydermere blive gennemgået i afsnit 3.2. 
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 Problemfelt 1.3

Grundantagelsen for opgaven er, at der vil kunne opnås en diversifikationsgevinst ved at operere skibe 

både indenfor tank og tørlast, fremfor blot en enkelt skibstype. Antagelsen baserer sig på konklusionerne 

fra Kavussanos (1997), der påviser svingende volatilitet over tid, samt en relativ højere volatilitet for de 

større tørlast segmenter, set i forhold til de mindre. Papapostolou (2002) fastlår samme mønster for tank-

segmenterne og på bagrund af 6 segmenter med forskudt indbyrdes volatilitet synes der at være et godt 

grundlag for optimering. Ydermere viser både Kavussanos & Alizadeh (2001) og Lu et al (2008) 

asymmetriske skift i fragtraterne over forskellige segmenter og forskellige markedsforhold. Dette bør styrke 

grundantagelsen om mulighed for en diversifikationsgevinst yderligere. 

Ovenstående leder naturligt til opgavens problemstilling: 

Opgavens formål er at afdække om moderne portefølje teori kan anvendes som værktøj på porteføljer 

indenfor fragtmarkederne. 

 

Moderne porteføljeteori er først og fremmest udviklet med henblik på optimering af 

værdipapirsporteføljer. Der er således et vist gap mellem moderne portefølje teoris vanlige anvendelse og 

opgavens fokus på fragtmarkeder. Ud over at afdække og vurdere implikationerne af Markowitz 

modellernes vanlige antagelser, skal der naturligvis også tages højde for problematikker i forhold til 

fragtmarkedet som anvendt empiri.   

Problemformuleringen operationaliseres derfor i følgende tre arbejdsspørgsmål, der vil danne rammen om 

analyse-designet: 

1) Hvordan kan der udledes en afkastserie, der er anvendelig, samt mulig at re-balancere relativt 

omkostningsfrit og årligt? 

2) Underbygger tidligere studier problemfeltet og hvad er konklusionerne i forhold til efficiens, 

tekniske handelsregler, samt muligheden for kort-salg på fragtmarkedet? 

Disse to spørgsmål er nødvendige at afdække først, for at besvare sidste arbejdsspørgsmål 

3) Kan 3 simple handelsstrategier baseret på moderne porteføljeteori indenfor den fundne afkast- 

serie skabe bedre risikojusterede afkast end henholdsvist et aktivt og et passivt benchmark?
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 Afgrænsning 1.4

Volatilitetsanalyse: Hvert segment har en særskilt volatilitet og forskellige størrelser af segmenter har 

forskellige handelsmønstre, der kan forme risikoprofilen. En nærliggende analyse ville være at afdække 

hvordan de forskellige segmenters volatilitet skabes og hvad der findes af fællesnævnere for de forskellige 

segmenter. Dette er dog et studie i sig selv, og det vil i stedet i opgaven antages, analogt med den gængse 

opfattelse3, at større segmenter er mere volatile end de mindre segmenter. Dette tilskrives normalt deres 

lavere grad af fleksibilitet på handelsmønstre, samt lastetyper. Dette vil blive beskrevet kort i afsnit 2 for 

samtlige af opgavens segmenter, men der vil ikke blive undersøgt videre årsagsforklaringer. 

Kun tørlast- og tank-segmenter vil indgå i analysen: I opgavens natur ville der givetvis være en god 

diversifikationsgevinst ved at medtage mere ”eksotiske” skibstyper såsom gas-skibe, containerskibe eller 

offshore. Dog er dataserierne ikke direkte sammenlignelige. Indenfor tørlast og tank kan man argumentere 

for, at det er de samme mekanismer der gør sig gældende for prisstrukturen mellem spotmarkedet og time 

charter markedet. Det samme gør sig ikke nødvendigvis gældende for de tre andre segmenter, hvor der er 

andre mekanismer der spiller ind, og markederne er essentielt uhyre forskellige. Disse forskelle bliver 

undersøgt og diskuteret udtømmende i Stopford (2008, kap. 2), men vil ikke blive diskuteret i detaljen her. 

APT, multifactormodeller og behavorial Finance: Disse teoriers fulde fundament og antagelser vil ikke blive 

gennemgået i opgaven. Der vil refereres til teorierne, udelukkende i forbindelse med diskussion af 

Moderne Portefølje teoris validitet som eksisterende paradigme. En fuld gennemgang og sammenligning 

ville have været oplagt, men ville også blive for omfattende en teorigennemgang til denne opgave.  

Monte-Carlo simulation: Der har i udarbejdelsen af denne opgave ikke været adgang til en fornuftig 

simulator til at modellere en Monte-Carlo simulation. Det kunne have været nærliggende at modellere en 

yderligere benchmarkportefølje med vilkårlige vægte, og så undersøge om de valgte handelsstrategier 

kunne outperforme disse vilkårlige porteføljer. Ud over det rent tekniske problem i forhold til 

modelleringen er der dog også et yderligere niveau. Monte-Carlo modellering har en tendens til at give en 

falsk matematisk tryghed, da en given simulation kan udføres adskillige tusinde gange. Dog vil et estimat, 

baseret på forkerte antagelser eller faktorer, ikke blive mere korrekt af at blive gentaget adskillige tusinde 

gange. Det ses derfor ikke som et problem at undlade Monte-Carlo-modelleringen, da det ikke 

nødvendigvis ville tilføre dybde til analysen. 

Risikofri rente: Det antages i opgaven at den risikofrie rente er nul i samtlige perioder i analysen. I forhold 

til det nuværende renteniveau er en rente på omkring 0 per måned ikke urealistisk. Derudover er der i 

                                                           
3 Se. Evt. Stopford (2008), Kavussanos (1997) 
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forhold til opgaven yderligere et niveau. Pointen med analysen er, at investor til ALLE tidspunkter er 100 % 

investeret i skibe. Det eneste der ændrer sig fra periode til periode er således vægtene. Altså er den 

risikofrie rente ikke et ”alternativ” til de andre investeringer. I stedet for således at inkludere en risikofri 

rente tæt på nul og dermed have en yderligere variabel i opgaven ses der helt bort fra denne. 

Mægler-kommissioner: Der vil i de fleste handler indenfor shipping indgå en kommission til 

skibsmægleren. Denne kommission vil typisk være 1,25 % af handlens samlede størrelse. Dog bliver en 

voksende del af timecharter handler indenfor tank-segmenter sluttet uden om mægleren, hvorimod andre 

handler bliver sluttet med 2,5 %, hvis der foreligger specielle forhold. Der er altså en asymmetri i 

kommissionsstrukturen segmenter imellem, der ikke umiddelbart er systematisk. Denne struktur kunne 

undersøges nærmere og modelleres, men det skønnes at dette i højere grad ville komplicere modellen 

fremfor at øge forklaringsgraden. Opgavens fokus er at undersøge aktivernes indbyrdes forhold og optimale 

vægtning, og i mindre grad at beregne de præcise operationelle afkast. Der vil derfor blive set bort fra 

mæglerkommissioner i opgaven. Dette gøres desuden analogt med studier på fragtmarkedet, Kavussanos & 

Alizadeh (2002a), Alizadeh & Nomikos (2005) samt Veenstra (1999), der alle undlader 

mæglerkommissioner.  

Risikoaversion og nytte: Argumentationen om det optimale valg af portefølje på den efficiente rand bygger 

på en antagelse om forskellige grader af risikoaversion set ud fra hvor en given investor opnår den højeste 

nytte. Nytte er i sig selv et uklart begreb, der ikke umiddelbart er operationelt anvendeligt. Derudover kan 

risikoaversion naturligvis også skifte over tid, eksempelvis ved store tab eller store gevinster. I forbindelse 

med valg af den mest optimale portefølje for investor, vil der ikke blive taget højde for hans unikke 

risikoprofil. Der antages altså at investors optimale portefølje vil være den portefølje med det højeste 

risiko-justerede afkast. Der vil altså ikke blive gået yderligere ind i at modellere eller forklare investors grad 

af risikoaversion. Investors maksimale nytte vil altså være sammenfaldende med det maksimale 

risikojusterede afkast. 

Skat: Der vil i opgaven ses bort fra skat. Dette er typisk i meget finansielt litteratur, specielt når en 

porteføljes aktiver kan fordele sig på flere forskellige jurisdiktioner. Skatteregler for flere forskellige lande 

kan komplicere modelleringen kraftigt og mudre resultatet i internationale porteføljer. I opgavens antages 

således 0 % skat. I en sidenote er dette ofte også en antagelse i shipping-litteratur, eksempelvis Kavussanos 

og Alizadeh (2002a, 2002b) og Alizadeh (2007). Dette følger af, at shipping som en kraftigt globaliseret 

branche i mange tilfælde er oprettet i helt eller delvise skattely. Langt det meste litteratur, der ikke direkte 

undersøger en firmaspecifik problemstilling, antager derfor en skatteprocent på 0.
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 Kritik 1.5

Mangeårige aktører på fragtmarkedet har, såvel som mangeårige aktører på finansmarkederne, set et utal 

af modelleringer og forecasts på deres respektive markeder. De har således også observeret, at selv de 

mest grundige analyser og modelleringer ikke vil kunne forudsige fremtiden konsistent og empirien afviser 

gang på gang modellers validitet. Alle modeller har således sine begrænsninger, inklusive opgavens. Disse 

vil diskuteres både i gennemgangen af teorigrundlaget, samt i perspektiveringen.  

Det kan virke besynderligt at problemformuleringen lægger op til at efterprøve et teori-grundlag, som 

mange mener blev frataget sin validitet i 19804. Dette er dog ikke hele sandheden. Opgavens vil i sin 

struktur efterprøve den moderne porteføljeteori på en ny type aktiver og prøve at ”slå markedet”. Dette er 

dog først og fremmest en operationel formulering, som gør det muligt vurdere analysens resultater ud fra 

en klassisk performance evaluering.  

Opgavens vil som tidsserie anvende time charter rater til at vurdere fragtmarkedet. Dette synes at være 

den bedste metode til at udregne en tidsserie for opgaven, men har naturligvis svagheder. Der bruges først 

og fremmest gennemsnitlige tal for alt data, hvilket giver et tillempet billede af det fragtmarked danske 

redere opererer i. Derudover vil det ikke være muligt at rebalancere en stor flåde på en enkelt dag og 

samtidig vil man sjældent have en timecharter-kontrakt der varer præcis et år. Dog synes det stadig at være 

mere realistisk end tidligere litteratur, hvor man ejer skibe. 

Risiko og afkast på fragtmarkederne er nødvendigvis heller ikke det samme som på aktiemarkederne. En 

grov antagelse i opgavens struktur er således; at teorier gældende for værdipapirmarkederne også er 

gældende for fragtmarkederne. Dette er den bærende antagelse for opgaven og der bruges af samme årsag 

en del af analysen på at give et billede af struktur, mekanismer og mønstre på fragtmarkederne. Opgaven 

er i sin struktur således uundgåeligt en mellemvej mellem et deduktivt studie af moderne porteføljeteori, 

samt et deskriptivt studie af den eksisterende litteratur på fragtmarkederne. Af samme årsag bliver 

antagelserne bag moderne porteføljeteori gennemgået lidt grundigere end kutyme, ligesom at 

fragtmarkederne vil blive det. Målet er således, at opgaven både vil kunne læses af finansieringsfaglige, 

samt af shippingfaglige. Dette kan unægtelig blive en svaghed for opgaven, da dette valg udelukker brug af 

flere modeller grundet pladsen. Omvendt er hovedpointen i opgaven netop at der søges at samle to 

beslægtede, men forskellige områder i litteraturen og begge gennemgange skønnes derfor nødvendige.

                                                           
4 Der henvises til Roll (1977). Den samlede kritik af moderne porteføljeteori specifikt vil blive dækket i forlængelse af 
teorigennemgangen i afsnit 2. 
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2 Moderne Porteføljeteori 

Dette afsnit vil gennemgå de mest centrale elementer, der indgår i moderne portefølje teori, samt diskutere 

de grundlæggende antagelser for teorien. Da moderne porteføljeteori har udviklet sig i mange retninger 

gennem tiden vil dette afsnit udlægge den tiltænkte teori til brug i opgaven, samt kritikken af samme. 

 Afkast og standardafvigelse 2.1

I moderne porteføljeteori er en central grundantagelse at tidligere perioders afkast kan forklare fremtidige 

perioders afkast. Det forventede fremtidige afkast vil altså blive baseret på gennemsnittet af den, eller de, 

foregående perioder. Gennemsnittet kan beregnes enten som et aritmetisk- eller et geometrisk gennemsnit 

– også kaldet hhv. diskret og kontinuert. Det aritmetiske gennemsnit forstås som middelværdien, altså 

summen af værdierne divideret med antallet af observationer. I en finansiel tidsserie er vi mere 

interesseret i at bestemme afkastet inklusive renters-rente effekten, hvilket findes ved det geometriske 

gennemsnit. Det vil derfor være muligt at addere en række lognormale afkast sammen for at få afkastet 

over en given periode. Det forventede afkast på aktiverne bliver således jf. Benninga (2000): 

 ����� � ��� 
 

(1) 

 hvor afkastet til et givent tidspunkt i tidsserien vil være 

 ��,	 � 
�� �,	�,	��	� 
(2) 

Der bruges altså kontinuerte afkast fremfor diskrete afkast, hvilket også intuitivt giver mening da skibes 

indtjening og udgifter følger en ”dollar-per-dag”-rate. Denne ville altså principielt kunne pro-rateres ned til 

”dollar-per-sekund”-rate.  

Hvor afkastet bestemmes som gennemsnittet bestemmes risikoen som afvigelsen fra denne værdi. Udsving 

måles enten ved varians eller standardafvigelse. Dette giver også intuitivt mening, da jo større udsvingene 

er fra den forventede værdi, des større må risikoen ved investeringen nødvendigvis være. Variansen 

bestemmes som de gennemsnitlige kvadrerede afvigelser fra middelværdien  

 �� �� ��� � �������
���  

(3) 

I praksis antager man at afkastenes fordelingsfunktion følger en normalfordeling. Variansen er dog ikke 

specielt anvendelig i forhold til fortolkning af risikoen, da de kvadrerede afvigelser ikke vil have samme 
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enhed som gennemsnittet. I stedet bruges standardafvigelsen som mål for risiko i portefølje-teorien. 

Standard afvigelsen er kvadratet af variansen og opstilles som: 

 � � ����� � ��������
���  

(4) 

Ved at bruge standardafvigelsen fås altså et procentuelt mål for risikoen i forhold til gennemsnittet. 

Antagelse om normalfordelte afkast har yderligere den fordel, i forhold til risikokvantificering og 

forventninger, at der kan opstilles konfidensintervaller for sandsynligheden for bestemte scenarier. 

 Kovarians og korrelationskoefficient 2.2

Notation og formler vil i dette afsnit følge Elton (2007) og Benninga (2000). Beviset for 

korrelationskoefficienterne er udført analogt med Bodie et. al (2010), dog er notationen ændret så den er 

konsistent med de foregående og efterfølgende afsnit. 

Hvor aktiver i en portefølje hver for sig har en vis risiko og et afkast, er det i en portefølje sammenhæng 

mere interessant at se på de indbyrdes bevægelser mellem aktiverne. Samvariationen mellem to aktiver 

beskrives ved hjælp af kovarians og korrelation. Kovariansen beskriver samvariationen mellem to aktiver, 

hvor korrelationen beskriver lineariteten i samvariationen.  

Kovariansen vil for en portefølje med to aktiver - a og b – således kunne udregnes som: 

 ��� ������ � ������ ∗ ���� � �������
���  

(5) 

Ved 2 aktiver vil variansen følge kvadratsætningen og være afhængige af aktivets andel af den samlede 

portefølje (X), samt kovariansen mellem de to aktiver: 

 �� � ��� ∗ ��� ���� ∗ ��� � � ∗ �� ∗ �� ∗ ��� 

 

(6) 

Kovariansen beskriver således samvariationen mellem aktiverne, men skal primært ses som en tendens på 

samvariationen og kovarians er i sig selv ikke oplagt at tolke på.  

Korrelationskoefficienten mellem to aktiver er omvendt et fornuftigt mål for samvariationen, da den giver 

mulighed for en langt mere intuitiv fortolkning. Korrelationskoefficienten er et udtryk for samvariationens 

retning og giver fortolkningsmæssigt således et anvendeligt mål til at vurdere to aktiver mod hinanden. 
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Figur 1 Korrelationskoefficient 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

Korrelationskoefficienten mellem to aktiver findes ved følgende formel: 

  �� � ������� (7) 

 

Korrelationskoefficienten vil antage værdier mellem -1 og 1 og retningen på samvariationen beskrives 

således enten ved en positiv eller negativ værdi – eller 0 som indikator for ingen grad af samvariation. Dette 

giver anledning til et par vigtige betragtninger i forhold til porteføljeteori. Hvis risikoen per definition måles 

som varians, eller standardafvigelse, vil korrelationskoefficienten mellem to aktiver derfor kunne tolkes 

som følger: 

 �� = 1  Aktiverne er perfekt positivt korrelerede 

Ved en korrelationskoefficient på 1 vil aktiverne følges fuldstændigt. En stigning i det ene aktiv, vil derfor 

ALTID medføre en stigning i det andet. Man kan dog ikke sige noget om niveauet på stigningen ud fra 

Ρ=1

Ρ=0

Ρ = -1

σ

B

A

R



Gynger og karusseller – En analyse af moderne porteføljeteoris anvendelighed på fragtmarkederne 
 

 

 

14 

 

korrelationen. Ser man på porteføljens samlede risiko, vil denne kunne omskrives ud fra kvadratsætningen. 

Dette følger af sammenhængen mellem korrelation og kovarians: 

 ��� � ���� �� (8) 

Således vil variansen for porteføljen ud fra (6) kunne reduceres som følger: 

 

�
� � ��

� ∗ ��
� � ��

� ∗ ��
� � � ∗ �� ∗ �� ∗ ���� �� ↔ 

�
� � ��

� ∗ ��
� � ��

� ∗ ��
� � � ∗ �� ∗ �� ↔ 

�
� � ��� ∗ �� � �� ∗ ���� 

, hvor X er den procentvise vægtning i hhv. a og b, set i forhold til den samlede portefølje. 

Variansen vil således være den samme uanset om man holder aktie a, b eller en blanding af de to. Derfor vil 

der ikke kunne opnås en diversifikationsgevinst ved en korrelation på 1. 

 ��= 0 Aktiverne er ukorrelerede 

Ved ukorrelerede aktiver er der ingen lineær sammenhæng i samvariationen. Dette vil medføre at der ikke 

er et mønster i samvariationens retning. En stigning i det ene forklarer altså intet om en stigning i det andet 

aktiv.  

Den samlede varians i en portefølje med aktiv a og b kan altså reduceres ud fra (6) som følger: 

�� � ��� ∗ ��� � ��� ∗ ��� � � ∗ �� ∗ �� ∗ ���� �� ↔ 

�� � ��� ∗ ��� � ��� ∗ ��� 

Ukorrelerede aktiver giver derfor en bedre diversifikationsgevinst end positivt korrelerede aktiver. 

 �� = -1 Aktiverne er perfekt negativt korrelerede 

Ved en korrelationskoefficient vil aktiverne bevæge sig perfekt modsatrettet. Et fald i det ene aktiv, vil 

derfor ALTID medføre en stigning i det andet. Dette giver mulighed for at reducere variansen ud fra (6) som 

følger: 

�� � ��� ∗ ��� � ��� ∗ ��� � � ∗ �� ∗ �� ∗ ���� �� ↔ 

�� � ��� ∗ �� � �� ∗ ���� ↔ 
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� � �� ∗ �� � �� ∗ �� 

Ovenstående vil derefter kunne løses som en ligning med én ubekendt: 

! � � � �� ∗ �� � �� ∗ ��, hvor vægtene indsættes som: 

�� � ����"�� og  �� � ����"�� � � � �� 

Af dette fås:  

! � � � ����"�� ∗ �� � ����"�� ∗ �� ↔ � � ! 

To perfekt negativt korrelerede aktiver vil således give mulighed for at bortdiversificere al risiko og således 

skabe et afkast uden risiko. Forekomsten af denne perfekte negative korrelationskoefficient er først og 

fremmest af teoretisk karakter. Ifølge Marston (2011, s. 132) har langt de fleste amerikanske aktier og 

obligationer korrelationskoefficienter mellem 0,4 og 1. Dog slås det fast at der stadig er betydelige 

diversifikationsgevinster, selv med korrelationer tæt på 1, så længe de ikke er præcist 1. 

 Porteføljer med n aktiver 2.3

Der vil i forbindelse med analysen af optimale porteføljevægte og til bestemmelse af afkast samt varians 

blive brugt matriceregning. Det skønnes derfor fordelagtig at gennemgå notation samt definitioner på 

vektorer og matricer simultant med gennemgangen af teorien i dette afsnit, fremfor at dele det op Notation 

og formler i dette afsnit vil være baseret på Elton et. al (2007). 

2.3.1 Afkast 

Da afkastet givet ved det geometriske gennemsnit, dvs. den relative værditilvækst for et givent aktiv, kan 

disse summeres direkte. En porteføljes forventede afkast er derfor givet ved: 

 ���� ���� ∗ ������
��� 		 (9) 

 , hvor Xi er vægten på et givent aktiv i porteføljen. 

Opstilles ovenstående i stedet som vektorer kan vægtene opstilles som: 

 � � #����⋮�%& 
 

(10) 
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Hver værdi i vektoren X vil således være det enkelte aktivs vægt af den samlede porteføljens aktiver N. 

Dette vil definitorisk summere til 1 og porteføljevægtene vil således være procentvise vægte, opskrevet 

som decimal. I den klassisk Markowitz-teori er kortsalg tilladt og porteføljevægtene kan således, principielt, 

være uendelig store eller uendeligt små – så længe vektor X summer til 1. Inden for rammerne af denne 

opgave vil kortsalg reelt ikke være muligt og vektorens porteføljevægte vil således altid antage værdier 0 < 

Xi < 1. 

 Ligeledes kan porteføljens afkast opstilles som en vektor. Fra vores tidligere definition i (1) kan tidligere 

afkast forklare fremtidige og vil derfor være givet ved et gennemsnit. Vektoren for det forventede afkast 

kan altså således opstilles som: 

 �� � ���� #����������⋮���%�& � '((
)������⋮��%*+

+, (11) 

Med disse to vektorer opstillet kan porteføljens samlede afkast beregnes ved at multiplicere de to vektorer 

som (Nx1)*(1xN). Altså: 

 ���� � �� � �´�� �������%
��� 	 (12) 

 hvor X´ skal læses som (10) transponeret. 

2.3.2 Implikationer af varians i porteføljer 

Som tidligere beskrevet og som én af hovedpointerne fra Markowitz (1952) kan variansen for en portefølje 

bestående af to aktiver ikke blot anskues ud fra et vægtet gennemsnit af de to, ligesom afkastet af en 

portefølje kan. Det helt centrale element er, at der skal tages højde for samvariationen. Fra gennemganen 

af korrelationen har vi at en portefølje bestående af blot to aktiver vil have følgende formel for variansen af 

den samlede portefølje: 

 �� � ��� ∗ ��� ���� ∗ ��� � � ∗ �� ∗ �� ∗ ��� (6) 

Ovenstående følger sætning om kvadratet på en toleddet størrelse og giver ikke anledning til problemer i 

forhold til udregninger. Dog vil blot et enkelt aktiv mere give følgende formel for variansen: 

 �� � ��� ∗ ��� � ��� ∗ ��� � �.� ∗ �.� � � ∗ �� ∗ �� ∗ ��� � � ∗ �� ∗ �. ∗ ��. �� ∗ �. ∗ �� ∗ �.� 

 

(13) 
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Udregningen bliver altså hurtigt kompliceret yderligere, når der tilføjes blot et enkelt aktiv til porteføljen, 

da kovariansleddene skal udregnes for samtlige mulige kombinationer af aktiver. Det gør udregninger af 

porteføljer med mange aktiver til en omstændig opgave. Af samme årsag bruges kovariansmatricen som 

oftest til at beregne variansen for en portefølje. 

2.3.3 Kovarians og Kovariansmatrice 

Kovariansmatricen er ikke en nødvendighed for bestemmelsen af en porteføljes varians, men letter 

unægtelig arbejdsbyrden betydeligt. Som afdækket i 2.2 beskriver kovariansen samvariationen mellem to 

aktiver. Kovariansmatricen er en kvadratisk matrice med dimensionerne (N*N), hvor N er antallet af aktiver 

i porteføljen. En central del af porteføljeoptimeringen bliver at bestemme kovariansmatricen for aktiverne i 

porteføljen.  Dette giver således en matrice hvor hver celle er udregnet ved formlen for kovariansen: 

 ��� ������ � ������ ∗ ���� � �������
���  

(14) 

For at undgå at lave denne beregning for samtlige celler i matricen kan samme formel opstilles for samtlige 

aktiver i en portefølje og regnes således: 

 ��/�0� � �1 � �����	 � ����� ∗ ��0	 � ���0���
���  

(15) 

Der tages i ovenstående formel højde for at vi kun har en stikprøve af en population ved at gange med 
�1��. 

For store stikprøver vil dette ikke betyde noget i praksis, men for opgavens relativt små stikprøver vil det 

have en vis indvirkning på de fundne værdier. Derudover skønnes dette værende den mest korrekte 

udregning og denne vil derfor blive brugt kategorisk. 

Ovenstående formel omskrives til matriceform og der bruges centrerede afkast. For hele tidsserien vil 

afkastet til et givent tidspunkt ”t” altså fratrækkes det gennemsnitlige afkast for aktivet ���. I opgavens 

definition fra (1) er det forventede afkast dog lig det tidligere gennemsnitlige og der vil reelt ikke være en 

forskel ud over den rent definitoriske. 

Kovariansmatricen vil således være givet ved formlen: 

 ��0 � 2���	 � ���� ∗ ��0	 � ��0�1 � � 3 (16) 

Ved at bruge ovenstående formel fås nedenstående matrice indeholdende alle aktiver i porteføljen. 

Aktivernes varians vil placere sig på diagonalen fra øverste venstre hjørne til nederste højre, da kovariansen 



Gynger og karusseller – En analyse af moderne porteføljeteoris anvendelighed på fragtmarkederne 
 

 

 
18 

 

mellem aktiv 1 og aktiv 1 nødvendigvis må være lig variansen. Fordelen ved dette er umiddelbar, da man på 

denne måde har samtlige varianser- og kovarianser i en enkelt matrice. 

 4567�87%9�71�8:� � #��� ��� ⋯ ��%��� ��� ⋯ ��%⋮ ⋮ ⋱ ⋮�%� �%� ⋯ �%%& 
(17) 

 

Ovenstående sætninger (6) og (13) kan for N aktiver skrives som følgende: 

 �� ������ ∗ ���� �%
��� ����� ∗ �0 ∗ ��0�%

0��0=�
%
��� � �> ∗ ���0� ∗ � 

(18) 

På denne måde kan variansen altså regnes ved hjælp af kovariansmatricen, samt porteføljevægtene udtrykt 

som vektor for en portefølje med N aktiver. 

 Diversifikation 2.4

De statistiske egenskaber ved at måle risiko som varians og kovarians giver altså mulighed for at 

bortdiversificere en stor del af en porteføljes risiko, ved at sprede sine aktiver. I afsnit 2.2 sås dette bevist 

matematisk, men dette kan også vises empirisk og følger en relativt intuitiv forklaring. 

Figur 2 Usystematisk og systematisk risiko 

 

Kilde: Egen tilvirkning, baseret på figuren og konklusionen fra Statman (1987). 

Antal
aktiver

σ

Systematisk risiko

Usystematisk risiko
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 Standardafvigelsen for at aktiv er et udtryk for den empiriske, eller totale risiko. Sharpe (1964) deler denne 

totale risiko ud mellem systematisk- og usystematisk risiko. Systematisk risiko kaldes ofte for markedsrisiko 

og referer til den risiko, der altid vil være til stede på et marked. Faktorer i denne risiko nævnes typisk som 

makrofaktorer, der påvirker alle aktier og altså rammer hele markedet samlet. Dette modsat den 

usystematiske risiko, der i højere grad defineres som en selskabsspecifik risiko. En veldiversificeret 

portefølje vil altså referere til en portefølje har bortdiversificeret alt usystematisk risiko. I Sharpe (1964) 

bruges opdelingen dog primært som et led i argumentationen for validiteten af CAPM-modellen og der 

tages primært et intuitivt afsæt i forklaringen af diversifikation. Dog kan beviset for et loft over 

diversifikationsgevinsten, eller snarere en bund for den systematiske risiko, findes i den nyere empiriske 

litteratur. Statman (1987) kommer, i sit opgør med tidligere studiers syn på diversifikation, frem til at en 

veldiversificeret aktie-portefølje har omkring 30 aktiver, hvorimod forskellen på risikoen for en portefølje 

med 100 aktiver i forhold til portefølje med uendeligt mange aktier er forsvindende lille. Der følger altså, ud 

over den matematiske og intuitive forståelse, et solidt empirisk fundament for forekomsten af denne nedre 

grænse for risikoen i en portefølje. 

2.4.1 En note om risikospredning på fragtmarkedet 

Som nævnt i foregående afsnit forbindes usystematisk risiko ofte med firma-specifikke risici. En beholdning 

af aktier i et givent firma vil derfor alle sammen bevæge sig ens. Om en investor således har en enkelt aktie 

eller majoriteten i et selskab vil han, relativt til værdien af sin beholdning, modtage samme afkast. Skibe 

værende en direkte investering vil ikke følge samme mønster. To fuldstændig ens Handysize-skibe vil 

indenfor samme år kunne have meget forskellig indtjening, alt efter hvordan deres handelsmønster falder 

ud.  

Som et tænkt eksempel har vi to skibe i markedet; skib A og B, i samme position vil skal finde rejser til de 

næste 50 dage. Vi ender ugens arbejde og Skib A har fået en 50 dages rejse til en TCE5 på USD 20,000 per 

dag og Skib B er sluttet på kort 20 dages rejse til USD 24,000 per dag. Efter 15 dage kollapser kornmarkedet 

og fragtraterne i hele Handysize-markedet styrtdykker som følge af et pludseligt ekstra udbud af skibe. Skib 

B afslutter efter 20 dage sin rejse, og må som følge af de lave fragtrater tage en dårligt betalt rejse til USD 

5,000 i de sidste 30 dage. Efter en måned normaliserer markedet sig igen.   

                                                           
5 Time charter equivalent. Beskriver et skibs daglige indtjening efter variable omkostninger. Dette gennemgås udførligt 
i afsnit 3.1.1. 
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Kilde: Egen tilvirkning. 

Skib A var som bekendt i gang med en 50 dages rejse og er altså fuldstændig upåvirket af at fragtmarkedet 

har haft et dyk. Derimod har Skib B afsluttet sin rejse netop som markedet kollapsede og har derfor fået et 

markant dårligere samlet resultat over de 50 dage end Skib A. 

Ud over at hver enkelt skib således vil have et unikt handelsmønster over investeringens levetid, vil hvert 

enkelt skib ofte være oprettet som et enkelt selskab. Dette har været en af de foretrukne 

finansieringsformer for tyske skibe gennem K/G-selskaber6 med skatteincitamenter. Hvis et K/G-selskab 

havde ejet Skib A, ville de have haft et godt afkast på deres investering og undgået faldet i fragtmarkedet. 

Omvendt havde de ejet Skib B ville de have timet markedet dårligt og altså fået et dårligere afkast. 

Problemet med skibe er, at man som illustreret i ovenstående har svært ved at time markedet. Da skib B er 

åbent efter første rejse skal det således starte sin næste, da det trods alt stadig er bedre at modtage en 

dårlig fragtrate end ingen fragt.  En hyppigt anvendt strategi for K/G-selskaber såvel som større shipping-

selskaber  er derfor at samle en stor gruppe aktiver i et fælles selskab, der så varetager skibenes 

kommercielle drift. Dette foregår som oftest efter et pool-princip, hvor samtlige indtægter samles og 

derefter deles ud mellem de forskellige skibe i poolen7. På denne måde spredes den skibs-specifikke risiko 

                                                           
6 K/G-selskaber minder i sin struktur om danske kommanditselskaber. Dog har K/S’er den forskel at der gives 
betragtelige skattelettelser til selskabet, såfremt der investeres i tyske aktiver. 
7 Norient Product Pool, Hafnia Tankers, Torm, Scorpio og Clipper er alle eksempler på selskaber, der indgår i shipping 
pools, hvor forskellige ejere kan lægge skibe i kommercielt management. Pool princippet følger i høj grad Insurance 
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Figur 3 Eksempel på fragtmarkedet 
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og der er således kun markedsrisiko tilbage – naturligvis givet at der er tilstrækkeligt mange aktiver i den 

pågældende pool. Dette er altså et eksempel på en operationel risiko-spredning, der følger teorien omkring 

diversifikation. Denne betragtning vil blive bruges i forbindelse med afkast-serierne i modellen, da der vil 

blive taget udgangspunkt i de gennemsnitlige rater, fremfor at forsøge at modellere enkelte ruter. 

 Den efficiente rand  2.5

Hvis alle aktiver i en portefølje kan beskrives, udelukkende ud fra deres afkast og risiko, vil ethvert aktiv 

kunne placeres i Figur 8, som et koordinatsæt givet ved (σ, E(R)). På samme måde vil porteføljer af aktiver 

også kunne placeres i diagrammet. Jo flere aktiver der tilføjes, des flere kombinationsmuligheder fås der 

derfor til sammensætning af porteføljer. Hvis samtlige af disse mulige porteføljer blev plottet i 

nedenstående ark, ville det hurtigt blive evident at visse porteføljesammensætninger ville have samme 

risiko, men ikke samme afkast. Den rationelle investor ville derfor, hvis præsenteret for denne stribe af 

porteføljer med samme risiko, naturligvis vælge den portefølje der giver ham det bedste afkast. Denne 

portefølje vil altså være den efficiente portefølje for en given risiko. Således vil det være muligt at plotte 

samtlige efficiente porteføljer ind og til sidst have en sammenhængende rand af efficiente porteføljer. Det 

er denne stribe af efficiente porteføljer der i Markowitz (1959) kaldes den efficiente rand. Samtlige aktiver 

ville således kunne indsættes under- og til højre for den grønne del af grafen og alle ikke-efficiente 

porteføljer vil således ligge under den efficiente rand.  

 Minimumsvarians-porteføljen vil være den sammensætning af aktiver der har den mindste varians, det vil 

sige; for et givent univers af aktiver, det globale minimum. Samtlige af de porteføljesammensætninger, der 

befinder sig her, vil altså have minimum én anden portefølje med samme risiko, der giver et bedre afkast. 

Porteføljesammensætninger under denne portefølje vil derfor benævnes den inefficiente rand, eller den 

kritiske rand.  

                                                                                                                                                                                                 
princippet hvor man deler risiko på mange aktiver ud på mange aktører og derved statistisk set mindsker hver enkelt 
partners risiko. (De nævnte selskabers hjemmesider er i litteraturlisten) 
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Figur 4 Den efficiente rand 

 

Kilde: Egen tilvirkning, baseret på model fra Bodie et al (2010). 

Hvor det for nogle typer investorer virker oplagt at placere sin portefølje ved minimumvariansporteføljen 

og derved løbe den mindst mulige risiko, vil det for andre synes mere oplagt at komme langt ud af den 

efficiente rand. Ifølge Markowitz (1991) er målet for investoren, først og fremmest, at vurdere sin grad af 

risikoaversion og vurdere valget af portefølje ud fra dette kriterium – og samt altid kun at investere på den 

efficiente rand. 

 Kapitalmarkedslinjen og Sharpe Ratio 2.6

Udarbejdelsen af den efficiente rand antager at der i mængden af investérbare aktiver udelukkende findes 

risikobehæftede aktiver. Dette ændres da Tobin (1958) introducerer muligheden for at inkludere et perfekt 

risikofrit aktiv i mængden af investérbare aktiver8. Der tages således stadig udgangspunk i den efficiente 

rand, men investor kan nu, ud over at holde en efficient portefølje, også vælge enten at låne i den risikofrie 

rente (geare), eller udlåne til den risikofri rente. Da denne rente per definition er risikofri, vil dette altså 

trække risikoen mod 0 når vægten øges. Graden af gearing, eller udlån i forhold til den efficiente portefølje 

danner således en lineær sammenhæng fra den risikofrie rente til den efficiente rand. Tobin (1958) kalder 

denne for Kapitalmarkedslinjen (som oftest - og også i denne opgave - benævnt CML).  

                                                           
8 Det er denne artikel der sammen med Sharpe (1964), Litner (1965) og Mossin (1966) danner rammerne 

om CAPM-modellen. 
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Figur 5 Den efficiente rand med CML 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Baseret på Bodie et. Al (2010) 

Af dette fås følgende lineære sammenhæng mellem den risikofri rente og den risikofyldte portefølje9: 

 ���.� � �? � ���� � �?�@ �.	,								�. � � ∗ �@ 
(19) 

Hvor Rf er den risikofrie rente. 

Hældningen på CML, også kaldet Sharpe-ratio, bliver således: 

 9A�/@B	��	�C � ���� � �?�@  
(20) 

Dette mål angiver afkast per enhed total risiko og af samme årsag kaldes den ofte også reward-to-

variability. Dette indikerer samtidig den præmie investor modtager for at påtage sig risiko i forhold til den 

risikofrie rente. Fra den risikofrie rente kan der således trækkes rette linjer ind i mængden af mulige 

porteføljer imellem den efficiente og inefficiente rand. Dog vil det hurtigt blive tydeligt, at der for enhver 

given risiko vil der være en enkelt optimal porteføljesammensætning. Dette vil altid være den 

porteføljesammensætning, der giver den højeste Sharpe ratio. Denne rette linje vil tangere den efficiente 

rand i en enkelt portefølje og kaldes derfor naturligt for tangentporteføljen. 

                                                           
9 Formlen er fra Bodie et. Al (2010), men notationen er ændret til at harmonere med resten af opgavens 
notation. 
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I opgavens kontekst vil det ikke være muligt at investere i den risikofrie rente, men målet vil dog blive brugt 

til at vurdere forskellige porteføljers performance. 

 CAPM 2.7

I opgavens kontekst anvendes fundamentet fra CAPM først og fremmest i forhold til performance måling. 

Udarbejdelsen af CML fortæller hvor på den efficiente rand man finder den bedste efficiente portefølje, 

hvis man ud over risikofyldte aktiver har muligheden for at investere i et risikofrit aktiv. Derimod giver det 

ikke en mulighed for at prisfastsætte enkelte aktiver baseret på den risiko de indeholder. Denne 

rangordning af aktiver bliver mulig efter introduktionen af CAPM i Sharpe (1964), Litner (1965) og Mossin 

(1966). Denne model er baseret på mean-variance paradigmet, men med følgende antagelser, opsummeret 

i Bodie et al (2010, s. 309): 

• Alle investorer på markedet er risikoaverse og har homogene forventninger til afkast og risiko 

• Alle kan låne og udlåne det risikofrie aktiv til samme rente 

• Der kan investeres i uendelig små portioner i alle aktiver og der er ingen transaktionsomkostninger 

eller skat 

• Der hersker fuldkommen konkurrence på markedet og intet forbud mod kortsalg 

Figur 6 SML 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Baseret på Bodie et. Al (2010) 
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Da samtlige investorer på markedet har samme forventninger må den bedste efficiente portefølje således 

være den portefølje som alle investorer har investeret i denne benævnes derfor markedsporteføljen. Det er 

således alene investorernes risikoaversion der afgør i hvilken grad de gearer sig i markedsporteføljen eller 

udlåner til den risikofrie rente. Der vil derudover ikke være nogen kompensation for usystematisk risiko da 

alle som bekendt er investeret i en perfekt diversificeret portefølje og investor kompenseres således alene 

baseret på aktivets beta i forhold til markedsporteføljen. Afkastet på et ethvert givent aktiv indenfor CAPM-

paradigmet, vil således kunne bestemmes ved formlen for Security Market Line (SML): 

 ����� � �? � D� ∗ ������ � �?� (21) 

Hvor E(RM)-Rf angiver risikopræmien for markedet. β bestemmes som kovariansen mellem aktivet i og 

markedet i forhold til markedets varians – altså: 

 D� � ������ ⇔D� � ���� ∗  �� (22) 

Beta vil derfor være et mål for hvor risikofyldt et givent aktiv vil være i forhold til markedsporteføljen. 

Ethvert aktiv vil derfor kunne placeres i forhold til SML og i perfekt ligevægt vil alle aktiver således ligge på 

SML, rangeret i forhold til deres beta-værdi.  

 Den historiske kritik af Moderne Portefølje Teori 2.8

Harry Markowitz modtog som bekendt nobelprisen i 1990 baseret på sin artikel fra 1952 om formuleringen 

af mean-variance-paradigmet for porteføljeoptimering. På trods af sin store akademiske anerkendelse, er 

modellen og paradigmet blevet mødt med massiv kritik. Da Sharpe’s CAPM-model blev meget udbredt 

gennem 1970’erne, så er det primært denne model der har været genstand for direkte kritik, men de fleste 

af argumenterne er valide i forhold til den tidligere porteføljeteori. Den mest prominente kritik er givet af 

Roll (1977), der i en serie empiriske undersøgelser af antagelserne i CAPM, fratog modellen meget validitet. 

Roll kritiserer store dele af modellen grundlag, men specielt ”markedsporteføljen” som begreb. For at 

kunne vurdere modellens validitet ville de være nødvendigt at medtage samtlige aktiver i verdenen, inklusiv 

Human Capital. Således kan modellen som sådan ikke efterprøves empirisk. Paradigmets modeller har altså 

bevæget sig, fra at blive opfattet som videnskabelige studier af aktiemarkedet, til at blive opfattet som en 

usammenhængende teori.  

Shiller (2013) udtrykker CAPM-modellens skift i validitet således: 

”The CAPM theory after a period of being scientific became unscientific since it became unfalsifiable after 

Roll’s paper.” Shiller (2013, s. 236) 
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Den generelle kritik af Moderne porteføljeteori går specielt på de grove antagelser, der er nødvendige for 

at anvende de grundlæggende modeller. Det første og måske mest åbenlyse problem er, at der i 

modellerne bruges historiske bevægelser i afkastet til at bestemme fremtidige bevægelser. Dette er 

generelt for de fleste modeller, med mindre man har værktøjerne til at modellere de indbyrdes forhold 

mellem aktiverne. Problemet med historiske data er, at der implicit foreligger end forventning om at et 

markeds eller et aktivs fremtidige bevægelser kan forudsiges ved at se på tidligere bevægelser i markedet. 

Der er altså tydelige problemer med validiteten af ”varians”-leddet i en ”mean-variance”-optimering. Det 

næste problem bliver derefter at bestemme det forventede afkast. Her kan man igen enten antage at dette 

følger en historisk fordeling, eller selv modellere det forventede afkast. Med andre ord foregår den basale 

del af en mean-variance optimering, altså forholdet mellem de to parametre; middelværdi og varians, på 

baggrund af to værdier, der enten er modelleret af porteføljeforvalteren selv, eller baserer sig på at 

fortiden gentager sig!  

Derudover følger der tre problemer med afkastenes fordeling og volatilitet. For det første, er 

grundantagelsen at afkastene er normalfordelte. Som en forenklet udlægning af store tals lov, vil alle 

kontinuerte datasæt vil gå imod normalfordeling, hvis de gøres uendeligt store. Dette vil dog ikke give 

praktisk mening i finansielle datasæt. Ligesom i en fundamental-analyse af et aktivs værdi, vil man ofte se 

på en nylig analyse-periode for at forudsige nær fremtid. Analogt med en fundamentalanalyse, vil det 

derfor sjældent have relevans at vurdere 10 år gammelt data for at vurdere eksempelvis en akties 

performance det kommende år.10 Korte data-sæt vil derfor ofte enten være mere skæve, eller have tykkere 

haler (kurtosis) end en normalfordeling – ofte begge dele. Dette skyldes at ekstreme observationer 

forekommer oftere empirisk end normalfordelingen ville forudsige. Jo mindre et datasæt, jo mere udtalt vil 

en enkelt outliers påvirkning derfor være.  

Slutteligt foreligger der også en antagelse om, at aktivernes kovarians og korrelation er konstant; altså at 

forholdet mellem udsvingene på forskellige aktiver forbliver konstant. Denne antagelse er ligeledes 

problematisk, da forhold hurtig kan ændre sig og specielt i krisetider vil der ofte kunne observeres en 

stigende korrelation. Dog synes der over længere perioder med nogenlunde stabile markeder at være et 

vist mønster i samvariation. Altså kan man forestille sig, som et tænkt eksempel; at industrier der har 

brændstof som omkostning (evt. shipping) vil give dårligere afkast ved en stigning i olieprisen, hvorimod 

eksempelvis olieselskaber vil give et bedre afkast ved stigende oliepriser.  

                                                           
10 Der er naturligvis altid undtagelser for nogle aktier, eller utrolig langsigtede direkte investeringer, men der refereres 
her til generelle finansielle aktiver. 
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Ovenstående problematikker kommer tydeligt til udtryk, hvis der benyttes ”ren” Markowitz-optimering 

uden restriktioner på brugen af kort-salg. I sin ekstreme form vil en portefølje med to aktiver, hvor den 

indbyrdes korrelation er -1 således blive ”gearet” uendeligt ved at kortsælge det ene aktiv og gå tilsvarende 

langt i det andet. Dette er naturligvis et tænkt scenarie, men viser at mean-variance optimeringen efter 

max Sharpe-ratio ikke tager højde for investors risiko-appetit – eller den eventuelle mangel på samme. 

Derudover vil kort-salg i praksis ofte være reguleret, besværligt eller direkte ulovligt. For langt størstedelen 

af private investorer vil kortsalg ydermere være praktisk umuligt selv i jurisdiktioner hvor kortsalg er tilladt.  

 Nutidige argumenter for og imod moderne porteføljeteori 2.9

På trods af Roll’s tilsyneladende ødelæggende kritik af moderne porteføljeteori blev CAPM stadig brugt 

flittigt efter 1977. Selv efter Black Monday i 1987 og dotcom-boblen, hvor mange investorer mistede 

formuer på deres ”veldiversificerede porteføljer”, blev moderne porteføljeteori stadig brugt.  Efter Lehman 

Brothers krakket i 2008 og de globale markeders efterfølgende kollaps har kritikere ment at den moderne 

porteføljeteori endeligt mistede sit eksistensgrundlag.  Alligevel bliver mean-variance frameworket fra 

moderne porteføljeteori stadig flittigt anvendt.  

I Europa Parlamentets Solvency II-direktiv fra 2009, bliver risiko således målt som et 99,5 % Value at Risk-

mål11. Paradigmet bag moderne porteføljeteori har således ikke som sådan modtaget et endeligt 

”dødsstød” på trods af kritikken. Tværtimod trives paradigmet på såvel universiteter som i den 

professionelle investeringsverden. CFA Instituttet, som vel er den største organisation for professionelle 

investorer, har ligeledes udgangspunkt i moderne porteføljeteori som grundtanke for 

investeringsbeslutningen. Samuel Lum, director hos CFA instituttet og produktiv blogger, foreslår blandt 

andet i sin artikel ”Modern portfolio theory: Bruised, Broken, Misunderstood, Misapplied?”
12 at andre 

distributioner end normalfordelingen kan inddrages til mean-variance optimering. Som overskriften 

antyder menes der i højere grad at teorien ikke er forstået og anvendt korrekt, fremfor at der skulle være et 

grundlæggende problem med teorien. Der bliver med andre ord stadig udviklet teori indenfor mean-

variance paradigmet. 

Under gennemgangen af studier indenfor moderne porteføljeteori, har ovenstående problemstilling være 

kilde til en del undren og det har basalt set også været vigtigt at få beskrevet for at vurdere validiteten af 

metoden.  

                                                           
11 DIRECTIVE 2009/138/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009, on the 

taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) Article 101 (se de fulde link under 
kilder) 
12 Samuel Lum er director of Private Wealth and Capital Markets hos CFA Institutet. Det direkte link til artiklen findes 
under internetkilder. 
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I et Kuhn’sk perspektiv, vil et videnskabeligt paradigme være validt så længe det ikke kan modbevises og et 

paradigme vil således falde, når grundantagelserne modbevises. Thomas Kuhn beskriver det således 

videnskabelige revolutioner og paradigmeskift således: 

"Successive transition from one paradigm to another via revolution is the usual developmental pattern of mature 

science." (Kuhn, 2012, p. 12) 

I moderne porteføljeteoris tilfælde er det ikke sket. Selv på trods af at tæt på samtlige af paradigmets 

antagelser ikke holder empirisk, og kritikken er velkendt i såvel investeringsindustri som i akademiske 

kredse. Der kan være mange forklaringer på dette, men et hyppigt brugt argument er, at hvor moderne 

porteføljeteori har mangler, gælder dette i lige så høj grad for alternativerne.  

Ser man på eksempelvis på APT og multifaktor-modeller fra hhv. Ross (1976) og Fama & French (1996) vil 

resultaterne fra disse stadig være afhængige af, hvilke variable der vælges. Disse modeller er altså 

essentielt også baseret på CAPM's antagelser og de samme grundlæggende problemer vil derfor gøre sig 

gældende. Der er derudover specielt for APT det problem, at det ikke er præcist defineret hvordan de 

variable udvælges. Man står altså med en model, der i praksis ikke er veldefineret i sin anvendelse. 

 Alternativt kan man se på en given akties forventede afkast og risiko baseret på regnskabstal. Altså 

essentielt en traditionel DCF-metode, hvor man udfører en fundamental-analyse på hver enkelt aktie. Dette 

kan eventuelt også udvides til at indbefatte multipel-analyse indenfor en branche. Hvis man ser bort fra at 

regnskabstal ofte vil være ”udglattede” værdier i forhold til realiteten, giver denne tilgang umiddelbart et 

godt billede af den givne akties forventede afkast og risiko – men igen baseret på en antagelse om 

fremtiden. Derudover har metoden et problem i forhold til portefølje teori, da fundamental-analyse 

vurderer enkelte aktiver. Man kan ud fra fundamentalanalyse ikke direkte tage stilling til, hvilke aktier man 

ellers bør have i en portefølje.  

 

Fælles for samtlige nævnte metoder, inklusive moderne porteføljeteori, er at ingen af teorierne har kunnet 

forudsige eller gardere sig mod de store kriser på aktiemarkederne.  

 

Nassim Taleb er udtalt kritiker af metodikken i moderne porteføljeteori. Specielt antagelsen om 

normalfordeling og undervurderingen af outliers (tykke haler) behandles i flere artikler. Kriser som: Black 

Monday i 1987, Dotcom-boblen i 2000 og Finanskrisen i 2008 er events, der af Nicolas Taleb (2001, 2010) 

kaldes ”Sorte Svaner” og har flere ting til fælles. Han beskriver ”Den sorte svane”, således: 

“First, it is an outlier, as it lies outside the realm of regular expectations, because nothing in the past can 

convincingwhat ly point to its possibility. Second, it carries an extreme 'impact'. Third, in spite of its outlier 
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status, human nature makes us concoct explanations for its occurrence after the fact, making it explainable 

and predictable” - Taleb (2010, ”prologue”) 

”Sorte svaner” er altså de mest ekstreme observationer, der ligger i en fordelings ”tykke haler”. Disse bliver 

derfor undervurderet i normalfordelingen og vil skabe disse ekstreme op- eller nedture, der ikke kan 

forklares fornuftigt indenfor det gængse paradigme. Nassim Taleb er, som tidligere derivatives-trader 

velbevandret i mean-variance optimering og porteføljesammensætninger. Hans forklaring på, hvorfor der 

ikke er indtruffet et paradigmeskift indenfor porteføljeteori er som følger:  

”If you are a passenger on a plane and the pilot tells you he has a faulty map, you get off the plane; you 

don’t stay and say “well, there is nothing better.” But in economics, particularly finance, they keep teaching 

these models on grounds that “there is nothing better”…” Nassim Taleb, “Throw out the probability 

models”, room for debate 1st April 2012, New York Times 13
 

Moderne porteføljeteori bruges derfor ifølge kritikere kun ”i mangel på bedre” og med alle de problemer 

normalfordelte afkast og de øvrige antagelser medfører. Som svar på kritikken fra specielt Nassim Taleb i 

løbet af 2012 svarer Harry Markowitz dog igen med et interview i Risk Magazine: 

“I never assumed Gaussian returns. I showed that mean-variance efficient portfolios came close to 

maximizing expected utility for a wide variety of utility functions. I have made that argument over and over 

again until I'm blue in the face and it never goes away. If people assumed Gaussian distributions and 

thought they were getting all the risk then it's because they didn't read my work properly.” Harry 

Markowitz, Risk Magazine, 9. august 2012
14

 

Om man på baggrund af diskussionen mener at et paradigmeskift bør være nært forestående, eller om 

moderne porteføljeteori på trods af ”sorte svaner” og forenklede grundantagelser stadig er gyldig, synes 

ikke at kunne endeligt besvares. Der vil dog blive taget højde for kritikken af teorien i forbindelse med 

resultaterne af analysen og kritikken vil således naturligt få del i opgavens konklusion. 

                                                           
13 Fuldt direkte link i kilder under ”internet referencer” 
14 Fuldt direkte link i kilder under ”internet referencer” 
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3 Fragtmarkedet 

Fragtmarkedet er en uhyre bred term, der dækker over alt fra 400,000tons kul-transporter over 3 oceaner, 

ned til et enkelt par gummiskos transport fra fabrik til slutforbruger med skib, jernbane og vej. Dette afsnit 

vil definere begrebet fragtmarkedet, samt give en kort gennemgang af markedets dynamik, samt de aktiver 

der vil indgå i analysen.  

”Fragtmarkedet” i opgavens kontekst skal forstås som det marked, der forhandler prisen på transport 

indenfor tørlast (bulk) og tank. Tørlast er markedet for transport af hhv. kul, stål, mineraler, korn og andre 

”tørre” produkter, der transporteres i store ensartede laster – dette er altså i overvejende grad primære 

produkter. Tank er markedet for transport af dels råolie, men i højere grad de raffinerede olieprodukter, 

såsom benzin, diesel, flybrændstof, fyringsolie og forskellige petrokemiske produkter til industrien, altså en 

blanding af primære og sekundære produkter. Fælles for begge skibstyper er, at rejserne i ovevejende grad 

foregår efter et ”ét skib, én last”-princip. Denne type laster har flere betegnelser, men Stopford (2008, s. 

26-28) karakteriserer denne del af det samlede marked som ”trampfart”, hvilket modsat ”rutefart” ikke 

foregår efter faste skemaer. En rejse sluttes altså fra A til B, men hvor skibet skal hen efter det er udlosset i 

B er ikke fastlagt. En forenklet måde at forklare trampfart på, er at sammenligne skibenes transportmønster 

og prisdannelse med en taxa uden taxameter, hvor prisen på en tur afhænger af udbud og efterspørgsel.  

Som et tænkt eksempel holder en hyrevogn uden for banegården i en provinsby, sammen med 4 andre 

hyrevogne. En enkelt passager stiger af toget og skal bruge en vogn. Denne passager vil vide at chaufføren 

ikke har andre kunder og at der er 4 andre chaufører, der også venter. Indenfor et klassisk 

udbud/efterspørgsel-paradigme vil passageren givetvis kunne slippe af sted med at betale en meget 

beskeden pris, for sin tur ind til byen. Omvendt vil chaufføren vide, at når han er ankommet til hovedgaden, 

vil situationen være stik modsat. Her vil han være den eneste hyrevogn og en stor mængde mennesker, der 

er færdige med deres indkøb, skal have varer med hjem. På fragtmarkedet gør samme dynamik sig 

gældende.  

Ud over de forskellige områders indbyrdes prisniveauer fra område til område, er cykliske bevægelser i det 

samlede fragtmarked endnu en faktor markedets aktører prøver at spille til deres fordel. Chisté & Vuuren 

(2014) finder tydelige cykliske mønstre indenfor tørlast, både på et sæson-niveau, samt for 4 og 7-årige 

tidshorisonter. Samme konklusion drages af Randers og Goluke (2007), der ligeledes undersøger cykliske 

bevægelser, blot indenfor tank. En interessant del-konklusion fra sidstnævnte er, at en stor del af 
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tankmarkedets volatilitet i højere grad skabes af markedets aktører fremfor eksterne faktorer
15

. En af 

forklaringerne kunne være, analogt med Stopford (2008, s. 70-75), at aktører på markedet bliver nødt til at 

påtage sig en vis portion risiko – han bruger reelt vendingen ”to take a gamble” Stopford (2008, s. 71) – for 

at opnå et anstændigt afkast. Ser man således på nedenstående oversigt over markedsraterne for 

analysens segmenter er det tydeligt, hvor store fluktuationer der har været over analyseperioden. 

Figur 7 Oversigt over markedsrater for analysens segmenter 

 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på tal fra Clarkson’s Research (fulde link i kilder). 

3.1.1 Enheder på fragtmarkedet 

Fragtrater bliver i næsten alle tilfælde kvoteret basis en dollar per ton rate, med enkelte afvigelser. Hvor 

dette umiddelbart virker som et fornuftigt absolut mål for niveauet af fragten, giver dette ikke et fornuftigt 

mål for markedet, eller en reders performance i forhold til samme. En fragtrate på 50 dollar per ton kan 

således være en fantastisk rate, hvis man transporterer 350.000 ton råolie på en supertanker, men en 

middelmådig fragtrate, hvis man transporterer 2000 ton korn på en coaster. En nominel fragtrate giver 

altså ingen information om omkostningerne ved rejsen, eller det generelle markeds tilstand. En fragtrate på 

en given rute kan altså udelukkende bruges til; at sammenligne andre rejser på samme rute, med samme 

                                                           
15 Se Randers og Goluke (2007, punkt 2.3) 
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last, med samme type skib. Derudover gør fragtrater det også besværligt for en reder at sammenligne 

hvordan han klarer sig i spotmarkedet set i forhold til, hvad han kunne få ved at lease sit aktiv ud til en 

anden reder. 

For at kunne sammenligne forskellige rejser og benchmark ’e på tværs af segmenter og skibstyper bruges 

på fragtmarkederne derfor det der kaldes en ”time charter equivalent”, eller bare ”TCE”. Dette henfører sig 

til ”time charter”-kontrakter, hvor man leaser et skib og betaler en given ”time-charter”-rate per dag. Man 

omregner lidt forenklet set dækningsbidraget til et ”per-dag” mål. 

FGHIJKLMN � OP�QRIJKLMN	SLKT  ,hvor FR er fragtraten og VC er rejseomkostninger. 

En TCE-rate er således fragten fratrukket brændstofomkostninger, havneomkostninger og lignende, der 

vedrører skibet direkte. Her er dog ikke medtaget hyre-omkostninger eller finansielle omkostninger, men 

udelukkende omkostninger til den direkte drift. Ved at bruge TCE-rater som et mål for et skibs indtjening, 

giver det aktører mulighed for at sammenligne rejser på tværs af skibstyper, laster og kontrakt-typer. 

Markedsrapporter vil således være kvoteret i TCE-rater for de forskellige segmenter. To selskaber med vidt 

forskellig gearing, bemanding på skibene og struktur på kontoret i land, vil altså kunne sammenligne, deres 

markedsperformance direkte baseret på dette mål.  

 Spot rejser 3.1

En spot-rejse, også kaldet en rejse på ”voyage terms”, er den type rejse de fleste forbinder med 

fragtmarkederne. Disse rejser varer alt mellem et par dage og op til 2-3 måneder, alt efter skibstype og 

segment. På denne type rejse modtager rederen eller operatøren et beløb for fragten, oftest udregnet i 

dollar per ton, for at fragte en given last fra A til B. Det er så rederen der afholder alle omkostninger i 

forbindelse med rejsen og har det fulde operationelle ansvar. Disse omkostninger er, nævnt efter omfang: 

brændstof til skibet, havneomkostninger, kanalafgifter og eventuelle udgifter til pirat-præventive 

foranstaltninger. Alle disse udgifter er variable, der kan ændre sig mange gange under en rejse. Ydermere 

er næsten alle kontrakter indenfor fragt baseret på engelsk søret, hvilket betyder at en reder har et strengt 

ansvar i forhold til at præsentere lasten til modtageren i lossehavnen. 

 For at illustrere problematikken i at modellere spot-rejser, tages som et tænk eksempel en rejse, fra 

Novorossiysk i Sortehavet, til Singapore med Benzin.  
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Figur 8 Ruteplanlægning Novo/Singapore 

 

Kilde: Screenshot fra Ruteplanlægningsprogrammet ”Netpas Distance”. Læg mærke til udstrækningen af 

den skraverede pirat-zonen tæt på den Persiske Golf og Det Indiske Ocean på denne rejse. 

Hvis der tages udgangspunkt i at et dansk rederi udfører denne rejse, vil der som udgangspunkt være 

følgende variable: 

For det første betales fragten i dollars. Dette vil være tilfældet på næsten rejser og ethvert rederis primære 

indtægt er altså behæftet med en anseelig kurs-risiko i forhold til dollaren. Dernæst skal der betales havne- 

og kanalomkostninger i henholdsvis Novorossiysk og Singapore, samt i Suezkanalen og Bosporus-strædet. 

Igen har vi kursrisiko mod henholdsvis Singapore Dollar, Rubler, Egyptiske Pund og Tyrkiske Lire. Ydermere 

kan havne og kanalomkostningerne hurtigt ændre sig med politikske konjekturer, der er altså en yderligere 

risiko forbundet med de politiske forhold i vores laste- og lossehavne. Markedet for brændstoffet til 

skibene er derudover et selvstændigt – og volatilt - marked, der er tæt korreleret med råoliepriserne. Som 

et illustrativt eksempel se figur 4.2. 
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Figur 9 Bunker priser Rotterdam mod Brent og WTI Crude spot 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Rotterdam data baseret på Clarkson's 2010, serie 50330. WTI og Brent baseret på tal 

fra US Energy information administration (fulde kilder i internet kilder). 

Ud over oliemarkedets volatilitet bliver brændstoffet også handlet i USD, hvilket naturligvis kan synes at 

mindske valutarisikoen ved fragten, da omkostningen burde være en modgående pengestrøm i forhold til 

fragten. Betalingstidspunktet for fragten kan dog være måneder efter at olien skal betales og brændstoffet 

har således ikke umiddelbart en off-setting effekt på hele valutakursrisikoen på fragten. 

Ud over det førnævnte har der i de senere år været en øget pirat-aktivitet i det Indiske Ocean. Besley et al. 

(2012) estimerer ekstraomkostningen for den samlede verdensøkonomi til svimlende 1,5 milliarder dollars 

årligt, hvor 200 millioner dollars alene henføres til betalte løsesummer. Denne nye situation opstod relativt 

pludseligt, og som udgangspunkt var omkostninger for enten at deviere rundt om Afrikas horn, eller tage 

bevæbnede vagter og pigtråd om bord for rederens regning. Uroligheder og krig er altså ligeledes en 

betydelig del af risikoen på spot-rejser og regningen for pludselige skift i vilkårene for en rejse vil ofte, i 

første omgang ende på rederens bundlinje. Der følger altså både omkostninger til sikkerhed og forsikring, 

der ligeledes kan variere. 
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Slutteligt har vejret en kæmpemæssig indvirkning på bundlinjen for en rejse. Storme, drivis og kraftige 

strømme kan ødelægge brændstof-budgettet for selv den bedst planlagte rejse og udgør således også en 

anseelig risiko. 

En fornuftig afkastmodel for spotmarkedet ville således skulle medtage og modellere valutakursrisiko, 

oliepris, vejr og politiske omstændigheder for at give et retvisende billede af volatiliteten på selve fragt-

ydelsen. I praksis ville en sådan model blive uhyre kompleks og det må formodes at model-risikoen vil blive 

utrolig stor. Spotmarkedet vurderes således ikke at være anvendeligt i opgavens kontekst. 

 Time charter 3.2

En timecharterkontrakt er en leasing-aftale på et bestemt skib for en bestemt periode.  I sjældne tilfælde 

har ejeren mulighed for at substituere skibe på en given kontrakt, men som regel forhandles kontrakten for 

hvert enkelt aktiv. Kontrakterne kan variere i tid, men typiske perioder er 1, 3 elle 5 år og giver i denne 

periode retten til at operere et givent skib i handel i hele verdenen. Rederen giver altså et andet selskab 

råderetten over sit aktiv mod en daglig betaling i dollars. Ansvaret for bemanding, reparationer og lån ligger 

fortsat hos rederen, dvs. tids-ud-befragteren16 af skibet, hvorimod operatøren, eller tids-ind-befragteren 

bliver ansvarlig for alle rejseomkostninger og udgifter til markedsføring af skibet. Kontrakten forhandles 

som et FULDT over-the-counter produkt og da timecharterkontrakter ligesom spot kontrakter følger 

engelsk søret, er der principielt ubegrænset aftalefrihed. Ofte tages der dog udgangspunkt i 

standardkontrakt på de mest almindelige betingelser. Rammerne for kontraktformen er meget vidde, og 

der kan forekomme optioner af forlængelse, optioner af handelsbegrænsninger eller lignende aftaler, 

parterne imellem. Der er umiddelbart ikke grænser for hvor meget kontrakterne kan skræddersys, men 

opgaven tager udgangspunkt i en ”standard”-kontrakt.   

 Der er to umiddelbare fordele ved at sammenligne timecharter-rater på tværs af segmenter og skibstyper, 

fremfor spot-rater. For det første er timecharter-rater renset for driftsomkostninger. Dette gælder både 

besætningens løn, samt omkostninger til forsikring og vedligeholdelse af skibet. Disse omkostninger er som 

tidligere nævnt variable, og må forventes at skabe støj i forhold til niveauet på det reelle fragtmarked. Ved 

at bruge den 1-årige TC-rate er disse omkostninger altså renset ud. Derudover kan 1-årige TC-rater 

sammenlignes på tværs af samtlige segmenter indenfor de to skibstyper, hvorimod fragt først ville skulle 

renses for omkostninger på hvert enkelt segment for at være brugbare. En timecharter giver altså en aktør 

på markedet mulighed for at tage et skib ind, og derefter slutte det på spot markedet. Alternativt kan han, 

                                                           
16 En tids-ud-befragter er den part der udlejer skibet, hvor en tids-ind-befragter er den part der lejer skibet. Se ordliste 
for forklaring om tids-ud og tids-ind befragter.  
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hvis markedet stiger lave arbitrage17 ved at lægge skibet videre ud på timecharter til en anden aktør på 

markedet. Parten i midten vil altså dagligt kunne modtage differencen mellem prisen han modtager per dag 

og prisen han betaler per dag. 

Indtægts- og omkostningsstrukturen i forhold hvem der ejer, lejer og driver skibet kan derfor let blive 

uoverskuelig. Figur 10 nedenfor vil derfor prøve at give et overblik over sammenhængene mellem ejerskab 

af skibet, samt struktur for indtjening og omkostninger.  

Figur 10 Indtægt- og omkostningsstruktur for forskellige kontrakts former 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Baseret på Stopford (2008) 

• Finansieringsomkostninger 

Låneomkostninger, samt eventuelle dividender til med-ejere. 

• Rejseomkostninger 

Bunkers – den olie skibet brænder til søs og i havn. 

                                                           
17 I en finansiel kontekst vil dette IKKE være arbitrage, da parten der lejer skibet af én og derefter udlejer det til en 
anden, selvfølgelig vil have en vis kreditrisiko, samt kontraktsrisiko, da aftaler sjældent vil være helt ens. Dog er dette 
indenfor shipping i daglig tale kaldet arbitrage, eller at ”flippe et skib”. 
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Havneomkostninger – leje af kajplads, slæbebåde, stevedores. 

Kanalafgifter – afgifter for transit, samt omkostninger til lods og evt. slæbebåde. 

• Operationsomkostninger 

Bemanding - søfolkenes lønninger, pensioner mv. 

Reparationer - periodiske reparationer af skibene, samt 3-5 årige tørdokninger 

Omkostninger til administration - administration af klassifikationsselskab, flagstat og corporate 

støttefunktioner. 

Forsikringer - skibenes P&I betalinger, samt forsikringer i eksempelvis pirat-zoner. 

• Markedsføring 

Omkostninger til den kommercielle drift (et eksempel kunne være 1,25% af omsætningen, men 

dette kan variere meget). 

 

• Daglig TC udgift/indtægt 

Dette er den daglige time charter rate, altså enten den udgift ind-befragter betaler ud-befragter for 

leje af skibet, eller omvendt den ud indtægt ud-befragter får fra ind-befragter 

 Bulk – segmenter 3.3

Bulk eller tørlast referer til ”tørre” produkter der transporteres i store ensartede afskibninger. Modsat 

stykgods-transport, der transporterer mange små laster på samme skib, vil bulkskibe indenfor analysens 

segmenter som oftest kun have en enkelt ejer af lasten. Det er i ovevejende grad primære produkter der 

transporteres til energi-, konstruktion- og fødevareindustrierne. Tørlast-segmentet vurderes derfor af 

mange økonomer som helt essentielt for verdensøkonomien og tørlast er derfor også det segment der har 

fået mest opmærksomhed i forskningen, set i forhold til tank. 

3.3.1 Handysize 20,000-37,000dwt 

Handysize er analysens mindste segment med en dødvægt på ca. 30,000 dwt. Grundet segmentets ”små” 

størrelser på skibe, giver det en større fleksibilitet i forhold til hvilke havne skibene kan kalde. De fleste 

havne har restriktioner I forhold til længde, bredde og dybgang, hvorfor større segmenter eksempelvis ikke 

vil kunne kalde mange ældre havne, som eksempelvis Københavns havn. Der er ganske enkelt ikke 

infrastruktur til at modtage de helt store segmenter. Her vil en Handysize til gengæld kunne lægge til, og 

give en langt større fleksibilitet til de handelsmønstre segmentet kan indgå i. Ud over selve dimensionerne, 
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har Handysize segmentet den fordel, at langt de fleste skibe er udstyret med kraner til at laste og losse. På 

den måde er skibene ikke afhængige af at skulle kalde en terminal, men kan laste eller losse til eller fra 

pramme. Dette giver segmentet en yderligere fleksibilitet i forhold til hvilke typer gods der kan lastes. 

Typiske laster for Handysize segmentet er sukker, salt, kul, jernmalm, korn, soya og mineraler. Dog er det 

ikke ualmindeligt at Handysize-skibe laster stykgods, som eksempelvis større maskiner, byggeelementer og 

andet gods, der ikke kan transporteres i eksempelvis containere. Altså forventes det at Handysize 

segmentet vil være det mindst konjunkturpåvirkede af tørlast-segmenterne. I opgaven tages der 

udgangspunkt i Clarkson’s standard-type på 30,000dwt18. 

3.3.2  Panamax 65,000-85,000 dwt 

Panamax en sammentrækning af “Panama” og ”Max”. Altså et segment bygget efter de største 

dimensioner, der kan passere igennem Panama-kanalen.  Over tid har størrelsen på dwt for segmentet 

ændret sig, da værfterne er blevet dygtigere til at bygge skibene, så samme længde/bredde forhold kan 

medtage mere last. I opgaven vil der tages udgangspunkt i den nogenlunde stationære definition mellem 

2002 og 2014, på 65-85.000 dwt.  Panamax segmentet er mindre fleksibelt end Handysize i forhold til hvilke 

havne skibet kan kalde grundet de større dimensioner. Panamax segmentet har modsat Handysize meget 

sjældent kraner om bord og er på den måde altid afhængig af en terminal for at laste og losse. Panamax 

transporterer som oftest kul og jernmalm, men kan også fragte korn, soya og i nogle tilfælde mineraler. 

Handelsmønstret for Panamax-raterne minder mest om det større Capesize-segment og i forhold til 

volatilitet betragtes Panamax-segmentet som et større og mere volatilt segment end eksempelvis 

Handysize. Efter 85.000dwt og op til Capesize segmentet, er der i de senere år blevet bygget skibe i hvad 

der kaldes et “Post-Panamax”-segment på 85-110,000dwt. Dette segment bygges efter de største 

dimensioner der kan gå igennem den nye Panama-kanal, der efter planen skulle indvies i 2014. Disse skibe 

er dog først blevet en del af markedet de sidste 3-4 år, og der er derfor langtfra tilstrækkeligt data til at 

medtage segmentet i analysen. I analysen tages der udgangspunkt i Clarkson’s standard-type på 75,000- og 

76,000dwt19. 

3.3.3  Capesize 110,000-200,000 dwt 

Capesize segmentet er det største segment indenfor tørlast. Capesize-skibe er for store til at passere 

gennem Panama-Kanalen og historisk set også Suezkanalen. Navnet referer derfor til, at disse skibe kun kan 

                                                           
18 1-års timecharter 30,000dwt, Clarkson’s dataserie 34030.  
19 For 1-års timecharter er dette 75,000dwt, dataserie 10616.  
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runde Kap Det Gode Håb og Kap Horn. Sidenhen er Suezkanalen gravet ud flere gange, og fra 2010 har 

mange tidligere Capesize skibe nu kunnet passere Suezkanalen. 

Der er principielt ikke noget loft på dwt for Capesize-segmentet, men et nyere segment af ”Very Large Ore 

Carriers”; VLOC’s er i udvikling. Dette segment starter ved 200,000 dwt og de største nuværende VLOC’s er 

leveret til 400,000dwt. Dette segment adskiller sig dog noget fra Capesize-segmentet ved at være bygget 

udelukkende til handelsruten fra Brasilien til Kina med jernmalm. Hvor dette segment naturligvis har en 

indflydelse på Capesize segmentets prisdannelse, vurderes det ikke at kunne medtages i sammenhæng med 

Capesize-segmentet. Til brug i opgaven vil der derfor tages udgangspunkt i Clarkson’s standard-typer på 

170,000dwt20. 

 Produkt-tank segmenter 3.4

Når der nævnes ”produkter” i opgavens sammenhæng dækker begrebet over de produkter, der udvindes af 

råolie. Der skelnes mellem ”clean” produkter, dvs. naphta, benzin, gasolie, diesel, kerosene (flybrændstof) 

og ”dirty” produkter som fyringsolie, vacuum gasolie og asphalt.
21

 

3.4.1 Handysize (Handytank) 27-42,000 dwt 

Handysize segmentet bruges til at fragte sekundære olieprodukter såsom benzin, diesel, flybrændstof, 

forskellige vegetabilske olier og eventuelt kemikalier. Skibe indenfor dette segment er ikke begrænset af 

Panama eller Suez kanalen og er derudover som oftest små nok til at kunne passere eksempelvis Kiel 

kanalen. Dette giver dem en fordel på de store handelsruter fra de baltiske lande og til kontinental-Europa, 

i forhold til de andre større tank-segmenter. Handy-tankskibe følger mønstret fra Handysize tørlastskibe; 

den mindre størrelse giver dem mere fleksibilitet i forhold til laster, men samtidig ikke helt samme 

stordriftsfordele som de større segmenter. Således er langt de fleste Handytank-rejser relativt kortere end 

rejser for MR- og LR-segmenterne. Til gengæld har de fleste handy tankere både varmerør, samt en coating 

i tankene. Dette giver dem muligheden for, dels at fragte ”dirty” produkter samt vegetabilske produkter der 

skal holdes varme under transport, men også produkter, der kræver en kraftig coating, såsom bio-ethanol 

og petro-kemikalier. I opgaven bruges Clarkson’s standard-type på 37,000 dwt22. 

3.4.2 Medium Range (MR) tanker 42-60,000 dwt 

Medium range segmentet transporterer primært ”clean” olieprodukter, der ikke skal varmes under 

transport, men enkelte MR-skibe har også installeret varmerør for at kunne transportere ”dirty” produkter. 

                                                           
20 For 1-års timecharter er dette 170,000dwt, dataserie 56077. 
21 For en god animeret oversigt, se: http://www.nesteoil.com/oilrefininginaction/ 
22  Dataserie 49085 er for 1-års 37000dwt timecharter rater. 
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Kun et fåtal af MR-segmentets skibe har coatings der kan klare kemikalier og derudover er der på langt de 

fleste kemikalier begrænsning på hvor store kvantiteter der må transporteres ad gangen. Kun de mindste 

MR-skibe kan derfor transportere kemikalier. 

De primære laster for MR-segmentet er altså benzin, diesel og jet-fuel. Som navnet antyder bruges denne 

størrelse til transporter på de mellemlange distancer. I denne sammenhæng vil en ”lang” distance betyde 

at rejsen går gennem et eller flere oceaner, hvor en ”kort” rejse vil være mellem to havne på samme 

kontinent. De mellem-lange rejser vil altså oftest være rejser der transporterer produkter mellem to 

kontinenter, men sjældent krydser mere end et enkelt ocean. I opgaven bruges Clarkson’s standard-type på 

47,000 dwt23. 

3.4.3 Long range1(LR1) tanker 60,000-80,000 dwt 

Long range segmentet er inddelt i LR1 og LR2, der henholdsvist omfatter produkttankere på 60-80,000dwt 

og 80,000+dwt. LR2 segmentet er smallere end LR1 i forhold til ruter og er ikke dækket lige så godt af 

mæglerhusene, men er dog set i forhold til verdensflåden et større segment. Til brug i opgaven er LR1 valgt, 

primært grundet en større mængde tilgængeligt data. Relativt få skibe i dette segment har varmerør og en 

endnu mindre del af skibe i dette segment har coatings, der kan transportere kemikalier. Langt størstedelen 

af LR1-segmentet transporterer derfor helt naturligt primært ”clean” produkter. LR1 bruges til de lange 

ruter med produkter, ofte fra store raffinaderier til store industri-anlæg. Typiske ruter vil være Naphta fra 

eksempelvis de store nye indiske raffinaderier til Fjernøsten eller fra den Mexicanske golf til Fjernøsten. I 

opgaven bruges Clarkson’s standard-type på 74,000dwt.24 

                                                           
23Dataserie 49081 for 1-årig 47000dwt timecharter rater 
24 Dataserie 49058 for 1-årig TC på 74,000 dwt, fra Clarkson’s 
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4 Analyse  

Analysen vil være opdelt i tre dele. Første del vil se på tidligere studier af fragtmarkedet. Anden del vil 

gennemgå metoder til udledning af afkastserien, samt argumentationen for valget af samme. Tredje del vil 

indeholde dataanalysen og sidste del til gennemgå modellen samt dens resultater. 

 

 Analyse af studier på fragtmarkedet 4.1

4.1.1 Cyklicitet og prisdannelse 

Fragtmarkedet har historisk set været kendt for både skiftende volatilitet og cykliske mønstre. I forskningen 

er dette dokumenteret i Kavussanos (1997), der undersøger markederne 1973 til 1992. Derudover Chen 

and Wang (2004) og Lu et al (2008), der begge underbygger en udpræget tidsvarierende volatilitet, både for 

tank- og tørlastsegmenter, fra hhv. 1999 til 2003 og 1999 til 2005. Der anvendes forskellige modeller, samt 

tidsperioder i alle tre studier, men konklusionen synes at blive den samme.  

 Ud over de generelle skift i volatilitet viser Kavussanos & Alizadeh (2001), at der kan forevises 

sæsonbestemte fluktuationer på fragtmarkedet for tørlastskibe fra 1980 til 1996. Derudover har Chisté & 

Vuuren (2014) undersøgt de cykliske mønstre for tørlastskibe. Dette studie finder tydelige 4-årige mønstre 

og igen også tydelige sæsonbetonede bevægelser i markedet.  

Disse konklusioner er dog ikke uventede for aktører på fragtmarkederne, men underbygger i høj grad 

markedets antagelser om cyklicitet. Grundet den generelle konsensus om cyklicitet på fragtmarkederne, så 

har prisdannelsen på nybygninger og 2nd hand skibe altid været emnet for store dele af forskningen 

indenfor fragtmarkederne. Der findes således flere modeller for prisdannelsen på skibe og sammenhængen 

mellem fragtmarkedet. Der er derfor naturligt også flere måder, hvorpå man kan modellere prisdannelsen, 

samt afkastet på fragtmarkedet. 

Den klassiske modellering af prisdannelsen tager udgangspunkt i ligevægtsbetragtninger. Dette mellem 

køb- og salg markedet, fragtmarkedet samt nybygning og scrap-markedet. Disse modellerer derefter ud fra 

en række eksterne variable for at bestemme en tidsserie. Af eksempler på disse kan nævnes Strandenes 

(1984) og Beenstock & Vergottis (1989). Disse modeller tager dog en klassisk skibsreder tilgang til markeder 

ud fra en DCF-model, hvor et aktiv købes og derefter forrentes indtil scrap-tidspunktet. Denne tilgang 

stemmer godt overens med et klassisk familierederi eller de tyske K/G selskaber, hvor man ofte vil se at 
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aktivet drives fra levering og indtil scraptidspunktet. Denne metodik er dog ikke en direkte overførbar 

model til moderne shippingselskaber25.  

Med den store stribe af IPOs i starten af 00’erne er der blevet tilført en stor mængde likviditet til markedets 

aktører. Denne øgede likviditet hos selskaberne er naturligvis blevet investeret og markedet for køb- og 

salg er som et naturligt skridt er blevet mere likvidt og den handlede volumen er steget stødt. Derudover er 

den øgede specialisering hos tekniske managers26 også med til at give ejerne en yderligere fleksibilitet. 

(Stopford 2008, kapitel 7).  

Nyere forskning bruger derfor i stedet real-optioner til at modellere prisdannelsen, se, Adland (2000), 

Adland & Koekebakker (2004), Bendall & Stent (2004), samt Sødal (2006). Sidstnævnte favner bedre 

investeringsbeslutningen for moderne selskaber, der har større fleksibilitet i forhold til at handle skibet i 

spotmarkedet, lægge det ud på et tidscerteparti eller sælge det. Realoptioner synes dog ikke at være et 

godt mål for fragtmarkedet i forhold til moderne portefølje teori, da det antages at skibet ejes. 

4.1.2 Efficient market hypothesis, handelsstrategier og market timing 

Efficient Market Hypothesis (EMH) er flere gange testet i nyere forskning for både fragt- samt køb- og salg 

markederne. Veenstra (1999) mener således at kunne konkludere, at EMH’s validitet i perioden 1980-1995 

på fragt- og time charter-markedet. Dette studie bliver dog efterprøvet af Kavussanos & Alizadeh (2002a), 

der konkluderer at EMH ikke kan holde på hverken fragtmarkedet eller time charter-markedet for 1980-

1997. Der er lidt mere uklare konklusioner fra Hale & Vanags (1992), der prøver at bevise kausalitet mellem 

tørlast segmenterne i 1979 til 1988. Det samme gælder for Glen (1997), der efterprøver 

forventningshypotesen. De sidste to studier sår således tvivl om EMH’s validitet, men kan ikke endeligt 

forkaste hypotesen. Ser man altså samlet på studierne, gives der altså ikke nogen fast konklusionen på 

EMH’s validitet. 

De uklare konklusioner på EMH fra disse fire studier dannede kimen til en ny række studier, der i højere 

grad beskæftiger sig med handels-strategier og undersøger muligheden for at udnytte markedet. 

These studies argue that the failure of the EMH may either be attributed to the existence of time-varying 

risk premia, or reflect arbitrage opportunities in the market. The latter suggests that if prices for vessels are 

found to deviate consistently from their rational values, then trading strategies can be adapted to exploit 

                                                           
25 Med ”moderne” menes børsnoterede selskaber, der er aktive indenfor flere skibstyper og segmenter. Se ordliste i 
bilag. 
26 Mange rederier vil outsource deres bemanding af skibene, samt vedligeholdet til eksterne selskabet, der er 
specialiseret i netop dette. Dette giver ejeren af skibet en øget fleksibilitet da leverandøren kan skiftes, samt i nogle 
tilfælde en besparelse, hvis rederiet ikke selv kan drive omkostningseffektivt teknisk management. 
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excess profit making opportunities. – Alizadeh & Nomikos (2007) / Transportation Research Part B 41 

(2007) 126-143, side 127. 

Adland (2000) og Adland & Koekebakker (2004) forsøger i deres studier at skabe profit ved hjælp af 

fundamental- og teknisk analyse, hvilket i fald det lykkedes ville modbevise EMH. Konklusionen i begge 

studier er, at det ikke er muligt at skabe et overnormalt profit – konklusionen bliver altså at EMH som 

sådan holder. Sødal et al (2006) er mere blandet i sin konklusion, hvor der umiddelbart synes at blive åbnet 

op for muligheden for at skabe en overnormal profit ved at skifte skibstype fra tørlast til tank omkring 2000, 

blive i tank i tre år og så rykke tilbage i tørlast. Konklusionen er dog mere teoretisk interessant end den er 

praktisk anvendelig, da mange tank-kunder i praksis ofte kræver at officererne om bord har op mod 2-3 års 

sejltid hos rederiet. I realiteten er konklusionen altså ikke direkte omsættelig som strategi. Konklusionen 

viser dog en mulighed for, hvordan der kan genereres profit ved at skifte skibstype. 

Alizadeh & Nomikos (2007) synes at give det bedste bud på en succesfuld trading-strategi ved at bruge 

Price/earnings som en indikator for market-timing på 2nd hand skibe fremfor de tidligere modeller med 

real-optioner. Konklusionen på studiet er, at en aktiv strategi baseret på Price/earnings over en lang 

periode signifikant vil outperforme en klassisk ”køb og hold”-strategi. Deres strategi er dog baseret på et 

scenarie, hvor et skib købes og drives i markedet for derefter at blive solgt, så snart markedet når dets 

target ”price/earning”-ratio. Således tager denne strategi udgangspunkt i, at investor enten ejer et skib 

eller et risikofrit aktiv. Altså at investor kan træde helt ud af markedet når det ikke synes attraktivt og 

vende tilbage, når der igen synes at være penge at tjene. Problemet med denne approach er at da hele 

markedet foregår ”over the counter” vil det i praksis være svært at opbygge en fornuftig brand-værdi 

overfor sine kunder, hvis man kun er aktiv i det nogle måneder ad gangen og derefter at trækker sig helt af 

markedet. For et shippingselskab, der af sine aktionærer forventes at være aktiv i markedet kan denne 

strategi således ikke bruges direkte, men dog give et fornuftigt bud på, hvornår der bør tyndes ud i flåden 

og hvornår der skal investeres. Der foreligger altså indikationer, der kunne tyde på muligheden for 

overnormale afkast, men strategien vil dog ikke være praktisk anvendelig i opgavens kontekst. 

For samtlige skibstyper indenfor opgavens emnefelt, vil succesfuld ”market timing” være uhyre vanskeligt 

at foretage. Dette beskrives i Drobetz et al (2013), hvor der kun kan forevises meget svag ”market timing” 

hos fragtmarkedernes aktører, da skibe værende en direkte investering med store kapitalbindinger, langtfra 

kan kategoriseres som et let omsætteligt aktiv. En decideret trend af succesfuld market timing kan altså 

afvises og den fleksibilitet som strategien fra Alizadeh & Nomikos (2007) kræver for at lykkedes, synes altså 

ikke at være til stede i markedet, hvis det antages at skibet ejes. 
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4.1.3 Kort-salg 

Et umiddelbart spørgsmål i forhold til fragtmarkederne og moderne portefølje teori, er i hvor høj grad de 

shipping-specifikke terminskontrakter ”Freight Forward Agreements” kan bruges til at afdække risiko og 

således gå kort i aktiver. En Freight Forward Agreement (FFA) er et OTC-produkt, der oftest handles direkte 

mellem to principaler, med en mægler og/eller et clearinghus imellem. Eksempelvis aftales der at 

kontrakten afstemmes basis en given rate for en given rute ude i fremtiden. Derefter afstemmes denne 

løbende, eller i forhold til hvad der ellers er aftalt parterne imellem. 

 Dette undersøges i Kavussanos & Nomikos (1999, 2000) samt Alizadeh & Nomikos (2003), hvor det 

konkluderes at for enkelte ruter indenfor en 1-3 måneders tidshorisont fungerer FFAer som et fornuftigt 

hedging-redskab. Derudover synes FFA’erne på en 1-3 måneders tidshorisont for visse ruter, at være en u-

biased forudsigelse af det fremtidige markeds-niveau. Som sådan synes dette at tale for brugen af FFAs som 

hedging instrument, men det er problematisk at omsætte teorien til et operationelt værktøj.  

For det første vil et shippingselskab meget sjældent kunne hedge fuldstændigt ved hjælp af FFAer. 

Problemet består i at et certeparti27 er en kontrakt for ét bestemt skib. Da ingen skibe performer helt, så vil 

man aldrig kunne afdække sin risiko fuldstændigt. Altså må man cross-hedge, hvilket ikke giver et perfekt 

hedge. For det andet findes der meget få FFAs der er likvide ud over perioder på ét år. Altså ville man 

eksempelvis for at afdække en 5-årig periode dels skulle cross-hedge, dels ”rulle” sin position frem for et år 

ad gangen - og med et produkt man ikke har garanti for er likvidt. FFAer er derfor ikke at regne som en 

optimal løsning til at hedge operationel risiko.  

4.1.4 Delkonklusion 

Ovenstående gennemgang giver anledning til et par vigtige betragtninger for opgaven. 

Veenstra (1999) mener at kunne eftervise at EMH holder, hvor Kavussanos & Alizadeh (2002a) synes at 

forkaste store dele af konklusionen fra Veenstra (1999) ved brug af samme data, men gennem flere 

modeller. Adland (2000) og Adland & Koekebakker (2004) mener derefter at kunne eftervise EMH. Dette 

skifter igen da Sødal (2006), samt Alizadeh & Nomikos (2007) endeligt mener at kunne vise, at der kan 

skabes et overnormalt afkast ved at handle efter en given handelsstrategi.  

1) Efficient Market Hypothesis synes ikke entydigt at kunne be- eller afkræftes 

                                                           
27

 Certeparti (engelsk charterparty) er den kontrakt der er indgået mellem en redder og en befragter. Kontrakten er 
enten på ”voyage terms” – dvs. en enkelt rejse eller time-charter dvs. en ”leasing”-kontrakt. 
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Det er i bedste fald uklart, hvorvidt EMH holder på fragtmarkederne. Altså synes muligheden for at skabe et 

overnormalt afkast at være til stede. For opgavens fokus bliver antagelsen at EMH IKKE holder og at der 

derved kan skabes et overnormalt afkast. 

2) Markedet for skibe er ikke blot udtalt volatilt, men også stærkt cyklisk 

Baseret på at; forskellige segmenter relativt har forskellige niveauer af volatilitet; at der forefindes tydelige 

cykliske mønstre og at skibstypernes indtjening over tid ikke er tæt korreleret, synes muligheden for at 

kunne optimere det risikojusterede afkast ved hjælp af portefølje-teori derfor oplagt.  

3) FFAer er ikke egnede til hverken hedging eller kortsalg og der synes derfor ikke at være solide 

hedging-instrumenter til at afdække risiko i shipping, eller shorte aktiver for at geare andre. 

FFAer giver ikke mening at bruge i opgavens kontekst og vil ikke give selskaber på fragtmarkederne 

muligheden for at kortsælge aktiver. Der vil derfor blive set bort fra denne mulighed i den videre analyse. 

 Analyse samt valg af afkastserie 4.2

I den eksisterende litteratur er der flere eksempler på hvordan afkastserier kan bestemmes. Da 

fragtmarkedet er tæt korreleret med markedet for køb og salg, er der derfor flere måder hvorpå man kan 

vurdere et skibs afkast. For at give et billede af hvordan disse afkast-serier kan bestemmes gennemgås de 

forskellige metoder kort og der argumenteres kort for den valgte metode. 

Fragtmarkederne er unikke, da konkurrencen på den ene side ofte er beskrevet som tæt på perfekt 

konkurrence og volatiliteten på markedet skønnes at være det dobbelte af S&P 50028. Samtidig er selv de 

hårdeste konkurrenter på markedet, fra tid til anden, nødsaget til at lease skibe af hinanden. Specielt for 

tørlast-segmenterne er det ikke ualmindeligt at to konkurrenter ender op i en situation, hvor den ene part 

har et skib og den anden part en last. På den måde vil den ene part pludselig agere som kunde i forhold til 

den anden. En reder der har et ledigt skib, vil som gennemgået i afsnit 3.1 og 3.2.,3.2 derfor både have 

mulighed for at agere i spot markedet og i time-charter markedet. Af samme årsag er raterne på disse to 

markeder uhyre tæt forbundet. Det samme gør sig gældende for købs- og salgsmarkedet, der er utrolig tæt 

korreleret med timecharter markederne. Sammenhængen mellem markederne er gennemgået ekstensivt i 

litteraturen og en god oversigt kan findes i Shun (2011, s. 47 + 56). Som et illustrativt eksempel på 

markedernes samvariation, se Figur 11, der skitserer forholdet mellem den 1-årige timecharter rate samt 

den 5-årige 2nd hand pris.  

                                                           
28 Dette udsagn er baseret på resultater fra Clarkson’s Research study 2004, executive summary punkt 14. 
http://www.pfri.uniri.hr/~bopri/documents/Unit26-TRAMPSHIPPINGMARKET_000.pdf 
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Figur 11 Handysize 1-års TC, samt 5 årige 2nd hand priser 

 

Kilde: Egen tilvirkning, baseret på Clarkson’s dataserie 64430 og 34030 fra januar 2002 til februar 2014. 

4.2.1 Efficient market approach  

Ved denne type afkast-serie antages det at 2nd hand prisen er en god proxy for markedets forventede 

fremtidige indtjening, altså at aktivet er værdisat til ”fair value”. Denne type afkast-serie vil i høj grad bygge 

på grundlaget fra Fama (1970), og studier af fragtmarkedet med denne tilgang er naturligt også primært 

udgivet fra 1980’erne da teorien vandt indpas. EMH-tilgangen synes intuitiv og er den tilgang, der minder 

mest om en afkast-serie for aktier. Stiger aktivets værdi må investor nødvendigvis kunne likvidere til denne 

pris, og har altså opnået et afkast på sin investering. Med notationen i Alizadeh & Nomikos (2007) kan 

denne relation beskrives som: 

 �	�	"� � �		"� � 	 � �	U	"�	  
(23) 

Hvor HVWV"X er det forventede afkast for den kommende periode, beskrevet som den relative ændring i 

aktivets værdi P, samt det forventede afkast fra operationen Y, hvilket essentielt minder om en klassisk 
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formel til at vurdere aktieafkast, hvis aktien betaler dividende. En vigtig pointe er, at det her forventes man 

ejer skibet og har det ude på timecharter – altså scenarie 3 fra Figur 10. 

 Dette omskrives i Alizadeh (2002) derefter til et udtryk for skibets present value som en funktion af 

markedets forventninger til fremtidig pris og indtjening. 

  	 � �		"� � �	U	"�� � �	�	"�  
(24) 

For at sammenligne med de næste eksempler omskriver jeg ovenstående til min egen notation, brugt i de 

følgende eksempler: 

 	 � �		"� � 1:	1 � �	5:	"� � �	Z:	"�� � �	�	"�  
(25) 

Hvor OC og FC er hhv. operating Costs og Financial Costs. 

I praksis giver denne tilgang dog ikke et godt billede af afkastet på fragtmarkedet, da afkastserien dannes 

ud fra en tidsserie af nutidsværdier. Tilgangen antager at investor er en klassisk skibsreder, der ejer et skib 

og udelukkende sætter det ud på timecharter. Man blander altså købs- og salgsmarkedet sammen med 

fragtmarkedet. Derudover er operations- og finansieringsomkostninger også vidt forskellige fra rederi til 

rederi og afkastserien vil derfor ikke være ens for alle aktører på markedet. Der er af samme årsag også kun 

et relativt beskedent antal studier med denne tilgang. Der kan nævnes Strandenes (1984), Beenstock & 

Vergottis (1993) og Veenstra (1999). Kavussanos & Alizadeh (2002a) bruger også denne tilgang, men 

udelukkende for at forkaste konklusionen fra Veenstra (1999) ved hjælp af nyere økonometriske modeller. 

4.2.2 Spot fratrukket operationsomkostninger i forhold til 2nd hand value  

Denne tilgang ser på spotraten for et givent tidspunkt fratrukket finansierings-, rejse-, markedsførings- og 

operationsomkostning. Derefter vil man så fastholde dette resultat med prisen på et 2nd hand skib, dette 

vil altså svare til scenarie 1 fra Figur 10. Det er igen vigtigt at notere sig at det antages at man ejer skibet i 

denne tilgang. 

I opgavens notation vil dette altså formuleres: 

 �	"� � 	"� � 	 � 9	"� �5:	"� � 6:	"� � Z:	"� ��:	"�	  
(26) 

SP vil her være spot raten regnet som en TC-ækvivalent, MC vil være markedsføringsomkostninger og VC vil 

være VC – Voyage Costs. Denne tilgang er brugt i Skovenborg (2008), hvor der gennemgås flere typer 

direkte investeringer. Tilgangen synes umiddelbart anvendelig, da afkastet deles op som prisafkast og 

direkte afkast. Grundtanken er, at det tydeligt kan ses hvilken del af afkastet, der er fluktuationer i 
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fragtmarkedet, og hvad der henfører sig til skibsprisen. Problemet ved denne tilgang er dog at den kræver 

at der laves et månedsregnskab for hver periode i analyseperioden, hvilket uundgåeligt vil kræve en række 

antagelser i forhold til omkostninger og deres udvikling over tid. Derudover er metoden ikke velegnet til at 

vurdere porteføljesammensætninger, da afkastserien i sin natur vil basere sig på at man ejer aktivet. Skulle 

man således re-balancere porteføljen, så skulle der medregnes betragtelige køb- og salgssummer. Både 

Adland (2000) og Adland & Koekebakker (2004) kommer frem til, at transaktionsomkostningerne ved køb 

og salg er for store til gevinsten ved at spille markedet med tekniske handelsregler kan betale sig. Altså vil 

re-balancering være en bekostelig affære, og derudover ikke have en praktisk overførbarhed, da et 

skibssalg ofte tager flere måneder.  

4.2.3 Køb – hold – sælg  

Denne type afkast-serie minder mest om klassisk investeringsteori for direkte investeringer og er basalt set 

en nutidsværdi-modellering af skibspris, set i forhold til timechartermarkedet. Denne tilgang bruges i 

Greenwood & Hanson (2013), men i højere grad til at time investeringsbeslutningen og modellere 

cykliciteten i skibsmarkedet, end at analysere fragtmarkedet som sådan. 

 Fremgangsmåden der bliver brugt er: 

1) Købe et 5-årigt 2nd hand skib ved t=0  

2) Forrente denne investering først i 1 år til den 1-årige time-charter rate og derefter modellere de 

forventede timecharter-rater for den resterende del af skibets levetid. 

3) Sælge investeringen til scrap ved t=20 

Afkast-serien vil derefter være den relative ændring i aktivets nutidsværdi. Essentielt minder denne tilgang 

om formel (24) og (25) og er som nævnt ”bare” en nutidsværdi-model. Dog modellerer Greenwood & 

Hanson (2013) indtjening, pris og omkostninger ved 20 forskellige parametre og modellen bliver således 

relativt omfattende, hvorfor der ikke er medtaget den fulde notation her. Fuld notation og beskrivelse af 

parametre findes i Greenwood & Hanson (2013, s. 30-33) 

Metoden er brugbar i forhold til at vurdere om en given investering synes rentabel på et givent historisk 

tidspunkt. Dog synes der igen at være problemer med antagelserne, da der kræves at de forskellige faste 

omkostninger til driften er kendte. Derudover giver selve ejerskabet af aktivet også et problem i forhold til 

en porteføljeoptimering, da både køb og salg af skibe ikke umiddelbart kan foregå indenfor en måned. Igen 

vil det altså ikke være muligt at bruge afkast-serien direkte i opgaven. 
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4.2.4 Afkast som ændring i den 1-årige timecharter 

Denne metode til at bestemme en afkastserie for fragtmarkedet er ikke brugt tidligere og argumentation 

for, samt udledning af sammenhængen er egen tilvirkning. 

Hvor Kavussanos & Alizadeh (2002a) slår fast at efficient market hypothesis ikke holder for timecharter-

raterne, set i forhold til skibspriser, eksisterer der et anderledes veldokumenteret forhold mellem spot og 

timecharter rater. Wright (2000, 2007, 2011) samt Kavussanos & Alizadeh (2002a) finder en tydelig 

sammenhæng mellem den 1-årige time charter rate og det kommende års spotrater. En 1-årig time 

charter-rate kan således ses som gennemsnittet af den forventede fremtidige spot-indtjening over det 

kommende år, plus en negativ risikopræmie. Hvad der præcis afgør størrelsen af risikopræmien er mindre 

evident, men analogt med Kavussanos & Alizadeh (2002a) synes det rimeligt at antage at ind-befragteren af 

skibet forlanger en præmie for at overtage driftsrisikoen og Risk of Unemployment i den periode 

timecharter kontrakten varer. 

 Af dette følger sammenhængen fra Kavussanos og Alizadeh (2002a, s. 272): 

 1:	� � [�\�0��
��! �	Z�	"�]] �^, _ � `/b 

(27) 

 

Her vil, FGVc være timecharter-raten for n perioder ved tiden t og HVdWV"eff  er den forventede fremtidige 

indtjening fra en spot kontrakt, der varer m perioder fra t+im til t+(i+1)m. Der udover vil ge være 

diskonteringsfaktoren, og h er en konstant proportionel faktor i forholdet mellem spot og TC rater, 

forklarende forskellen i tidsværdien mellem en spot rejse og timecharter – altså en slags konstant 

diskontering. Endeligt er Φ den konstante negative risikopræmie. 

Havde der ikke været Risk of Unemployment, samt risiko i forhold til de variable omkostninger kunne man 

forvente at EMH holdt og de to sider ville være fuldstændigt ens. Dog vil der i praksis over 12 måneder 

være fluktuationer, og hvis en reder således skal fastlåse en rate ved t, uden at kunne genforhandle i løbet 

af året, vil denne præmie givetvis opstå.  

Hvis man derimod ser på den 1-årige time charter rate fra måned til måned, vil der være markant mindre 

usikkerhed. For det første vil	\� være tæt på 0, da diskonteringsfaktoren for en måned vil være relativt 

beskeden. En antagelse i tidsserien vil derfor være at den 1-månedlige pengemarkedsrente er lig 0 analogt 

med opgavens afgrænsning. Det samme vil gøre sig gældende for [ da faktoren fra måned til måned må 

antages at være beskeden og samme antagelse vil altså gøre sig gældende her. 
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Omskrives (27) således til opgavens notation, for en 1-årig time charter og vurderes omkostningerne som 

en gennemsnits betragtning, vil sammenhængen være som følger:  

 1:	�� � �	9	,��jjjjjjjj � �	5:	,��jjjjjjjj � �	6:	,��jjjjjjjj � �	Z:	,��jjjjjjjj � �	�:	,��jjjjjjjjj � ^ (28) 

   

Denne sammenhæng kan således også udtrykkes som: 

 1:	�� � �	��k@C		,��jjjjjjj� � ^ (29) 

Forventningen til indtjeningen på fragtmarkedet udtrykkes således som time charter raten, fratrukket den 

negative risiko-præmie. Da time charter raten ifølge Wright (2007, 2011) er en god proxy for spot 

indtjeningen, må det derfor også forventes at ændringen i den 1-årige time charter rate fra måned til 

måned29 vil være en god proxy for ændringen i spotmarkedet fra måned til måned. For følgende udregning 

er det vigtig at notere sig at Φ er antaget at være en konstant. 

 Dette vil altså betyde at over tid vil forholdet være: 

 l1:	�� � l�	��k@C		,��jjjjjjj� (30) 

Når ændringen i den 1-årige time charter således forklarer ændringen i den gennemsnitlige spot-indtjening 

over det kommende år, kan denne sammenhæng også omskrives til indtjening fra måned til måned. Af 

dette fås følgende sammenhæng: 

 m%�1:	"���1:	�� � � m%��k@C		"��k@C		 � 
(31) 

 

4.2.5 Delkonklusion 

Til brug i opgaven synes afkastet som en ændring i time charter raten mest oplagt. Opgaven søger primært 

at vurdere fragtmarkedets attraktivitet i de forskellige segmenter over tid, med udgangspunkt i en mean-

variance optimering. Således er de tre andre foregående metoder til tidsserien ikke optimale, da aktivets 

værdi vil farve serien for meget. Afkast som ændring i den 1-årige timecharter rate synes altså bedre at 

kunne bruges til, at vurdere indenfor hvilke segmenter man bør være aktiv i markedet – uden at dette 

påvirkes af skibets underliggende værdi. Der bruges således den 1-årige timecharter på alle analysens 

segmenter.  

                                                           
29 Argumentationen i dette afsnit vil også være valid for ugentlige afkast. 
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Afkast-serien er således ikke direkte afhængig af stigende oliepriser, bemandings-priser eller eksterne 

rejseomkostninger og synes altså at give den ”reneste” pris på, hvad indtjeningen er på fragtmarkedet. 

Time charter raten er et direkte mål for, hvad en anden aktør på markedet skulle have for at udleje aktivet 

på et givent tidspunkt t. En prisstigning vil der være et udtryk for markedets prissætning af aktivet, givet 

ved time charter raten. I opgavens kontekst vil denne afkast-serie blive behandlet analogt med en 

afkastserie på aktier. Således vil udregning af afkast, kovariansmatrice og statistiske tests tage 

udgangspunkt i denne afkastserie baseret på formel (31). Det konkluderes ydermere at FFAs ikke giver 

tilstrækkelige muligheder for kort-salg og der vil derfor blive set bort fra FFAer i denne opgave og 

porteføljens aktiver vil således kun bestå af skibe. 
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 Dataanalyse 4.3

Næsten samtlige datasæt i opgaven vil være sekundære data. Dette er et nødvendigt onde og analogt med 

data til samtlige studier af fragtmarkedet og shipping generelt, der refereres til i opgaven. Der er 

umiddelbart tre årsager til dette: 

For det første, findes der ikke et standardiseret marked indenfor shipping. Det der i opgaven bliver 

betegnet som ”markedet”, er altså ikke en børs eller en fast platform. Markedet formes på telefon og e-

mails direkte hos redere, operatører, befragtere og mæglere – med mæglerne som det umiddelbare 

samlingspunkt for næsten alle aftaler. Det er derfor også naturligt, at det er de forskellige mægler-huse der 

står for langt størstedelen af dataindsamlingen indenfor tørlast- og tankmarkederne. Det foregår således, at 

mægleren der indgår i handlen først og fremmest rapporterer raten internt, men ofte også anonymt til 

forskellige indeks. På den måde har mæglerhusene både adgang til egne data fra markedet, men også 

indirekte til andre mæglerhuse. Derfor vil mægleren set i forhold til skibsredere og lasteejere umiddelbart 

være den bedst kvalificerede til, at vurdere markedets niveau og retning. Dette er grundet den større 

berøringsflade med markedet, da mægleren både modtager information fra lasteejere, redere og andre 

mæglere.  Ydermere har de største mæglerhuse også deciderede research afdelinger, der udelukkende har 

til formål at analysere markedet, rapportere og skaber datasæt til brug for undersøgelser. Dette mellemled 

er således nødvendigt, i markedets nuværende struktur, da der ellers ikke ville blive rapporteret niveauer, 

rater og retning på markedet i et konsistent format. Sekundære data er altså den eneste mulighed for at 

samle et konsistent data-sæt indenfor shipping, på tværs af hele markedet. 

For det andet, findes der ikke to skibe der er komplet ens.  Modsat de laster skibene sejler med, der i høj 

udstrækning kan handles direkte på børser i standardkvaliteter, standard kvantum og med standard 

betingelser, så vil ethvert skib være forskelligt. Selv hvis man tager udgangspunkt søsterskibe30, der vil være 

det tætteste på et sammenligneligt produkt, vil disse ofte have forskellige ejer strukturer, administration og 

management. Eksempelvis vil valget af flagstat i høj grad påvirke de daglige omkostninger, samt hvilke 

lande skibet kan kalde31. Derudover tager det ofte 9-12 måneder fra det første stål skæres til skibet kan 

leveres. Indenfor denne periode, vil der ofte blive lavet modifikationer til det oprindelige design, hvis 

                                                           
30 Bygget på samme værft og i samme serie. Bestiller man eksempelvis 6 søsterskibe vil disse ofte produceres head-to-
tail og vil således leveres med 6-12 måneders mellemrum alt efter værft, type og kontraktsbetingelser. Flere 
forskellige redere kan dog også byde ind på X skibe ud fra en serie. Udbyder et værft således 12 ”Hyundai 52,000”- 
typer, kan der sagtens være 5 forskellige redere, der har søsterskibe fra samme serie. 
31 Flagstaten er det land hvor skibet er indregistreret. Der kan være vidt forskellige bestemmelser i forhold til 
besætningens lønvilkår, nationalitet og levevilkår om bord, fra flagstat til flagstat. Derudover kan flagstaten også 
påvirke skibets handelsmønster, hvis den pågældende stat har internationale stridigheder. Eksempelvis kan et skib 
indregistreret i den relativt populære flagstat Cypern ikke kalde Tyrkiske havne grundet de politiske spændinger.  
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eksempelvis det første levere skib i serien havde mangler. Så selv søsterskibe vil ud over eventuelle 

juridiske og administrative forskelle, heller ikke strukturelt vil være helt ens. 

For det tredje, vil kontrakterne ikke være sammenlignelige eller skalérbare. Alle kontrakter indenfor tørlast 

og tank, er som udgangspunkt unikke produkter. Ud over det umiddelbare faktum, at hver kontrakt 

behandler én bestemt last til et bestemt skib, vil betingelserne også være forskellige fra kontrakt til 

kontrakt. Derfor regner forskellige mæglerhuse hvad enhver given handel havde givet, hvis den var 

foretaget på et standard-skib med en standard kontrakt. For en Capesize kunne dette eksempelvis være at 

en 190,000 Capesize var sluttet til 19 dollar pr ton med kul – svarende til USD 20,000 per dag. For at kunne 

bruge den information til at vurdere, hvad markedet for en 170,000dwt vil være på samme dag, skal der 

derfor foretages en fuld udregning af samtlige omkostninger og indtægter på en given rejse. Disse skal 

derefter tilpasses en relativ vægtning i forhold til standard-typen. I ovenstående eksempel ville det så 

betyde at 19 dollar per ton ville svare til USD 18,000 for en 170,000dwt Capesize. Den information 

markedet således ville modtage var kunne som eksempel være: ”M.V. Capesize Example (190k dwt) er 

sluttet til 19 USD PMT/TCE 20,000 = Capesize 170K Standard TCE 18,000”. Opgavens dataserie vil således 

udelukkende være baseret på kontrakter omregnet til standard-skibe. 

Figur 12 Et eksempel på en markedsrapport 

 

Kilde: Et udsnit af Mæglerhuset Simpson, Spence & Youngs månedsrapport fra 21. marts 2014. Se det fulde 

link under internet referencer. 
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At vurdere et skibs daglige relative indtjening er en decideret profession indenfor fragtmarkederne og 

grundet den relativt sparsomme information der er tilgængelig udenfor markedet, er denne jobfunktion 

strengt nødvendig for at kunne skabe brugbare data. 

Som beskrevet overfor er det således ikke muligt at skabe en dataserie baseret på primære data, da disse 

helt grundlæggende ikke er tilgængelige udenfor mæglerhusene. Data vil derfor i nogen grad minde om 

LIBOR32, hvor raten baseres på flere mægleres vurderinger. En skandale svarende til LIBOR-rentens fra 

2012, hvor det kom frem at renten var manipuleret igennem flere år, kunne principielt ske med de data 

opgaven bygger på. Der er dog store forskelle i forhold til incitamentet for at forfalske tallene. Hvor LIBOR 

er kædet sammen med flere hundrede milliarder dollars indenfor derivater, er skibsmæglernes tal 

udelukkende til information for markedets aktører. Mæglernes rapportering er således først og fremmest 

en information til deres kunder. Man kan selvsagt stadig ”tale markedet op” ved at rapportere en højere 

rate, men der er ikke nogen umiddelbar vinding ved det for mæglerne selv.  

Hvor denne risiko selvsagt er til stede i datasættet, er vurderingen at tidsserierne fra Clarkson’s Research er 

de bedst egnede til opgaven. Dels grundet en vel-defineret database, der har samtlige segmenter indenfor 

opgavens fokusområde, og dels grundet Clarkson’s detaljerede metode der kun har haft marginale 

ændringer i metoden over analyse-perioden33. 

4.3.1 Analyseperiode 

Analyseperioden er udvalgt efter tilgængelighed af data. Størrelsen på de forskellige segmenter ændrer sig 

løbende over tid, og i takt med at verdens havne kan tage større skibe og kanaler bliver udbygget. Hvad der 

tidligere var den ene af de to standard Capesize skibe på 150,000 dwt, blev således udfaset af statistikkerne 

efter december 2004, da de ikke var repræsentative for markedet. Analyseperioden vil således basere sig 

på den periode, hvor alle analysens segmenter er rapporteret som konsistente standard-skibe. 

Der kan forefindes konsistente data indenfor samtlige segmenter tilbage fra december 2001, og dette vil 

således være første observation i tidsserien. Da analysen skal vurdere lige store perioder kan der således 

medtages 12 år i analysen, og sidste observation vil således være 1. januar 2014. Dette følger af at man vil 

”miste” to observationer for at kunne lave tidsserien, da timecharter raterne er kvoteret som 

                                                           
32 London Interbank Offered Rate. Denne rente bliver kvoteret dagligt af Britisk Bankers’ Association og bør være 
repræsentativ for den rentesats banker tilbyder andre banker på usikrede pengemarkedslån 
33 Clarkson’s har ændret marginalt på udregningen af havneomkostninger og fart/forbrug over hele analyseperioden. 
Dette skønnes dog at være så marginalt, at det ikke vil have indflydelse på opgavens konklusioner. Den høje 
datakvalitet hos Clarkson’s tilskrives normalt Martin Stopford, der fra 1990 har været Managing Director i deres 
researchafdeling. Sammen med Amir Alizadeh vurderes Stopford at være én af de mest prominente forskere indenfor 
shipping. 



Gynger og karusseller – En analyse af moderne porteføljeteoris anvendelighed på fragtmarkederne 
 

 

 
55 

 

gennemsnittet af sidste måned. Man får således et problem i forhold til tidsantagelsen, da raten naturligvis 

ændrer sig løbende måneden igennem, men først kvoteres sidst i måneden. Dette er naturligvis et problem 

hvis man så på korte tidsserier hvor en uges ændring ville give et stort udslag på resultatet. Det vurderes 

dog ikke at være et problem set fra år til år, da analysens primære formål er at se på aktivernes generelle 

indbyrdes niveauer. Der vil således ikke tolkes yderligere på problemet med forskydningen af tidsperioden. 

12 år vurderes umiddelbart som en tilpas lang analyseperiode til at vurdere, hvorvidt en given strategi kan 

konsistent kan performe bedre end benchmarket. Med en kortere analyseperiode ville der således i høj 

grad være mulighed for at en bedre performance end et benchmark kunne tilskrives tilfældigheder. 

4.3.2 Statistiske mål og tests 

 

 Normalfordelingsantagelsen 4.3.2.1

Normalfordelingsantagelsen er helt central i hele modellen og der vil derfor blive set en del på denne 

antagelse. Normalfordelingen vil være helt symmetrisk omkring middelværdien. Dette vil også medføre at 

middelværdi og median er sammenfaldende. Der kan foretages et utal af tests for normalitet men jeg 

vælger at undersøge skævhed, samt kurtosis (tykke haler) samlet i en Jarque-Bera test.  

 Skævhed 4.3.2.2

Skævhed fremkommer som oftest når middelværdien afviger fra medianen. Ved en venstreskæv fordeling 

vil middelværdien således være mindre end medianen og dette vil give en negativ skævhed. Det omvendte 

vil naturligvis gøre sig gældende for en højreskæv fordeling. Da der i analysen anvendes ”skewness”-

funktionen i Excel bruges denne formel. Formlen for skævheden i en stikprøve kan skrives således34: 

 90æoABp � ��� � ���� � ������	� � ����� �q 
(32) 

 

Skævheden for en given tidsserie, vil derfor have en indvirkning på afkastene i modellen, der vil antages at 

være normalfordelte. 

 Kurtosis 4.3.2.3

Kurtosis, også ofte kaldet hhv. tykke og tynde haler, beskriver hvordan observationerne er placeret i 

forhold til middelværdien. Er der således flere ekstreme observationer end der normalt ville forventes i en 

                                                           
34 Microsoft Office statistiske formelsamling. Notationen er dog ændret, så den er konsistent med de resterende 
formler i opgaven. (Det fulde link i internet kilder) 
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normalfordeling, vil fordelingen således grafisk set blive afbilledet med ”tykke haler”. Omvendt vil 

fordelingsfunktionen synes at have tynde haler, hvis størstedelen af vægten fra observationerne ligger ved 

midten. En normalfordeling har en kurtosis på 3 og det der normalt måles på er derfor excess kurtosis, altså 

3 fratrukket kurtosis, da dette giver en størrelse for afvigelsen fra normalitet. Kurtosis måles således i en 

stikprøve ved følgende formel35:  

 4r/	Ck�k � s ��� � ���� � ���� � ���� � q�����	� � ����� �tu � q�� � ����� � ���� � q� (33) 

 Jarque Bera test 4.3.2.4

Jarque-Bera testen, fra Jarque & Bera (1980, 1982, 1987) bruges til at undersøge den underliggende 

normalfordelingsantagelse, der ligger til grund for modellen.  

 vw � � 2k0æoABp�x � �0r/	Ck�k � q���t 3 (34) 

 

Testen følger en χ2-fordeling, med to frihedsgrader. Hvis tidsserierne var perfekt normalfordelte ville test-

værdien være lig nul. Dette følger af normalfordelingens skævhed på 0, samt kurtosis på 3. Første led måler 

altså skævhedens numeriske afstand fra normalitet, hvor modellens andet led måler excess kurtosis og på 

den måde afvigelse fra normalitet. Jo højere test-værdi, des længere er den empiriske fordeling altså fra en 

perfekt normalfordeling. Testen vil altså afprøve følgende nul-hypotese: 

H0: Afkastet følger en normalfordeling 

Alternativhypotesen vil således være: 

H1: Afkastet følger ikke en normalfordeling 

 

 

 

                                                           
35 Microsoft Office statistiske formelsamling. Notationen er dog ændret, så den er konsistent med de resterende 
formler i opgaven. (Det fulde link i internet kilder) 
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De kritiske værdier for Jarque-Bera testen følger en Chi^2-fordeling med to frihedsgrader og vil således 

være: 

Tabel 1, Testværdier for Jarque-Bera i en Chi^2 distribution 

 Konfidensniveau Kritiske værdier  

 0,1**** 4,605  

 0,05*** 5,991  

 0,01** 9,210  

 0,005* 10,597  

Kilde: Egen tilvirkning, baseret på værdier fra Jarque & Bera (1987) 

 Seriekorrelation 4.3.2.5

Der testes ydermere for seriekorrelation i datasættet. Dette gøres ved en Durbin-Watson test. Intuitionen i 

denne test er at man ”lagger” sit datasæt en periode og derefter laver en lineær regression af det 

oprindelige datasæt mod det ”laggede”. Af Durbin-Watson (1950) fås: 

 py � ∑ �B	 � B	����1	��∑ B	�1	��  
(35) 

, hvor et er residualet fra den lineære regression. 

Test-værdien fås derefter ved en vurdering af hvor langt væk data-sættet er fra en perfekt korrelation på 1. 

Altså:  

 py � � � � { (36) 

En korrelation på 1 vil derfor betyde at test-værdien er 0 og en korrelation på 0 ville give værdien 2. 

Savin & White (1977) har opstillet øvre og nedre grænser for de kritiske værdier ved et 5 % 

konfidensinterval. Af dette følger kritiske værdier: dL=1,611 og dU=1,637 
36

  

Nulhypotesen vil således være:  

H0: Der forefindes seriekorrelation i tidsserien.  

H1: Tidsserien er ikke seriekorreleret  

Altså vil tolkningen af testresultaterne være: 

                                                           
36 Dette gælder for et 5 % interval med 1 regresser, baseret på Savin & White (1977) 
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* Dw < dL=1,611: Nulhypotesen kan ikke forkastes. Forekomsten af seriekorrelation i tidsserien er statistisk 

signifikant ved et 5 %-niveau. 

 Dw < dU=1,637: Nulhypotesen forkastes. . Forekomsten af seriekorrelation i tidsserien er ikke statistisk 

signifikant. 

 dL=1,611 < Dw < dU=1,637: Testen er inkonklusiv. 

 ARCH-effekter 4.3.2.6

ARCH-effekter blev først beskrevet af Engle (1982), men er sidenhen blevet videreudviklet i mange 

forskellige varianter. ARCH-effekter beskriver ”autoregressive conditional heteroskedasticity” - dette vil sige 

den tidssvarierende volatilitet for en tidsserie. Denne er relevant at undersøge, da moderne porteføljeteori 

antager en konstant volatilitet over tid. I langt størstedelen af finansielle tidsserier er dette dog ikke 

tilfældet og det er således relevant at undersøge; i hvor høj grad volatiliteten ændrer sig over tid. Man 

undersøger med andre ord hvor langt fra grundantagelsen den undersøgte tidsserie i realiteten befinder 

sig.  

Da der ikke har været adgang til økonometriske programmeringsværktøjer i forbindelse med opgaven, så 

har det ikke været muligt at lave en decideret ARCH-modellering, da disse bruger ”Maximum Likelyhood”- 

og ikke ”Ordinary least square”-metoden, der er den tilgængelige regression i Excel. Til gengæld er ARCH-

effekter relativt lette at illustrere grafisk ud fra de centrerede afkast i Excel. ARCH effekter kan således 

afbilledes ud fra en afkast-serie som kvadratet på de centrerede afkast. Altså:  

 |V} , hvor |V � ~V � ~̅ (37) 

 

Fremfor helt at undlade at undersøge for heteroskedasticitet, i mangel på en fuld økonometrisk 

modellering, vil ARCH effekter således blive fremstillet grafisk og tolkningen vil derfor udelukkende basere 

sig på den grafiske fremstilling.  

4.3.3 Test-værdier 

En basis for diversifikationsgevinsten vil som gennemgået i afsnit 2.2 være aktivernes indbyrdes 

korrelationer. Tørlast synes at være den skibstype, hvor segmenterne er tættest korrelerede og alle tre 

segmenter er således tæt indbyrdes korreleret. Intuitivt er de større segmenter også tættere korreleret, da 

handelsmønstrene minder om hinanden. Det samme mønster gør sig gældende på tank, men segmenter er 

dog ikke lige så tæt korrelerede som tørlast. Det interessante i forhold til diversifikation er naturligvis 

forholdet mellem tørlast og tank, der som formodet i meget ringe grad er korreleret. Capesize- og LR1 
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segmentet er således tæt på ukorreleret og der må forventes at være en anseelig diversifikationsgevinst 

ved en porteføljeoptimering. 

Figur 13 Segmenternes indbyrdes korrelation 

 

Kilde: Egen tilvirkning ved brug af Excel’s korrelationsværktøj. Se Excel ark under fanen ”korrelation” 

Tabel 2 Statistiske tests 

 

Kilde: Egen tilvirkning, se Excel tab ”statistiske tests”, samt ”afkastserier måned” 

Gennemsnitligt er afkastet over perioden langt højere på samtlige tørlastsegmenter, set i forhold til 

tanksegmenterne. Dette dog også med en markant højere standardafvigelse. Hhv. 11 %, 14 % og 18 % er 

temmelig anseelige standardafvigelser, når der tages udgangspunkt i månedlige standardafvigelser. Specielt 

set i forhold til de tre tank-segmenters, hvor alle tre standardafvigelser ligger mellem 4,5- og 5 %. De 

statiske test viser, at standardafvigelsen for de to skibstyper stiger i med størrelsen. Der synes altså at være 

en indikation af en større risiko ved større segmenter, set i forhold til de mindre. Tendensen synes tydeligst 

ved de tre tørlast-segmenter, men samme trend er gældende for tank. 

Korrelationskoefficienter på månedlige afkast Januar 2002 til Januar 2014

HDY PMX CAPE HDY-T MR LR1

HDY 1

PMX 0,840448 1

CAPE 0,735086 0,836318 1

HDY-T 0,119303 0,157504 0,098211 1

MR 0,192959 0,21933 0,188331 0,800714 1

LR1 0,066888 0,108312 0,05637 0,518597 0,654975 1

Handysize 

32K

Panamax 

76K

Capesize 

170K

Handytank 

37K

MR 

47K

LR1 

73K 

Mean 0,30% 0,49% 0,46% 0,10% 0,03% -0,14%

Stdev 11,26% 14,48% 18,33% 4,58% 4,63% 4,96%

Skewness -2,9667 -1,5734 -2,0584 0,2781 0,9944 0,2633

Kurtosis 19,3567 8,7014 13,0408 3,7543 5,4322 6,1991

JB value

1829,09*

(10,957)

256,22*

(10,957)

711,50*

(10,957)

5,307***

(5,99)

59,64*

(10,957)

63,51*

(10,957)

JB-chi test 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00

Durbin watson 0,90* 0,97* 1,26* 1,36* 1,24* 1,20*

Månedlige afkast fra Januar 2002 til Januar 2014

Testværdier
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Jarque-Bera værdierne for samtlige af analysens segmenter konkluderer, at tidsserierne er langt fra 

normalfordelte, undtaget Handytank. Samtlige tanksegmenters testværdier ligger langt under 

tørlastsegmenter, men altså kun med Handytank, der ikke kan afvises at være normalfordelt. I forbindelse 

med udarbejdelsen af Jarque-Bera testen i ligning (34) udregnes hhv. skævheden og topstejlhedens effekt 

på testværdien. I Tabel 3 er dette skitseret og det ses således at for samtlige segmenter er det primært 

kurtosis-faktoren, altså tætheden af observationer, der trækker testværdien væk fra en normalfordeling. 

Tabel 3 Jarque Bera faktorer 

 

Kilde: Egen tilvirkning, se excel tab ”statistiske tests”, samt ”Afkastserier måned” 

Dette gælder for samtlige af analysens segmenter, hvor tanksegmenterne dog stadig er langt tættere på 

kurtosis-værdier i en normalfordeling end tørlastsegmenterne. En interessant observation, som dog ikke 

umiddelbart kan forklares er, at samtlige af tørlastsegmenterne er venstreskæve, hvor det modsatte gør sig 

gældende for tanksegmenterne. I Figur 14, samt Figur 15 er dette illustreret for Handysize og Handytank, 

men samme mønster går igen for skibstypernes øvrige segmenter37. Den umiddelbare tolkning på dette, 

ville i forhold til normalfordelte afkast være; at der i tanksegmenterne hyppigst opnås beskedne afkast, 

med enkelte ekstreme høje afkast. For tørlast ville tolkningen derimod være, at der oftest opnås lidt højere 

afkast, men med ekstreme negative afkast. Ser man således på Figur 14 er det tydeligt at 

fordelingsfunktionen har en lang hale med ekstreme negative afkast.  

En foreløbig tolkning på dataanalysen vil således være at der for tanksegmenterne er lavere men mere 

jævne afkast og med mindre downside risiko. Den foreløbige tolkning på tørlastsegmenterne vil modsat 

være højere afkast, men med højere risiko og en temmelig anseelig downside. Begge tolkninger set i 

forhold til, hvis afkastene havde været normalfordelte. 

                                                           
37 Histogrammer og fordelingsfunktioner for samtlige segmenter i bilag 8.1. 

Jarque Bera faktorer

Handysize 

32K Panamax 76K Capesize 170K

Handytank 

37K MR 47K LR1 73K 

Skewness factor 1,47 0,41 0,71 0,01 0,16 0,01

Kurtosis factor 11,15 1,35 4,20 0,02 0,25 0,43
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Figur 14 Handysize fordelingsfunktion 

 

Kilde: Egen tilvirkning, se Excel ”histogram+fordelinger” 

Figur 15 Handytank fordelingsfunktion 

 

Kilde: Egen tilvirkning, se Excel ”histogram+fordelinger” 

I forhold til Durbin Watson testen og tidsseriernes seriekorrelation, kan nulhypotesen ikke forkastes i nogen 

af segmenterne. Forekomsten af seriekorrelation er således signifikant i samtlige tidsserier. Muligheden for 

tilstedeværelsen af en momentum-effekt er altså ikke urealistisk. 
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Skiftende volatilitet illustreret ved ARCH-effekter er udtalt indenfor tørlastsegmenterne, men i langt mindre 

grad for tanksegmenterne. Figur 16 illustrerer således ARCH effekter for LR1 samt Capesize segmenterne, 

men trenden er den samme for de øvrige segmenter38.  

Figur 16 ARCH-effekter 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Grafen er beskåret da observationen for Capesize i october 2008 er så ekstrem, at det 

var umuligt at se LR1-effekterne. Punktet er: (Oct. 2008; 1,446). Se Excel fanen ”ARCH-effekter”. 

Uden en kvantitativ analyse tilgængelig af resultatet, synes det dog alligevel rimeligt at konkludere ud fra 

grafen at ARCH-effekter i høj grad er til stede i tørlast set i forhold til tank. Ser man på grafen er det tydeligt 

at skift i volatiliteten er sammenfaldende med hændelser som: USA's invasion af Irak i midten af 2003, 

overdragelsen af Iraks suverænitet i juni 2004, samt finanskrisens start i September 2008. Det er naturligvis 

umuligt at vurdere kausalitet, men der synes trods alt at være en vis sammenhæng. Derimod er 

tanksegmenterne i langt mindre grad plaget af skiftende volatilitet. Den intuitive forklaring kunne være at 

da tanksegmenternes produkter, som fyringsolie og benzin er langt mindre konjunkturpåvirkede end 

eksempelvis byggematerialer, reagerer tørlastmarkederne stærkere på makroøkonomiske skift end tank. 

Den præcise forklaring kan dog ikke udledes på baggrund af det foreliggende datamateriale og den eneste 

konklusion på baggrund af ARCH-effekterne bliver derfor, at der er tydelige skift i volatiliteten for samtlige 

tørlastsegmenter, hvorimod tank ikke synes at have nær så tydelige skift i volatiliteten. En yderligere 

                                                           
38 Se bilag 8.2 for grafer med ARCH-effekter for samtlige segmenter. 
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tolkning vil være at størstedelen af volatiliteten for tidsserien for bulksegmenterne vil være i 2008-2009, 

samt en del i 2003 og 2004. 

4.3.4 Delkonklusion 

Baseret på de fundne test-værdier er der ikke basis for at fastlå, at analysens aktiver generelt følger 

antagelserne der ligger til grund for moderne porteføljeteori. Ser man således på Jarque Bera-testens 

værdier kan nul-hypotesen forkastes samtlige aktiverne indenfor et 0,5% niveau, undtaget Handytank, der 

kun kan forkaste nulhypotesen ved et 10% niveau. En kraftig afvigelse fra normalitet må altså siges at være 

det generelle billede. For at give en idé om niveau i forhold til aktier kunne man se Borges (2010) der 

bruger Jarque Bera testen på en stor del europæiske indeksers månedlige afkast. Disse har generelt Jarque 

Bera test-værdier omkring 10-100. Skulle man således sammenligne segmenterne med aktier ville tank-

segmenterne som en grov sammenligning have omtrentligt sammen Jarque Bera værdier som aktie-

indekser, hvor tørlast-segmenterne er langt ude over værdierne fra indekser. Tørlastaktiverne er således en 

del længere fra normalfordeling end aktier. 

Baseret på testresultaterne fra Durbin Watson, vil der for samtlige aktiver i analysen være seriekorrelation, 

da nulhypotesen kan ikke forkastes på nogen af segmenterne. På denne test er der dog ikke den store 

forskel på de to skibstypers tendens. På ARCH-effekterne er der derimod kraftige udsving for 

tørlastsegmenterne, set i forhold til tank-segmenterne. Skiftende volatilitet synes altså at være udtalt. 

Alle tre tests giver således generelt set resultater der strider imod de grundlæggende antagelser for 

Moderne Porteføljeteori. 
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 Model 4.4

Hovedformålet med modellen er at undersøge, hvorvidt tre simple handelsregler baseret på mean-variance 

optimering kan bruges indenfor fragtmarkederne. Dette er dog ikke en operationel målsætning og for at 

kunne vurdere om en given handelsregel lykkedes skal målet naturligvis operationaliseres. Målet bliver 

derfor, at vurdere om den simple trading-regel kan outperforme markedet ved at vægte investors aktiver 

mere optimalt end to naive markedsporteføljer. Dette vil således være kriteriet for om, mean-variance 

optimering kan bruges på fragtmarkederne.  

At optimere en portefølje baseret på historiske tal giver naturligvis ikke mening og optimeringen skal derfor 

foretages på basis af de tilgængelige data på et givent tidspunkt. For at gøre strategierne simple, vil 

rebalanceringen således foretages på baggrund af det sidste års afkast. Handelsstrategierne vil således 

vælge det sæt af vægte, der giver den højst mulige Sharpe Ratio, baseret på det foregående års data. 

Denne portefølje vil så holdes i et år, hvorefter den igen rebalanceres. Dette er ens for alle tre 

handelsstrategier. Den portefølje, der således optimeres Januar 2003 vil benytte kovariansmatrice baseret 

på hele 2002’s afkast.  

Figur 17 Udsnit af porteføljeoptimering 

 

Kilde: Screenshot fra Excel-ark i fanen ”10-30 % portefølje” 
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For overskuelighedens skyld bliver hvert års optimale portefølje udregnet ved siden af afkastserien for det 

pågældende år i excel-arket. Kovariansmatrice, vægte, standardafvigelse og afkast er således placeret 

sammen med afkastserie og synes på den måde mest overskueligt. Denne portefølje, der er optimeret basis 

2002’s afkast holdes så fra januar 2003 og året ud. For igen at bevare en overskueligheden ”lagges” den 

optimerede portefølje et år og afkast og standard afvigelse vil naturligvis basere sig på de faktiske tal fra 

2003. 

Det overordnede ”solver objective” vil for samtlige optimeringer være: 

 b���	��/@�/?� �, hvor � � ��′���0�� og rf=0 

 

(38) 

Derudover skal de samlede vægte i enhver funden portefølje per definition summere til 1. Modellens 

anden restriktion bliver altså: 

 ��� � � (39) 

Der er flere måder at løse denne restriktion på. Dog synes den umiddelbart mest intuitive og lettest 

anvendelige løsning; at lade vægten på det sidste aktiv i vægtenes vektor være 1 fratrukket summen af de 

andre vægte. Denne restriktion indsættes altså i sidste celle i vægtenes vektor og ikke som en del af solver- 

funktionens restriktioner. Porteføljevægtenes vektor i excel-udregningerne vil derfor have følgende form 

baseret på ligning (10) 39: 

 #����…��& = 1, hvor �� � � � ∑��…���� 

(40) 

 

4.4.1 De tre strategier 

For alle tre strategier gælder således følgende: 

1) Porteføljen re-balanceres årligt i januar 

2) Kovariansmatrice samt forventede afkast udregnes baseret på det foregående års historiske afkast. 

Optimeringen foregår således ex ante baseret på den tilgængelige viden på et givent tidspunkt. 

                                                           
39 Denne metode til at afstemme vægtene er brugt helt tilbage fra Markowitz (1952). 
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3) Ex post udregnes standardafvigelse og afkast baseres på de faktiske historiske afkast for det givne 

år. 

Hvor man som reder teoretisk kunne vælge at placere sig 100 % i et enkelt segment, så vil man i praksis ikke 

kunne skifte fra ét aktiv til et andet uproblematisk. Kunderelationer er en væsentlig del af fragtmarkederne, 

der som bekendt stadig primært foregår fuldt over the counter. Kunden er således som oftest velkendt af 

reder og omvendt. Derfor vil en reder, der skifter fra at være 100 % tank-reder første år, til 100 % tørlast 

reder det næste have svært ved at komme tilbage til sine tank-kunder fra det første år og overbevise dem 

om at selskabet er en seriøs spiller på markedet. Der vil derfor blive lagt restriktioner på aktivernes andel af 

den samlede portefølje. Den frie portefølje er således medtaget primært for at give en indikation af hvad fri 

bevægelighed har af betydning, og er således rent teoretisk. 

Der er formuleret yderligere to strategier med vægt på minimum 10 % i samtlige af analysens aktiver. Dette 

vil sikre at der er en kontinuitet i samtlige segmenter og at man således ikke mister kunderelationer. Der 

sættes derudover et loft over vægten i hvert aktiv på hhv. 20 og. 30 % af den samlede portefølje. Disse to 

porteføljer vil umiddelbart synes at gengive et mere realistisk billede af, hvordan en reder vil være aktiv på 

fragtmarkederne. 

De tre handelsstrategier vil altså have følgende restriktioner: 

1) Den frie portefølje   ! � �� 
2) 10-30 % porteføljen  !, � � �� � !, q 

3) 10-20 % porteføljen  !, � � �� � !, � 

Optimeringen foretages ved brug af ”solver”-funktionen i Excel på baggrund af de opstillede restriktioner. 
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Figur 18 Eksempel på optimering i 10-30% porteføljen 

 

Kilde: Egen tilvirkning, se Excel-ark under 10-30% porteføljen 

Eksemplet ovenfor viser optimeringen for 10-30% porteføljen for første år i analyseperioden, men samtlige 

strategier er udregnet med samme metode. 

4.4.2 Benchmark porteføljerne 

For at kunne vurdere, hvordan de foreslåede handelsstrategier klarer sig, er en sammenligning med et 

benchmark oplagt for at give en idé om niveau på resultaterne. Da der ikke som sådan findes et samlet 

tank- og tørlast benchmark, så skal dette således konstrueres til opgaven.  

 Der tages udgangspunkt i retningslinjerne omkring udvælgelse af det gode repræsentative benchmark fra 

Siegel (2003). Siegel’s gennemgang er konsistent med retningslinjerne for CFA og i hans udlægning bør det 

gode benchmark således være: 

• Entydigt og målbart 

• Investérbart 
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• Passende (Benchmarket skal være konsistent ift. forvalterens investeringsstil) 

• Refleksivt (Forvalteren skal have kendskab til de underliggende komponenter og have holdninger 

til disse) 

• Kendt på forhånd (Benchmarket skal være specificeret før investeringen). 

Ud fra disse retningslinjer vil der blive defineret to benchmark. Begge benchmark-porteføljer baserer sig 

direkte på de segmenter der er inkluderet i analysen. Altså; for bulk indgår Handysize, Panamax og 

Capesize, hvor der fra tank indgår segmenterne Handytank, MR og Panamax.  

Det passive benchmark 

Det første benchmark er et passivt benchmark baseret på lige dele i samtlige segmenter. Hvert segment er 

således repræsenteret med 16,667 % af det samlede benchmark. Der ændres således ikke på vægtene i 

løbet af analyseperioden og dette benchmark vil altså give et mål for en naiv spredning i alle segmenter. 

Forventningen vil umiddelbart være at dette benchmark vil være mindre følsomt end det aktive 

benchmark, da det ikke følger markedet, men i stedet er vægtet helt upåvirket af markedets konjukturer og 

trends.  

Figur 19 - 2 års rullende korrelation mod passivt benchmark 

 

Kilde: Egen tilvirkning, se Excel tab under ”passivt benchmark” 

Vurderingen er at dette benchmark er formuleret i tråd med Siegel (2003), dog med en enkelt kommentar i 

forhold til investeringsstil. Hvor både 10-20 % - og 10-30 % handelsstrategierne er aktive strategier, er de 

dog alligevel temmelig restriktive i forhold til vægtene. Specielt bliver 10-20 % porteføljens resultater i 

forhold til det passive benchmark interessante, da vægtene må forventes at ligge meget tæt. Det er således 
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primært timingen af vægtningen på handelsstrategien der vil gøre udslaget i forhold til om benchmarket 

kan slås.  

Det aktive benchmark 

I det aktive benchmark er vægten på hvert segment sat efter segmentets procentuelle andel i den samlede 

verdensflåde regnet ud fra segmenternes dødvægtston.  Vægtningen på benchmarkporteføljen justeres 

årligt i januar baseret på tallene fra Clarkson’s Intelligence Network40. Dette vurderes at være optimalt 

specielt i forhold til entydigheden for benchmarket, da dødvægtston er let sammenligneligt for samtlige 

segmenter i analysen. Der skal altså ikke justeres skibstyperne imellem for at bestemme vægtene. Dette er 

som sådan ikke et klassisk finansielt aktivt benchmark, dog synes det at give det bedste objektive bud på 

hvordan det aktive marked har vægtet deres portefølje over analyseperioden.  

Figur 20 - 2 års rullende korrelation mod aktivt benchmark 

 

Kilde: Egen tilvirkning, se Excel tab under ”aktivt benchmark” 

Der skal naturligvis også kunne argumenteres for at Benchmarkporteføljen er direkte investérbar. Dette vil 

umiddelbart være mulig for en investor, og der er som sådan ikke adgangsbarrierer i form af lovgivning, der 

begrænser hvem der kan indgå en timecharter-aftale, ud over en eventuel modparts kreditvurdering. Der 

er dog alligevel to problemer i argumentet for, at det definerede benchmark er investérbart. For det første 

bliver time-charter kontrakter som bekendt ikke handlet på en børs, men er et udpræget OTC-produkt, der 

bliver aftalt i et relativt snævert netværk af mæglere og principaler. Altså vil ny investor uden en baggrund i 

markedet næppe have samme adgang til information, eller forretning fra mæglerne som store spillere med 

                                                           
40 Se Excel (Faneblad ”rådata bulk fleet”, ”rådata tank fleet”) 
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mange år på markedet bag sig. For det andet, kan man eksempelvis ikke tage 0,001 skib på timecharter og 

en ”indeks-investering” kræver derfor et anseeligt grundbeløb. Dette er naturligvis en svaghed ved 

indekset, men for opgavens fokus, der primært er rettet mod rederier eller større institutionelle investorer, 

vil indekset i praksis være direkte investérbart. 

Benchmarket indeholder de samme aktiver som der forsøges at optimere vægtene af. Forskellen mellem 

benchmarket og porteføljen baseret på handelsstrategien vil altså udelukkende ligge i, hvordan aktiverne 

vægtes. Der tages derudover ikke fra analysens side stilling til hvordan benchmarket skal vægtes, men det 

udregnes direkte baseret på den faktiske størrelse af verdensflåden for hver periode. 

Benchmarket er i høj grad refleksivt, da det netop er de samme aktiver der indgår i analysen, som 

benchmarket bliver dannet på baggrund af. Da ”markedet” som begreb ikke umiddelbart er let definérbart 

indenfor fragtmarkederne, har det valgte benchmark ydermere den fordel at det rente faktisk modsvarer 

vægtene der kan forefindes i markedet. Vurderingen vil derfor være at benchmarket er det tætteste man vil 

kunne komme på en indeksportefølje af analysens aktiver. 

Benchmarkporteføljen skiftende vægte igennem analyseperioden er illustreret herunder. 

Figur 21 Det aktive benchmark - vægte 

 

Kilde: Egen tilvirkning, baseret på rapport fra Clarkson’s. Se bilag 1.1, samt Excel ark under fanen ”Aktivt BM-vægte” 
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Det er tydeligt, at Capesize som segment ender med at være kraftigt overrepræsenteret i benchmarket, og 

det er derfor forventeligt at dette vil påvirke resultatet af performance-analysen. Derudover trykker det 

naturligvis også antagelsen om et veldiversificeret benchmark som indeks. Hvor dette havde været 

problematisk for en CAPM- eller en indeks model, er det for opgavens fokus mindre problematisk. I forhold 

til benchmark porteføljen er målet ikke, at vurdere forskellige aktivers beta eller udlede SML. Opgavens mål 

er at undersøge, om man ved hjælp at en handelsstrategi kan slå et givent indeks. Beta beregnes altså 

udelukkende i forbindelse med performanceevalueringen. Det aktive benchmark vurderes derfor, at være 

det tætteste på en direkte gengivelse af, hvordan markedet har købt skibe. Det vurderes således som et 

fornuftigt mål, der kræver et minimum af antagelser fra en analytikers side. 

4.4.3 Performanceevaluering 

Fastlæggelse af den bedste efficiente portefølje er i sin udformning en ex ante analyse af den forventede 

udvikling for en given mængde risikofyldte aktiver, baseret på historiske tal. Derfor er det naturligvis vigtigt 

at undersøge, hvordan en given sammensætning har klaret sig ex post. Dette vil være relevant i alle 

investeringssammenhænge, men specielt i en porteføljesammenhæng som denne, hvor ethvert valg af 

porteføljens vægte, reelt vil betyde et direkte fravalg af andre aktiver. Til at vurdere hvorvidt den valgte 

portefølje rent faktisk har klaret sig bedre eller dårligere end et givent indeks, vil der derfor blive beregnet 

en række performance nøgletal for hver af strategierne, set i forhold til et naivt benchmark. I forhold til 

problematikken med CAPM og bestemmelse af markedsporteføljen og beta, vil der blive taget 

udgangspunkt i indexmodellen fra Treynor & Black (1973), hvor man i stedet for at forsøge at finde det 

samlede marked
41

, i stedet tager udgangspunkt i et repræsentativt indeks. 

Det første nøgletal er en Sharpe-ratio, hvilket er sammenfaldende med den imaginære investors 

præferencer for sin optimale portefølje. En Sharpe-ratio beskriver, som kort gennemgået i afsnit 2.6, 

risikopræmie per enhed total risiko og er ligeledes hældningen på CML fra Figur 5. Dette beskriver dog den 

forventede risikopræmie per enhed total risiko og formel (20) er altså et ex ante mål. Omformuleret til ex 

post vil Sharpe ratio, jf. Sharpe (1966), derfor være: 

 9 � � � �?�  
(41) 

En Sharpe ratio vil være et fornuftigt nøgletal at bruge ved sammenligning af enkelte porteføljers evne til at 

bortdiversificere usystematisk risiko. Porteføljen med den højeste Sharpe Ratio vil således være den 

                                                           
41 Antagelsen om at kunne vurdere hele markedet i CAPM er et af de største kritikpunkter i Rolls kritik fra Roll (1977). I 
stedet tages der udgangspunkt i et enkelt repræsentativ indeks og performance måles imod dette. 
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foretrukne. Om den korrekte anvendelse af Sharpe Ratio som ex post performance mål skriver William F. 

Sharpe selv:  

“When choosing one from among a set of funds to provide representation in a particular market sector, it 

makes sense to favor the one with the greatest predicted Sharpe Ratio, as long as the correlations of the 

funds with other relevant asset classes are reasonably similar” – Sharpe (1994) 

Det næste performance-mål der vil blive brugt til at vurdere handelsstrategien er Treynor Ratio, formuleret 

i Treynor (1966) og udtrykt som:  

 1 � � � �?D  
(42) 

 

I sin intuitive forståelse kan en Treynor ratio minde om Sharpe Ratio, men der er stor forskel på tolkningen. 

Treynor Ratio beskriver risikopræmie per enhed systematisk risiko – også kaldet reward to volatility. Hvis en 

portefølje således var perfekt diversificeret ville dens Treynor ratio være lig Sharpe Ratio. Da en investor 

ikke kompenseres for at påtage sig usystematisk risiko, så vil Treynor ratio være mest anvendelig til at 

vurdere aktiver, der indgår i en veldiversificeret portefølje. En Treynor ratio vil således være en indikator 

for, hvor meget volatilitet et enkelt aktiv vil tilføre en samlet portefølje. Alternativt, hvor meget volatilitet 

en fond vil tilføre til en stor samlet portefølje med mange fonde. Hvis Treynor Ratio således skal rangordne 

porteføljer vil den højeste Treynor Ratio være den foretrukne, forudsat at man rangordner del-porteføljer 

eller del-elementer af en større veldiversificeret portefølje. 

 Treynor ratio vil derudover være hældningen på SML beskrevet i afsnit 2.7. Aktiver der således ligger enten 

over eller under SML vil derfor henholdsvis over- eller underperforme, set i forhold til deres systematiske 

risiko. Dette mål for over- eller underperformance beskrives typisk ved Jensen’s Alpha og er jf. Jensen 

(1967) udtrykt som: 

 � � � � ��? � D ∗ ��� ��?�� (43) 

 

Dette måler altså en porteføljes, eller et aktivs, parrallelforskudte distance fra SML. Et positivt Alpha vil 

således indikere et overnormalt afkast, hvor et negativt Alpha vil indikere det modsatte. Samme mål kan 

bruges i forhold til enkelte aktiver. Jensen’s Alfa vil i dette tilfælde måle aktivets over- eller 

underperformance i forhold til dets systematiske risiko. Den intuitive forståelse værende; hvad har aktivet 
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eller porteføljen givet af afkast set i forhold til hvad den burde, baseret på dets beta-værdi. Porteføljen eller 

aktivet med det højeste Jensen’s Alpha vil således være den foretrukne. 

 Handelsstrategier 4.5

De tre handelsstrategier er alle udregnet manuelt i Excel for samtlige tidsperioder. Da der naturligt er 

forbundet en vis risiko ved manuel indtastning er de tre handelsstrategier udregnet to gange for at 

efterprøve resultatet. Der er i begge udregninger opnået samme resultat, men der er naturligvis stadig en 

vis model-risiko. 

Figur 22 Årlige afkast på strategier og benchmark 

 

Kilde: Egen tilvirkning. (Se Excel ark under ”Performance evaluering”) 

Alle tre handelsstrategier formår umiddelbart at slå begge benchmarks, hvis man udelukkende ser på 

afkastet. Både 10-30% porteføljen og 10-20% porteføljen har - som forventet - næsten identisk 

standardafvigelse med det passive benchmark. Det aktive benchmark har analysens højeste 

standardafvigelse, hvilket skal tilskrives den store overvægt af Capesize segmentet i forhold til de øvrige 

segmenter. Dette bevirker også at de aktive benchmark ender med analysens største tab i 2009.  

De gennemsnitlige vægte for alle tre handelsstrategier samt de to benchmarks er fremstillet i Figur 23. En 

interessant iagttagelse er, at den fri portefølje primært har holdt tank-segmenter og kun godt en tredjedel 

tørlastsegmenter. 10-20%, samt 10-30% strategien er naturligvis mere balancerede grundet restriktionerne, 

men der synes alligevel at være en svag overvægt af tanksegmenter. 

År
Fri 

portefølje

10-30% 

portefølje

10-20% 

portefølje

Aktivt 

benchmark

Passivt 

benchmark

2003 53,51% 49,63% 58,03% 30,77% 48,86%

2004 48,85% 46,95% 45,41% 75,63% 40,67%

2005 8,76% -21,14% -24,13% 30,17% -32,26%

2006 -9,34% 8,91% 15,38% -51,18% 21,19%

2007 80,01% 57,88% 49,64% 36,14% 40,46%

2008 -114,48% -98,00% -97,92% 64,72% -101,13%

2009 -58,52% 6,43% -7,08% -148,33% 6,77%

2010 -7,14% -11,22% -10,81% 37,62% -7,82%

2011 0,48% -8,44% -13,42% -19,09% -15,83%

2012 -2,04% -25,00% -21,63% -19,88% -20,93%

2013 9,71% 20,96% 19,71% -40,04% 29,48%

Gns. 0,89% 2,45% 1,20% -0,32% 0,86%

Stdev 53,37% 44,03% 44,15% 64,40% 43,65%

Årlige Afkast



Gynger og karusseller – En analyse af moderne porteføljeteoris anvendelighed på fragtmarkederne 
 

 

 
74 

 

Figur 23 Segmentvægte, per portefølje 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Se Excel faneblad ”Performanceevaluering”. 

4.5.1 Den fri portefølje 

Figur 24, Den frie portefølje - performance 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Se Excel fane ”Performance Evaluering” 

Den frie portefølje har kunnet vægte samtlige af analysens aktiver frit, med undtagelse af en begrænsning 

på kortsalg. Vurderet på både Sharpe Ratio, Treynor Ratio og Jensen’s Alfa, outperformer den frie 

portefølje det aktive benchmark over analyseperioden. Samme tendens er gældende for det passive 

benchmark med undtagelse af Sharpe-Ratio’en. Den frie portefølje har primært holdt Handysize og 

Handytank over analyseperioden, hvor det aktive benchmark primært har været vægtet i Panamax, samt 

Capesize. Både det aktive benchmark og den frie portefølje har store tab i 2008 og 2009, men den 

Fri PF mod Aktivt 

benchmark

Aktivt 

benchmark

Fri PF mod passivt 

benchmark

Passivt 

benchmark

Sharpe 0,0167 -0,0049 0,0167 0,0197

Beta 0,2320 1,0000 0,9924 1,0000

Treynor 0,0385 -0,0032 0,0090 0,0086

Jensen 0,0097 0,0000 0,0004 0,0000
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umiddelbare vurdering er at den frie portefølje klarer 2011 til 2013 bedre, end det aktive benchmark på 

grund af denne vægtning. 

4.5.2 10-30 % porteføljen 

10-30 % porteføljen synes på baggrund af Sharpe Ratio, Treynor Ratio og Jensen’s Alfa, at være den 

portefølje der klarer sig bedst. Da Sharpe Ratio, som gennemgået i afsnit 4.4.3, er bedst egnet til at vurdere 

en samlet portefølje, burde dette umiddelbart være investors foretrukne portefølje. Ser man derimod på 

Treynor Ratio og Jensen’s Alfa er dette kraftigt påvirket af det negative beta. Negative beta-værdier er 

principielt muligt, men synes umiddelbart ikke at være realistisk i denne sammenhæng. 10-30% porteføljen 

har gennemsnitligt vægtet Capesize og Panamax lavere end samtlige af de øvrige aktiver og har en relativ 

stor andel i alle tre tanksegmenter. Dette er direkte modsat det aktive benchmark. Den primære 

bevægelse, der er skyld i denne betaværdi vurderes altså at være 2009, hvor 10-30 % porteføljen har et 

beskedent afkast på 6,43%, modsat det aktive benchmark der har analyseperiodens største tab på -148%. 

Denne kraftige modsatrettede bevægelse er altså den primære årsag til det negative beta. 

Figur 25 10-30% portefølje - performance 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Se Excel fane ”Performance Evaluering” 

4.5.3 10-20 % porteføljen 

10-20% porteføljen klarer sig på Sharpe Ratio bedre end både det aktive og passive benchmark. Dog bliver 

den overgået af 10-30% porteføljen, der klarer sig en del bedre. Ligesom 10-30% porteføljen har 10-20% 

porteføljen det problem, at der i forhold til det aktive benchmark forekommer et negativt beta. Dette giver 

derfor også en negativ Treynor Ratio. Umiddelbart skønnes dette, ligesom for 10-30% porteføljen, primært 

at skyldes de store modsatrettede vægtninger i 2008 og 2009, hvor 10-20% porteføljen er gået endnu 

længere i tanksegmenterne end 10-30%. 

10-30% PF mod 

Aktivt benchmark

Aktivt 

benchmark

10-30% PF mod 

passivt benchmark

Passivt 

benchmark

Sharpe 0,0557 -0,0049 0,0557 0,0197

Beta -0,0437 1,0000 0,9889 1,0000

Treynor -0,5603 -0,0032 0,0248 0,0086

Jensen 0,0244 0,0000 0,0160 0,0000
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Figur 26, 10-20 % portefølje - performance 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Se Excel fane ”Performance Evaluering” 

 Handelsstrategier undtaget finanskrise 4.6

Det er tydeligt at udfaldet af handelsstrategierne er kraftigt påvirket af finanskrisen i 2008 og 2009. Det var 

forventeligt allerede efter udledningen af ARCH-effekterne, der tydeligt viste utrolig store udsving i 

tørlastmarkederne. Det var fra analysens start bevidst, at disse perioder naturligvis bør inkluderes, for at 

undersøge moderne porteføljeteoris anvendelighed.  

En typisk metode indenfor statistik er at man ”renser” sine datasæt for outliers. Outliers antages altså ofte 

at være fejlkilder, forkert foretagne observationer eller lignende. Undersøger man således 

temperaturudsving og finder en temperatur på -30 i juli i København, er dette sandsynligvis en fejlagtig 

observation, man normalt ville rense sit datasæt for. Indenfor for finansielle dataserier bliver denne praksis 

dog problematisk. Datasættet baserer sig på de rent faktiske niveauer på fragtmarkederne og 2008 og 2009 

er således rent faktiske observerede niveauer. ”Renser” man således dataserierne for 2008 og 2009 vil 

enhver konklusion baseret på disse dataserier, være betinget af, at der ikke vil forekomme to lignende år 

igen.  Skal man følge Taleb (2010) er disse ”Sorte Svaner” uforudsigelige og man kan således ikke modellere 

dem. Markowitz udtaler, i et interview fra 2012 for ”Index Fund Advisors”42, at 2008 set over en længere 

historisk periode i hans optik ikke er en ”Sort Svane”, men snarere en hændelig observation. Hans 

ræsonnement er at der skal tages højde for hvad der synes at være ekstreme observationer – men over en 

lang tidshorisont. Om man således mener, at Lehman Brothers krakket og den efterfølgende finanskrise kan 

kategoriseres som en ”Sort Svane” eller ej, skal ikke besvares her, men det er dog vigtig foruden interessant 

at præsentere analysens resultater uden disse to år. 

                                                           
42 Fulde link under video referencer.Harry Markowitz argumenterer for at 2008 ikke var en sort svane 48-51 minutter 
inde i interviewet. 

10-20% PF mod 

Aktivt benchmark

Aktivt 

benchmark

10-20% PF mod 

passivt benchmark

Passivt 

benchmark

Sharpe 0,0271 -0,0049 0,0271 0,0197

Beta -0,0071 1,0000 0,9956 1,0000

Treynor -1,6860 -0,0032 0,0120 0,0086

Jensen 0,0120 0,0000 0,0034 0,0000
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Figur 27, Handelsstrategier uden finanskrise 

 

Kilde: Egen tilvirkning. Se Excel ark under fanen ”Performance u. finanskrise”. 

Ser man på performance for de tre strategier undtaget 2008 og 2009 er der således et langt tydeligere 

mønster i handelsstrategierne. Samtlige strategier kan slå begge benchmarks, både i forhold til Sharpe 

Ratio, Treynor Ratio og Jensen’s Alfa. Hvor dette naturligvis ikke er den korrekte metode, viser det alligevel 

hvor tydelig en mean-variance optimering kan slå to benchmarks uden ekstreme observationer.

Fri 

portefølje

10-30% 

portefølje

10-20% 

portefølje

Aktivt 

benchmark

Passivt 

benchmark

Gns. 20,31% 13,17% 13,13% 8,90% 11,54%

Stdev 32,12% 32,10% 32,24% 42,67% 30,80%

Sharpe 0,6325 0,4102 0,4073 0,2087 0,3745

Beta 0,4614 0,3033 0,2702 1,0000

Treynor 0,4403 0,4343 0,4859 0,0890

Jensen 0,1620 0,1047 0,1072 0,0000

Beta 0,7413 0,9938 1,0228 1,0000

Treynor 0,2740 0,1325 0,1284 0,1154

Jensen 0,1176 0,0171 0,0133 0,0000

Aktivt benchmark

Passivt benchmark
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5 Konklusion 

Der synes at være klare diversifikationsgevinster at hente indenfor fragtmarkederne ved at sprede sine 

investeringer over flere segmenter. Med flere perioder med negativt korrelerede segmenter, vurderes 

grundtanken om gyngerne og karrusellerne derfor som udgangspunkt at holde stik.  

Den udledte afkastserie anses som værende det bedste bud på fragtmarkedets niveau segmenterne 

imellem og giver således en ny metode til udledning af afkastserier. Derudover fås en afkastserie, der 

minder mere om markedsniveauer end de afkastserier, der modellerer skibets værdi i forhold til enten 

spot, eller time charter markederne. Afkastserien vil dog uundgåeligt have samme problem som samtlige 

tidligere modelleringer: Der benyttes historiske afkast. Man kommer således ikke udenom, at samtlige 

konklusioner baseret på tidsserien er betinget af en antagelse om at analyseperioden er repræsentativ for 

den fremtidige periode man vil budgettere eller optimere på. 

Litteraturen der dækker fragtmarkederne synes at understøtte muligheden for at lave et overnormalt 

afkast, men afspejler samtidig hvor tæt konkurrencen er på fragtmarkedet. At sprede sine aktiver mellem 

flere skibstyper er således, med udgangspunkt i analysens resultater, en fornuftig strategi. Om dette til 

gengæld kan udgøre tilstrækkelig basis for vellykkede handelsstrategier for fremtiden er mindre evident. 

Set over den samlede analyseperiode giver handelsstrategierne et marginalt bedre risikojusteret afkast end 

benchmarks, men omvendt ikke deciderede konklussive resultater, i forhold til at outperforme markedet 

konsistent over perioden. Dette er specielt tydeligt for 2008 og 2009, hvor samtlige handelsstrategier og 

benchmarks har anseelige tab. Der er således ikke en portefølje der skiller sig voldsomt ud, selvom der 

synes at være en trend imod at en balanceret portefølje med restriktioner klarer sig bedst igennem.  Et 

naturligt spørgsmål for samtlige strategier ville derudover være, om en reder eller investor, der har mistet 

den fulde værdi, eller mere, af sin portefølje i 2008 og 2009, vælger at fortsætte endnu et år, eller forlader 

markedet.  

For analyseperioden vurderes det, at der er en overvægt i argumenterne for anvendeligheden af moderne 

portefølje på fragtmarkederne. Konklusionen er dog betinget af de anvendte data og den givne periode. 

Hvor de to restriktive handelsstrategier således synes at klare sig bedre end de to benchmark over 

analysens 12 år, er dette ikke nødvendigvis givet for de næste 12. Optimering med værktøjerne fra 

moderne porteføljeteori forekommer således anvendeligt på fragtmarkederne. Men analogt med 

aktiemarkederne, kan modeller og strategier kun slå markedet i den udstrækning man mener at markedets 

fremtidige bevægelser kan forklares af dets historiske. At forstå mean-variance paradigmets anvendelse er 

således kun sekundært i forhold til at forstå dets begrænsning.
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6 Perspektivering 

Allerede før den første porteføljeberegning i denne opgave blev foretaget var det evident, at forholdet 

mellem standardafvigelse samt afkast ikke ville stemme overens med resultatet for den næste periode. 

Analysens segmenter viste sig, over en bred kam, langt fra modellens antagelser om homoskedasticitet og 

normalitet. Ydermere var seriekorrelation signifikant for samtlige segmenter. Hvor detaljegraden og 

kompleksiteten i økonometriske- og kvantitative modeller er steget siden Harry Markowitz udgav sin artikel 

i 1952, synes der ikke nødvendigvis at være bedre muligheder for at optimere porteføljer i dag. En model vil 

altid være betinget af datagrundlaget og selv den bedste modellering vil ikke kunne redde et svagt 

datagrundlag. En større modellering havde derfor ikke nødvendigvis givet et mere præcist resultat, eller en 

mere konsistent overperformance. Det ville dog have været nærliggende at undersøge, hvorledes en 

portefølje i fragtmarkederne ville kunne optimeres i en større porteføljer med forskellige aktiv-klasser.  

I opgavens fokus på en ren shippingportefølje er det dog tydeligt, hvor stor usikkerhed der er omkring 

afkastene på de forskellige aktiver og hvor store udsving der kan forekomme. Denne usikkerhed, 

sammenholdt med det relativt beskedne afkast over analyseperioden, leder til et åbenlyst spørgsmål som 

Stopford (2008) både stiller og besvarer : 

“When outsiders look at the low average returns, they often ask: ‘Why would anyone want to invest in 

shipping?’, But the shrewdest and most adaptable owners know that they will survive to make massive 

profits the next time some unforeseen event turns the market on its head—a case of ‘devil take the 

hindmost’.” – Stopford (2008, s. 75). 

Aktører i markedet er velvidende om, at markedet kan vende pludseligt og at dette er en naturlig del af 

fragtmarkedets bevægelser. Derudover er en gennemsnitsbetragtning langtfra fyldestgørende for 

virkeligheden på fragtmarkederne. For selskabet der ligger ”bagerst”, for at bruge Martin Stopfords analogi 

i citatet ovenfor, er gennemsnitsmarkedet ligegyldigt når der begæres konkurs. Omvendt er 

gennemsnitsmarkedet i lige så høj grad et arbitrært begreb for dygtige aktører i fragtmarkedet, der både 

forstår at spille nybygnings-, købs- og salgsmarkedet og det brede fragtmarked til deres fordel. På trods af 

denne forskel i udnyttelse af aktiver er det tydeligt, at skiftene i fragtmarkedet over den 12-årige 

analyseperiode kraftigt påvirkes af eksterne hændelser. Om man vælger at kalde Lehman Brothers krakket i 

2008 en ”Sort Svane” eller ej, syntes tanken alligevel at stemme overens med analysen. Der er tydelige 

outliers i specielt tørlastsegmenterne, og langt størstedelen af tidsseriernes afvigelse fra gennemsnittet 

skyldes disse enkelte ekstreme observationer. Det synes også tæt ved umuligt, at sådanne hændelser vil 

kunne undgås fuldstændigt, uanfægtet hvilken strategi der vælges.  
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Det bærende punkt for en succesfuld langsigtet strategi vil således primært være, hvordan selskaber klarer 

sig igennem disse ekstreme negative observationer, fremfor hvordan de udnytter de positive. Hvis et 

selskab ”ligger sidst” i Stopfords analogi, er det således ligegyldigt at markedet er historisk højt, hvis man 

gik konkurs året før. Hvis der tages hensyn til moderne porteføljeteoris begrænsninger, mener jeg at dette 

giver moderne porteføljeteori en plads blandt værktøjerne hos moderne shippingselskaber – dog ikke som 

klassisk optimering. 

Formuleringen af en strategi, der baseret på historiske afkast således maksimerer det forventede 

fremtidige afkast, synes ikke at være moderne porteføljeteoris mest oplagte anvendelse i shipping. Dette 

både med udgangspunkt i analysens resultater og ovenstående analogi fra Stopford. Fremfor at formulere 

den strategi, der maksimerer sandsynligheden for at ligge forrest ville det på fragtmarkedet således være 

mere nærliggende,  at formulere den strategi, der minimerer sandsynligheden for at ligge bagerst. 
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 Dataserier 7.2

Clarkson’s:  http://www.clarksons.net/sin2010/Default.aspx  

 

Der kræves abonnement for adgang til tidsserierne. Samtlige af opgavens tidsserier er at finde i vedlagte 

excel ark under rådata) 

 

Segment Handysize Panamax Capesize Handysize MR LR1

Serie navn

1 Year 

Timecharter Rate 

30,000 dwt 

Bulkcarrier

1 Year Timecharter 

Rate 75,000 dwt 

Bulkcarrier

1 Year Timecharter 

Rate 170,000 dwt 

Bulkcarrier

1 Year Timecharter Rate 

37,000 dwt Modern 

Products Tanker

1 Year Timecharter Rate 

47-48,000 Modern 

Products Tanker

1 Year Timecharter Rate 

74,000 dwt Modern 

Products Tanker

Serie nummer 34030 10616 56077 49085 49081 49058
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8 Bilag 

 Histogrammer og normalfordelinger 8.1
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 ARCH-effekter 8.2
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 Aktivt benchmark 8.3

 

 

 

Verdensflådens udvikling

BULK Tanker
Handysize Panamax Capesize Handytank MR LR

30,000 - 60,000 - 160,000 - 30,000 - 40,000 - 60,000 -

Year 39,999 79,999 & above 39.999 59.999 79.999 Sum Andele
K,Dwt(m) K,Dwt(m) K,Dwt(m) K,Dwt(m) K,Dwt(m) K,Dwt(m) K,Dwt(m) Handysize Panamax Capesize Handytank MR LR Check

1986 34.533 35.126 12.054 16.966 11.380 13.281 123.341 0,279983 0,284789 0,097731 0,137554 0,092264 0,10768 1,0

1987 34.294 35.099 14.993 17.241 10.977 13.431 126.035 0,272098 0,278488 0,11896 0,136791 0,087097 0,106566 1,0

1988 34.325 36.035 16.361 17.491 11.702 13.476 129.390 0,265281 0,278495 0,12645 0,135178 0,090441 0,104153 1,0

1989 34.212 36.876 18.103 17.844 12.138 13.832 133.005 0,257226 0,27725 0,13611 0,13416 0,091257 0,103997 1,0

1990 34.217 39.058 19.966 18.050 12.528 13.795 137.614 0,248643 0,28382 0,14509 0,131164 0,09104 0,100242 1,0

1991 34.105 40.859 21.785 17.619 12.461 13.788 140.617 0,242538 0,290567 0,154928 0,125298 0,088614 0,098055 1,0

1992 34.117 41.696 22.515 17.753 13.304 13.571 142.956 0,238655 0,291669 0,157496 0,124187 0,093063 0,094929 1,0

1993 34.170 41.349 23.062 17.670 13.782 13.130 143.163 0,238678 0,288827 0,161089 0,123425 0,096268 0,091712 1,0

1994 34.077 43.257 24.988 17.758 14.120 13.509 147.709 0,230706 0,292852 0,169168 0,120222 0,095594 0,091458 1,0

1995 34.045 46.927 26.027 17.999 14.249 13.269 152.516 0,223224 0,307684 0,170651 0,118013 0,093429 0,086999 1,0

1996 34.195 50.754 28.905 18.148 14.611 13.265 159.878 0,213881 0,317458 0,180794 0,113509 0,091388 0,08297 1,0

1997 33.707 52.990 34.429 18.204 16.232 13.335 168.898 0,199573 0,31374 0,203843 0,107784 0,096105 0,078955 1,0

1998 33.521 57.177 38.539 18.139 16.911 13.319 177.607 0,188735 0,32193 0,216992 0,102132 0,095216 0,074994 1,0

1999 31.877 59.198 39.030 18.648 18.057 13.114 179.925 0,177168 0,329017 0,216926 0,103642 0,100359 0,072889 1,0

2000 31.599 62.301 43.021 18.941 19.701 13.522 189.085 0,167116 0,32949 0,227523 0,10017 0,10419 0,071511 1,0

2001 31.158 65.747 47.550 18.594 20.660 14.359 198.068 0,157309 0,331944 0,24007 0,093875 0,104307 0,072496 1,0

2002 30.080 71.984 51.902 18.925 21.300 14.271 208.462 0,144296 0,34531 0,248978 0,090783 0,102177 0,068457 1,0

2003 29.606 74.396 55.624 18.472 22.360 14.488 214.945 0,137736 0,346117 0,258782 0,085937 0,104026 0,067402 1,0

2004 29.254 75.370 60.586 18.826 24.367 14.733 223.136 0,131105 0,337776 0,271518 0,084372 0,109203 0,066027 1,0

2005 30.264 81.119 69.179 19.639 28.004 16.176 244.381 0,123839 0,331935 0,28308 0,080361 0,114593 0,066192 1,0

2006 31.063 86.887 77.937 20.229 31.337 18.665 266.118 0,116727 0,3265 0,292865 0,076015 0,117754 0,070139 1,0

2007 31.319 91.067 87.757 20.678 35.447 21.308 287.577 0,108908 0,316669 0,30516 0,071905 0,123262 0,074096 1,0

2008 32.307 94.347 98.046 21.041 39.888 23.822 309.451 0,104401 0,304884 0,316839 0,067995 0,128899 0,076982 1,0

2009 32.811 97.206 110.092 21.864 46.061 25.988 334.022 0,098231 0,291016 0,329595 0,065458 0,137898 0,077802 1,0

2010 33.334 98.511 135.633 21.913 52.125 27.366 368.881 0,090364 0,267053 0,367687 0,059403 0,141306 0,074186 1,0

2011 38.014 103.004 174.782 21.532 55.460 28.189 420.980 0,090298 0,244677 0,41518 0,051146 0,131739 0,06696 1,0

2012 42.972 106.624 216.193 21.049 58.305 29.360 474.502 0,090562 0,224706 0,45562 0,04436 0,122877 0,061875 1,0

2013 46.422 108.360 246.628 20.680 59.979 29.995 512.064 0,090656 0,211615 0,481635 0,040387 0,117131 0,058576 1,0

VÆGTE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hdy 0,144296 0,137736 0,131105 0,123839 0,11673 0,10891 0,104401 0,098231 0,090364 0,090298 0,090562 0,090656

PMX 0,34531 0,346117 0,337776 0,331935 0,3265 0,31667 0,304884 0,291016 0,267053 0,244677 0,224706 0,211615

Cape 0,248978 0,258782 0,271518 0,28308 0,29286 0,30516 0,316839 0,329595 0,367687 0,41518 0,45562 0,481635

HDYT 0,090783 0,085937 0,084372 0,080361 0,07602 0,07191 0,067995 0,065458 0,059403 0,051146 0,04436 0,040387

MR 0,102177 0,104026 0,109203 0,114593 0,11775 0,12326 0,128899 0,137898 0,141306 0,131739 0,122877 0,117131

LR 0,068457 0,067402 0,066027 0,066192 0,07014 0,0741 0,076982 0,077802 0,074186 0,06696 0,061875 0,058576
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 Passivt benchmark 8.4

 

 

 

 

 

Andele

Handysize Panamax Capesize Handytank MR LR1 Check

2002 0,1666667 0,1666667 0,166666667 0,1666667 0,1666667 0,1666667 1

2003 0,1666667 0,1666667 0,166666667 0,1666667 0,1666667 0,1666667 1

2004 0,1666667 0,1666667 0,166666667 0,1666667 0,1666667 0,1666667 1

2005 0,1666667 0,1666667 0,166666667 0,1666667 0,1666667 0,1666667 1

2006 0,1666667 0,1666667 0,166666667 0,1666667 0,1666667 0,1666667 1

2007 0,1666667 0,1666667 0,166666667 0,1666667 0,1666667 0,1666667 1

2008 0,1666667 0,1666667 0,166666667 0,1666667 0,1666667 0,1666667 1

2009 0,1666667 0,1666667 0,166666667 0,1666667 0,1666667 0,1666667 1

2010 0,1666667 0,1666667 0,166666667 0,1666667 0,1666667 0,1666667 1

2011 0,1666667 0,1666667 0,166666667 0,1666667 0,1666667 0,1666667 1

2012 0,1666667 0,1666667 0,166666667 0,1666667 0,1666667 0,1666667 1

2013 0,1666667 0,1666667 0,166666667 0,1666667 0,1666667 0,1666667 1
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 Handelsstrategier 8.5

 

 

 

Vægte for handelsstrategier

10-30% Portefølje

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gennemsnit

Hdy 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 19,09%

PMX 13,51% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 10,35% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 13,99%

Cape 13,28% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 13,93%

HDYT 23,20% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 29,65% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 18,44%

MR 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 17,27%

LR 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 17,27%

Sum 100,00%

10-20% Portefølje

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gennemsnit

Hdy 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 17,27%

PMX 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 19,67% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 13,61%

Cape 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,33% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 15,48%

HDYT 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 17,27%

MR 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 16,36%

LR 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 50,00% 20,00%

Sum 100,00%

Fri Portefølje

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gennemsnit

Hdy 51,25% 22,66% 0,00% 0,00% 93,47% 53,18% 0,00% 86,60% 0,00% 0,00% 0,00% 27,92%

PMX 11,29% 0,00% 0,00% 0,00% 6,53% 8,52% 0,00% 13,40% 0,00% 0,00% 0,00% 3,61%

Cape 7,85% 9,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,69%

HDYT 29,62% 30,56% 53,95% 100,00% 0,00% 37,49% 0,00% 0,00% 98,57% 0,00% 74,16% 38,58%

MR 0,00% 0,00% 28,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,43% 100,00% 0,00% 11,84%

LR 0,00% 36,87% 17,20% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,84% 16,36%

Sum 100,00%

Aktivt benchmark

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gennemsnit

Hdy 13,77% 13,11% 12,38% 11,67% 10,89% 10,44% 9,82% 9,04% 9,03% 9,06% 9,07% 10,75%

PMX 34,61% 33,78% 33,19% 32,65% 31,67% 30,49% 29,10% 26,71% 24,47% 22,47% 21,16% 29,12%

Cape 25,88% 27,15% 28,31% 29,29% 30,52% 31,68% 32,96% 36,77% 41,52% 45,56% 48,16% 34,35%

HDYT 8,59% 8,44% 8,04% 7,60% 7,19% 6,80% 6,55% 5,94% 5,11% 4,44% 4,04% 6,61%

MR 10,40% 10,92% 11,46% 11,78% 12,33% 12,89% 13,79% 14,13% 13,17% 12,29% 11,71% 12,26%

LR 6,74% 6,60% 6,62% 7,01% 7,41% 7,70% 7,78% 7,42% 6,70% 6,19% 5,86% 6,91%

Sum 100,00%
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Figur 23 Segmentvægte, per portefølje 

Gennemsnitlige 

vægte Fri portefølje
10-30% 

portefølje

10-20% 

portefølje

Aktivt 

benchmark

Passivt 

benchmark

Hdy 27,92% 19,09% 17,27% 10,75% 16,67%

PMX 3,61% 13,99% 13,61% 29,12% 16,67%

Cape 1,69% 13,93% 15,48% 34,35% 16,67%

HDYT 38,58% 18,44% 17,27% 6,61% 16,67%

MR 11,84% 17,27% 16,36% 12,26% 16,67%

LR 16,36% 17,27% 20,00% 6,91% 16,67%
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10 Ordliste og forkortelser 

Ordlisten vil indeholde almindelige begreber brugt på fragtmarkederne, samt opgavens definitioner på 

selskabstyper der indgår i teksten. 

Dødvægtston (Dwt): Indenfor fragtmarkederne inddeles skibene primært efter deres lasteevne, dvs. 

dødvægtston. Dette mål bruges, da det er det afgørende mål for lasteevnen og således indtjeningen på 

skibet. Længde og bredde er således sekundære mål for skibe. 

Familie rederi: Meget typisk firmakonstruktion for græske redere, hvor en familie ejer et begrænset antal 

skibe. Typisk 1-5. Disse købes enten som 2nd hand eller nybygning og drives til scraptidspunktet. Ofte på  

time-charter kontrakter, da disse små selskaber ikke nødvendigvis har en god føling med spotmarkedets 

niveau. Se også ”Reder”. 

Ind-befragter: Ind-befragteren (fra det engelske time charter in) er den part i en time charter kontrakt der 

lejer aktivet. Således den part der får den kommercielle råderet over skibet. 

K/G selskab eller K/G reder: K/G-selskaber minder i sin struktur om danske kommanditselskaber. Dog har 

K/S’er den forskel at der gives betragtelige skattelettelser til selskabet, såfremt der investeres i tyske 

aktiver. Et K/G selskab ejer et enkelt skib, der som regel købes som nybygning og drives til scrap. Skibenes 

drives ofte på time charter kontrakter, da K/G-selskaber ligesom familierederier sjældent har en god føling 

med niveauet på spotmarkedet. Se også ”Reder”. 

Klassisk reder: En klassisk reder driver ejede skibe i både spotmarkedet og time charter markedet. Den 

klassiske reder er således et større selskab end et familierederi, men mindre end et moderne 

shippingselskab. Forskellen, udover at det ikke er børsnoteret, er at den klassiske reder primært ejer de 

skibe han driver og i mindre grad operer skibe. Se også ”reder” og ”operatør” 

Moderne shippingselskab: Moderne shippingselskaber skal i opgavens kontekst forstås som børsnoterede 

selskaber med en anseelig flåde, samt både aktivitet i spotmarkedet, time charter markedet, købs- og 

salgsmarkedet og nybygningsmarkedet. Disse selskaber er således både redere og operatører, da de både 

tager skibe ind på timecharter fra andre redere og lejer skibe ud på time charter til andre redere. Af danske 

eksempler kan nævnes D/S Norden og D/S Torm. Se også ”Reder”. 

Mæglere: Mæglere er det primære bindeled mellem principaler og indgår i alle aftaler på tværs fra 

fragtmarkederne. Den primære kontakt foregår over telefon og der findes ikke en ”børs” for fragt. 
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Operatør: Ved en operatør af et skib forstås et selskab der ikke ejer skibet, men har leaset det på en time 

charter kontrakt fra en anden reder og driver det kommercielt, enten i spotmarkedet eller videre ud på 

timecharter til en anden operatør. Se. ind-befragtet/time charter. 

Principal: Principal skal i opgavens kontekst forstå som, enten ejeren/operatøren af et skib, eller ejeren af 

en last. 

Reder: En reder er den part der ejer skibet. Ejerskab skal i denne kontekst forstås lidt flydende da ejerskab 

både kan referere til den part der har kontrollen over skibet kommercielt og til den part der reelt ejer 

stålet. 

Segmenter: Se skibstyper 

Skibstyper: I opgaven skildres mellem skibstyper og segmenter. Skibstyper er således typen af skib, baseret 

på hvad de fragter. Dette i opgaven værende tank og tørlast. Segmenter er derimod størrelse på skibet og 

er således en underinddeling af skibstypen. Afsnit 3 vil gennemgå samtlige af opgavens segmenter. 

Spot markedet: Spotmarkedet er det marked, hvor skibe handles for én rejse ad gangen og som oftest på 

”voyage terms”, dvs. ejeren af skibet står for samtlige udgifter i forbindelse med rejsen. Markedet er ”spot” 

i den forstand at den næste kontrakt almindeligvis først aftales nogle dage før et skibs igangværende rejse 

er slut. 

Tank: Tank er en fællesnævner for alle skibe, der sejler med flydende produkter. Dette kan principielt være 

alt fra rødvin, kildevand og appelsinkoncentrat til vegetabilske olier, kemikalier eller råolie. I opgavens 

kontekst skal ”tank” forstås som produkt-tank. Dvs. primært produkter udvundet fra råolie såsom benzin, 

naphta, gasolie, diesel mv. 

TCE: Time charter equivalent. Beskriver et skibs daglige indtjening efter variable omkostninger per dag. 

Dette mål bruges for at kunne sammenligne time charter kontrakter med indtjeningen fra spot-rejser. En 

rejse der varer 50 dage med en fragtbetaling på USD 1,000,000 og omkostninger for USD 500,000 vil 

således holde en TCE på USD 10,000. 

Tørlast: Bulk eller tørlast referer til ”tørre” produkter der transporteres i store ensartede afskibninger. 

Typiske laster er kul, stål, korn, mineraler 

Ud-befragter: Ud-befragteren (fra det engelske time charter out) er den part i en time charter kontrakt der 

ud-lejer aktivet. Således den part der afgiver den kommercielle råderet over skibet. 


