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1 Introduktion 

1.1 Indledning: 

Danske investeringsforeninger er rigtig populære blandt danske investorer. Over halvdelen af 

danskernes private opsparing er i dag placeret i investeringsforeninger, og samlet set er omkring 

760.000 danskere medlem af en investeringsforening. I alt forvaltes over 1.870 milliarder kroner i 

de danske investeringsforeninger1.  

 

Mange investorer står derfor overfor et valg mellem aktiv og passiv forvaltning af deres opsparing. 

Et spørgsmål som hyppigt diskuteres. Vi er to studerende, der begge arbejder med rådgivning af 

private kunders investeringer og har begge igennem studietiden bemærket den markante uenighed, 

der findes mellem praktikkere og teoretikere, når det kommer til valget mellem aktiv og passiv 

kapitalforvaltning. Teoretikere påpeger, at kapitalmarkederne som udgangspunkt er effektive – i 

hvert fald i en semi-stærk grad. På et effektivt marked vil det ikke være muligt at skabe et 

merafkast, ved at øge omkostninger til informationsindsamling, eftersom al tilgængelig information 

allerede vil være indregnet i den aktuelle markedskurs. Det antages endvidere at alle 

markedsdeltagere er enige om, hvordan denne information skal behandles og fortolkes.  Eftersom 

alle markedsdeltagere i gennemsnit vil skabe et afkast svarende til markedsafkastet, og da man ikke 

vil kunne outperforme markedet ved at øge ressourcerne på informationsindsamling, vil det være 

den investor med de laveste omkostninger, der leverer de bedste resultater – i gennemsnit. 

 

Det er imidlertid vores opfattelse, at praktikkere, hvilket oftest er banker, typisk anbefaler aktiv 

kapitalforvaltning. Dette ses også tydeligt i de typer af fonde, der udbydes til kunderne; kun 32 ud 

af de 261 fonde – altså ca. 12 % er passive. Investeringsforeningerne (og bankerne) har 

tilsyneladende en stærk tro på, at netop de er i stand til at levere et afkast, der er bedre end det 

samlede marked, når der justeres for risikoen. Dette kan der være flere årsager til; en kunne være at 

bankerne har et økonomisk incitament til at anbefale aktiv forvaltning. En anden årsag kunne være, 

                                                 
1 http://www.investering.dk/documents/10655/157815/Investorportræt+2014/a614e49a-f0ad-4e29-
82f3-8fb44d1a56be 

 

http://www.investering.dk/documents/10655/157815/Investorportræt+2014/a614e49a-f0ad-4e29-82f3-8fb44d1a56be
http://www.investering.dk/documents/10655/157815/Investorportræt+2014/a614e49a-f0ad-4e29-82f3-8fb44d1a56be
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at nogen af dem rent faktisk er i stand til at skabe et bedre afkast efter omkostninger og blot ønsker 

kunderne det bedste.  

 

Cremers og Petajisto gør i 2006 rede for, at aktive investorer rent faktisk kan outperforme markedet, 

men, at det kun er de mest aktive fonde, der formår at gøre dette. De måler aktiviteten på baggrund 

af active share og tracking error og definerer forskellige investeringsstrategier ud fra niveauerne af 

disse nøgletal. De finder, at nogle investeringsstrategier viser sig bedre end andre, og det er således 

relevant at undersøge, om samme forhold gør sig gældende på det danske marked.  

 

1.2 Problemformulering 
Under tesen om, at danske banker ikke nødvendigvis anbefaler kunderne, hvad de er bedst tjent med 

ønskes det at belyse følgende problem: 

Hvilken type investeringsfond og investeringsstrategi bør danske banker anbefale deres kunder 

 

1.3 Disposition 

Afhandlingen består af i alt 6 afsnit.  

Afsnit 1 er en introduktion til afhandlingens problemstilling, problemformulering og afgrænsning. 

Dette afsnit skal sikre læseren en forståelse af afhandlingens formål og berettigelse.  

Afsnit 2 giver en indledende beskrivelse af investeringsforeningers opbygning, omkostningsstruktur 

og markedsforholdene for investeringsforeninger i Danmark. Ligeledes berøres de rejste 

kritikpunkter af investeringsforeningerne.  

Afsnit 3 gennemgår det teoretiske grundlag, som afhandlingen bygger på. Relevante teorier bliver 

fremlagt. Dette skal sikre den teoretiske forståelse og samtidig fungere som fundament for de senere 

anvendte argumenter i afsnit 4. 

Afsnit 4 er en gennemgang af de metodologiske overvejer, der er gjort ifbm. databehandlingen. 

Fordele og ulemper ved de valg, der er foretaget ifht. de foretagne analyser bliver præsenteret og 

vurderet.  

Afsnit 5 præsenterer analysens resultater. 

Afsnit 6 konkluderer afhandlingen og evaluerer den anvendte metode. Endvidere vil dette afsnit 

indeholde en perspektivering, der angiver andre mulige vinkler på afhandlingens løsning.  
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1.4 Afgrænsning 
Afhandlingen beskæftiger sig med diskussionen omkring valg af aktiv eller passiv forvaltning. 

Valget mellem aktiv og passiv forvaltning retter sig alene mod forvaltningen af aktieporteføljer, 

hvorfor afhandlingen ikke vil beskæftige sig med obligationsbaserede fonde eller blandede fonde 

(både aktie- og obligationsbaserede fonde). 

Der vil i afhandlingen ikke blive taget højde for beskatningsforholdene for investor, idet 

afhandlingen ikke har til formål at differentiere de forskellige fonde pba. beskatningsmæssige 

forhold, men udelukkende deres performance. Endvidere kan der ikke gøres rede for investors 

beskatningsforhold, eftersom afhandlingen ikke er case-baseret. Derfor vil alle afkast i afhandlingen 

være før eventuel beskatning. 

Omkostningsstrukturen vil blive gennemgået for at skabe en forståelse for nogle af udfordringerne 

ved hhv. aktive og passive fonde, da det netop er omkostninger, der er omdrejningspunktet i 

debatten omkring de aktive fonde. Afhandlingen vil indeholde en præsentation af den igangværende 

debat omkring danske investeringsforeningers betaling til danske banker. Afhandlingen vil ikke 

diskutere fordele og ulemper ved de forskellige løsningsforslag på de nuværende udfordringer ved 

omkostningsstrukturen, men blot præsentere disse. På samme måde tages der ikke stilling til, hvor 

ofte en eventuel rebalancering bør finde sted.   

 

Porteføljeprodukter er i de senere år blevet ganske populære blandt danske investorer. Disse 

produkter inkluderer som helhed obligationer og typisk er omkostningsniveauet for disse noget 

højere, da kunderne får en ekstra service i form at løbende rebalancering. Grundet disse forhold vil 

porteføljeprodukter ikke indgå i analysen. De enkelte delelementer af porteføljeprodukterne kan 

dog indgå, såfremt de opfylder de senere angivne kriterier for inkludering af disse i analysen. De 

nærmere kriterier for de forskellige fonde præsenteres i afsnit 4.2. 

 

Selvom markedet for ETF’er er voksende og et absolut interessant marked, er disse fonde undladt i 

analysen, da afhandlingens formål netop er at finde frem til, hvilke investeringsfonde (og hvilken 

investeringsstrategi) bankerne bør anbefale deres kunder. ETF’er hører ikke til i samme kategori og 

disse er underlagt andre skattemæssige forhold. Disse kan dog i en række tilfælde udgøre et 

fornuftigt alternativt til en passiv investeringsfond. 
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2 Markedsbeskrivelse 
Dette afsnit vil give læseren en beskrivelse af, hvad det betyder at placere opsparingen i en 

investeringsfond. Formålet er, at læseren får en forståelse af, hvad en investeringsforening er, og 

hvilke fordele/ulemper medlemmerne opnår. 

2.1 Karakteristika ved investeringsforeninger 
Investeringsforeningen kan bestå af én til flere investeringsfonde. Antallet af fonde i foreningen 

besluttes af investeringsforeningens bestyrelse. Volumen i hver fond afhænger dybest set af 

investeringsforeningens popularitet blandt investorerne. Populariteten afhænger typisk af 

omkostningsniveau, historisk performance, samt forventninger til fremtidig performance. Hver 

investeringsfond kan specialisere sig indenfor f.eks. aktivtype, sektor og geografi. De mange 

forskellige typer fonde giver investorerne mulighed for at tilpasse deres portefølje efter deres 

ønsker, interesse og overbevisning. Investeringsforeningens bestyrelse arbejder for investorerne, 

som er foreningens medlemmer. Medlemmerne modtager investeringsbeviser, når de investerer i 

den enkelte fond. Det er foreningens medlemmer, der ejer foreningen, og det er derfor ligeledes 

medlemmerne, der beslutter sammensætningen af foreningens bestyrelse på generalforsamlingen. 

 

Medlemmerne har en række fordele ved at tilslutte sig foreningen. De to primære fordele, som er 

gældende for alle typer foreninger er omkostningsbesparelse samt typisk billig diversifikation. 

Medlemmernes incitament til at gå sammen i en forening bør være, at de kan opnå stordriftsfordele 

med en større formue. Den grundlæggende tanke med investeringsforeninger går ud på, at jo flere 

investorer, der går sammen, og dermed jo større formue, der opbygges og forrentes i fonden, desto 

billigere bliver for hver investor. Derved forudsættes det, at fondens omkostninger og formue ikke 

har samme procentvise stigningstakt. Diversifikationen som investor kan opnå i fonden må være et 

af de stærkeste argumenter for at placere opsparingen i en investeringsfond.  

Med ca. 30 aktiver i en portefølje, vil den marginale diversifikationsgevinst være stærkt aftagende 

ved tilføjelse af yderligere aktiver i porteføljen (Elton & Gruber 1977). Det kan derfor være 

omkostningstungt for en mindre investor at opnå en tilfredsstillende diversifikation i porteføljen, 

hvorved det kan være en fordel at investere igennem en fond, da disse tilbyder en relativ billig 

diversifikation. For investorer med store formuer, som selv vil kunne opnå en tilfredsstillende 

diversifikation, vil de typisk kunne opnå bedre handelsvilkår ved at gå sammen med andre 

investorer i en fond, da forhandlingsstyrken overfor modparten forbedres i takt med den stigende 

formue. I afhandlingens afsnit 3.3 vil diversifikation blive gennemgået mere dybdegående. 
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Yderligere må argumentet for at vælge en investeringsfond være, at der er mulighed for aktiv 

forvaltning af midlerne, dvs. at porteføljeforvalteren med aktive investeringsbeslutninger forsøger 

at skabe overnormale afkast. Dette argument for at investere igennem en fond, hviler på præmissen 

om, at kapitalmarkederne ikke er effektive (Black, 1986). Effektiviteten på kapitalmarkederne vil 

senere blive gennemgået mere dybdegående i afsnit 3.2. Det kræver dog en formue af en hvis 

størrelse at dække analyseomkostningerne, til fremskaffelse af den information, som skal til for at 

opnå overnormale afkast. De ressourcer, som det kræver at udnytte eventuelle misprisninger i 

markedet, vil typisk være så høje, at det sjældent kan betale sig for en mindre investor at bruge tid 

og penge på dette. Derfor giver aktiv investering igennem en fond god mening for de investorer, der 

ønsker at slå markedet, men som ikke kan skabe en sammenhæng mellem analyseomkostninger 

(herunder tid) og merafkast uden om en forening.  

 

2.1.1 Omkostninger 

Medlemmerne i en investeringsforening betaler omkostninger, lige så vel som de ville have gjort, 

hvis de i stedet handlede aktier eller obligationer. Det er generelt nemmere at gennemskue 

omkostningerne ved at handle enkeltaktier eller obligationer, fremfor at handle 

investeringsforeningsbeviser. Herunder beskrives de 3 grupper af omkostninger, samt nøgletallet 

for de totale omkostninger, ved handel med investeringsforeningsbeviser: 

 

Handelsomkostninger 

Handelsomkostninger dækker over alle omkostninger som følge af porteføljeforvalterens køb og 

salg af værdipapirer – typisk kurtage ifbm. rebalancering af porteføljen. Handels- og adm. 

omkostninger kan svinge meget. Niveauet kommer bl.a. an på den enkelte fonds investeringsstrategi 

– primært afhængigt af, hvor tit porteføljen rebalanceres. Der er derfor ikke et entydigt svar på, 

hvorvidt aktive fonde afholder flere handelsomkostninger end passive fonde eller ej, eftersom det 

også er et aktivt valg at foretage få handler. Det er vigtigt at bemærke, at de løbende 

handelsomkostninger ikke dækker over handelsomkostninger ved medlemmers ind- og udtræden af 

foreningen. Disse omkostninger dækkes ved et emissionstillæg eller indløsningsfradrag. 

 

Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger dækker omkostninger afholdt ifbm. den løbende administration af 

foreningen, herunder husleje, IT, løn, revision, gebyr til depotbank, gebyr til staten og 
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markedsføring. Desuden betaler investeringsfonden gebyr til de banker, der foretager rådgivning 

om deres investeringsbeviser, hvilket opkræves som formidlingsprovision samt tegningsprovision.  

Typisk har aktivt forvaltede fonde højere administrationsomkostninger end passivt forvaltede. Dette 

skyldes, at der afholdes omkostninger til informationsindsamling og bearbejdelse af disse i en aktiv 

fond. En passiv fond udelukkende søger at replikere benchmark og foretager dermed blot løbende 

rebalanceringer, dog under hensyntagen til omkostningerne ved rebalancering. 

 

Ens for handels- og administrationsomkostninger er, at fonden typisk præsenterer de forventede 

årlige omkostninger overfor kunderne under nøgletallet ”løbende administration”, hvorved det ikke 

bliver specificeret overfor investor, hvad der egentlig betales for. Det fremgår dog af foreningens 

årsrapporter, hvilket dog selvsagt er en ex post omkostningsindikator. Ved enkelt aktier og 

obligationer er alle omkostningstyper synlige, og dermed er disse mere gennemsigtige.  

 

Emissionstillæg & indløsningsfradrag 

Når investor træder ind og ud af investeringsfonden, genererer det omkostninger, eftersom 

foreningen skal udstede/indfri investeringsbeviset. I praksis betyder det, at der sker ekstraordinære 

handelsomkostninger. Denne udgift betales af hhv. det indtrædende eller udtrædende medlem, og 

investeringsforeningerne er pligtig til at oplyse den maksimale omkostning. Omkostningerne i 

forbindelse med medlemmers ind- og udtræden af foreningerne skal ikke afholdes af de øvrige 

medlemmer, da det ikke er i deres interesse, at disse ekstraordinære handelsomkostninger afholdes. 

Derfor adskilles denne omkostning fra de resterende administrations- og handelsomkostninger for at 

skåne de øvrige medlemmer. 

 

Der er typisk en forskel i størrelsen af omkostningerne til hhv. emission og indløsning. Forskellen 

skyldes at emissionstillægget typisk inkluderer tegningsprovision til en rådgiver (typisk en bank), 

hvorimod indløsning kun består af ekstraordinære handelsomkostninger.  

 

Mediernes søgelys har gennem en længere periode været rettet mod bankens incitamentsaflønninger 

ved salg/rådgivning af investeringsforeningsbeviser til deres kunder. (Tanggaard 2012) kritiserer i 

sin artikel, at banker både opkræver tegningsprovision og formidlingsprovision og hans argumenter 

vil her blive fremført; Når investor har købt investeringsbeviset, er det naturligt at banken tager et 

gebyr for den rådgivning, der er ydet, men ifølge Tanggaard er den løbende formidlingsprovision 

ikke naturlig, eftersom det påpeges at banken kun skal betales, når de reelt leverer en ydelse. 
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Banken leverer en ydelse, når rådgivningen finder sted, men den løbende betaling til banken i form 

af formidlingsprovision er der ingen reel ydelse bag, så ifølge dette ræsonnement fra Tanggaard, 

burde banken kun modtage tegningsprovision. Konklusionen på Tanggaards kritik er, at bankerne 

reelt tager betaling for at have varer på hylderne. De udnytter dermed deres store distributionskraft. 

Det fremføres at 99 % af foreningernes formue er placeret i fonde der bærer bankens navn, hvilket 

ifølge Tanggaard er tankevækkende (bemærk dette er tal fra 2012).   

 

ÅOP 
Investorer kan i nøgletallet ÅOP (årlige omkostninger i procent), aflæse de samlede forventede 

omkostninger ved at investere i en fond. Formålet med nøgletallet er, at investor har et godt og 

simpelt sammenligningsgrundlag mellem fondene. Nøgletallet beregnes konsekvent over en 

tidshorisont på 7 år. I beregningen bliver emissions- og indløsningsomkostningerne fordelt over en 

7-årig periode, hvorefter adm.- samt handelsomkostninger tillægges. Derved er nøgletallet 

sammenligneligt på tværs af fonde med forskellig omkostningsstruktur.  

 

Den sande ÅOP er følsom overfor investors faktiske tidshorisont, i forhold til hvad der er angivet 

fra investeringsfondens side. ÅOP vil reelt være højere, såfremt investors tidshorisont er kortere end 

7 år samt lavere, såfremt investors tidshorisont er længere end 7 år.  

2.2 Markedsforhold 
Det danske marked består af samlet 261 aktiefonde, hvoraf 32 fonde eller ca. 12 pct. er passivt 

forvaltede, og resten er aktivt forvaltet1. Ydermere står de 12% passive fonde for under 2% af den 

samlede formue, der forvaltes af danske investeringsforeninger jf. nedenstående figur 2.1. 

 

Figur 2.1. 

                                                 
1 http://www.investering.dk/documents/10655/157815/Markedsanalysen+2014/707fc065-dc2c-

4592-aee8-765998c3bab4 
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Kilde: http://www.morningstar.co.uk/static/UploadManager/Image/artikel%2001102012.jpg 

 

Det skal bemærkes, at ovenstående figur 2.1 baserer sig på investeringsforeninger alene. ETF’er er 

ikke inkluderet. Det er bemærkelsesværdigt, at indeksfondenes samlede volumen er mere end 

halveret siden den seneste top i maj 2007. I den sammenhæng bemærkes det, at volumen i USA er 

stødt stigende siden 2005. Den store overvægt af aktivt forvaltede fonde synes inkonsistent med den 

efficiente markedshypotese. På det danske marked må sammenhængen være, som tidligere 

beskrevet, at mange rådgivere anbefaler aktiv investering frem for passiv. Det kan også hænge 

sammen med den markante undervægt i udbuddet af passive fonde.   

 

En mulig forklaring på, at de aktivt forvaltede fonde er særligt populære blandt 

investeringsforeningernes bestyrelser, må være at størstedelen af bestyrelserne tror at markederne 

ikke er efficiente. Desuden må de mene, at de er i stand til at ansætte en porteføljeforvalter til deres 

aktive fonde, som har evnerne til at udnytte disse inefficiente markedsforhold og skabe overnormale 

afkast. Hvis bestyrelserne ikke havde denne tro på egne evner, ville det rationelle valg være at 

ansætte porteføljeforvaltere til en passiv investeringsstrategi. Da der globalt set er en overvægt i 

aktive fonde, må de enkelte bestyrelser mene, at de er bedre end de andre investeringsforeningers 

bestyrelser til at finde aktive forvaltere. Da ikke alle bestyrelser kan være bedre end gennemsnittet, 

da må det kunne konkluderes at bestyrelserne generelt set har for stor tiltro til deres egne evner, til 

at ansætte de bedste porteføljeforvaltere. Det synes derfor relevant at undersøge om bestyrelserne er 

http://www.morningstar.co.uk/static/UploadManager/Image/artikel%2001102012.jpg
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”overconfident”. Der findes seks særlige kendetegn for overconfidence. Jo flere af kendetegnene 

som bestyrelsen besidder, desto større er sandsynligheden for, at de reelt er eksponeret for 

overconfidence, og dermed ikke nødvendigvis er i stand til at realisere deres ”urealistiske” 

forventninger.  

 

1. Fremtidige begivenheder:  

Der er en tendens til, at mennesker overvurderer egne evner, når der er tale om 

begivenheder, der først finder sted i fremtiden. I dette tilfælde er ”begivenheden”, hvorvidt 

bestyrelsen har valgt den rigtige forvalter, hvilket først kan afgøres efter en længere periode. 

Derved vurderes det sandsynligt at denne indikator for overconfidence er en medvirkende 

årsag til en eventuel overconfident bestyrelse.  

2. Kontrol over begivenheder:  

Der er en tendens til, at mennesker overvurderer egne evner, når det omhandler 

beslutninger, hvor de selv har kontrol over udfaldet. Da bestyrelsen har fuldstændig kontrol 

over, hvem der ansættes er dette forhold også medvirkende til, at bestyrelserne kan være 

overconfident.  

3. Mængde af data:  

Jo mere data (flere oplysninger) der er til rådighed forud for en beslutning, desto mere har 

mennesker tendens til at overvurdere egne evner. Bestyrelsen har rigelige mængder af data 

at træffe beslutningen ud fra, herunder hvilke afkast øvrige porteføljeforvaltere har skabt, 

samt hvor mange forvaltere der har skabt alfa. Dette forhold taler derfor også for, at 

bestyrelser i investeringsforeninger er overconfident.  

4. Ekspertise:  

Jo større ekspertise/uddannelse/erfaring en person har, desto større er sandsynligheden for at 

denne overvurderer egne evner. Eftersom bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af 

foreningens medlemmer, må disse antages at være bedst til at bestride jobbet, og dermed 

eksperter i at ansætte de bedste medarbejdere samt udpege de bedste strategier i 

medlemmernes interesse. Typisk har bestyrelsesmedlemmer i investeringsforeninger 

ligeledes en finansiel baggrund, som også forhøjer deres ”ekspertise” og derved deres 

tendens til at være overconfident. 

5. Tilbagemeldinger:  
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Generelt ses det, at jo færre tilbagemeldinger man får, desto større tendens har man til at 

overvurdere egne evner. Bestyrelserne modtager mange tilbagemeldinger fra foreningens 

medlemmer, samt fra den løbende performance fra deres udpegede porteføljeforvaltere. 

Dette forhold reducerer derved bestyrelsens tendens til at være overconfident.  

6. Køn:  

Der ses en tendens til at mænd generelt har en større tiltro til egne evner end kvinder. I 

denne afhandling er der ikke fundet det rette datagrundlag til, at vurdere, hvorvidt der er 

flere mænd end kvinder i investeringsforeningernes bestyrelser. Dog er det gældende at 

mennesker generelt har for stor en tiltro til egne evner. Dette kendetegn kan på dette 

grundlag hverken vurderes opfyldt eller ikke opfyldt.  

 

Bestyrelserne vurderes at opfylde 4 af kendetegnene, ikke opfylde 1 kendetegn og være neutral på 1 

kendetegn. Det vurderes derfor overvejende sandsynligt, at bestyrelserne i investeringsforeninger 

generelt overvurderer deres egne evner ifht. spørgsmålet om, hvorvidt de er i stand til at udpege den 

rigtige porteføljeforvalter eller ej. Dette må således umiddelbart være en medvirkende årsag til den 

store overvægt af aktivt forvaltede fonde, der udbydes (og købes) i Danmark.  

 

Ulemper ved investeringsfonde 

Udover stordriftsfordele og god diversifikation er der også en række ulemper for medlemmerne af 

investeringsforeninger. En ulempe er, at investeringsforeninger typisk har en samarbejdende 

bankforbindelse, som fungerer som foreningens distributionsled. Foreningen betaler derfor ofte 

banken for at yde (kommende) medlemmer rådgivning om deres investeringsprodukter. Denne 

bankforbindelse benyttes ofte som rådgiver for investeringsforeningen, dvs. banken stiller 

porteføljeforvaltere til rådighed for investeringsforeningen. Dette øger bankernes indtjening i form 

af f.eks. salg af markedsanalyser til investeringsforeningen. Et eksempel på dette er at Danske 

Invest benytter Danske Capital som hovedrådgiver1. Danske Capital er en del af Danske Bank 

Group. Bankerne kan derfor have et incitament til at anbefale kunderne et aktivt forvaltet 

investeringsprodukt, da dette vil øge bankens indtjening. Dette incitament kan resultere i, at 

bankens anbefaling ikke nødvendigvis er det rette valg for investor.  

 

                                                 
1 
http://www.danskeinvest.dk/web/show_fund.produkt?p_nId=905&p_nFundgroup=75&p_nFund=1

013 
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2.3 Kritik af investeringsforeninger 
 

Der hersker i øjeblikket øget kritik af investeringsforeningerne blandt akademikere, hvilket har 

udmøntet sig i en samfundsdebat om hvorvidt investeringsforeningerne reelt varetager bankernes 

eller medlemmernes interesser. Dette afsnit vil belyse kritikpunkterne og give et indblik i, hvorfor 

det kan retfærdiggøres at foretage en empirisk analyse af investeringsforeningernes evne til at skabe 

risikojusteret merafkast til deres ejere.  

 

Kritikken kan opdeles på tre hovedområder: 

 Skabspassive fonde 

 Formidlingsprovisions størrelse og gennemskuelighed 

 Manglende stordriftsfordele 

 

Skabspassive fonde 

En skabspassiv fond overholder ikke sin aktive investeringsstrategi, som er oplyst i fondens 

vedtægter. Fonden kendetegnes ved at den investerer med meget lave afvigelser ifht. hhv. vægtene i 

benchmark, samt afkast for benchmark. For ejerne betyder det, at de betaler foreningen for en 

ydelse de ikke modtager, nemlig at få aktiv forvaltning. Finanstilsynet belyser problemstillingen i 

deres rapport Markedsudvikling 2013. Ved nytårsskiftet 13/14 har finanstilsynet for første gang 

bedt alle aktive danske investeringsfonde indberette deres active share, samt tracking error, dog kun 

for fonde der har benyttet samme benchmark i minimum 36 måneder. Resultaterne er sammenlignet 

og finanstilsynet er kommet frem til at 56 ud af 188 aktiefonde ikke praktiserer den aktive 

investeringsstrategi som medlemmerne betaler en præmie for i det løbende administrationsgebyr. 

Finanstilsynets kriterier for aktiv forvaltning er, at active share skal være over 60 pct. eller årlig 

tracking error over 4 pct. Finanstilsynet skærper tilsynet på dette område, og beder fremover 

investeringsfondene, der vurderes skabspassive, redegøre for deres investeringsstrategi. Active 

share og tracking error vil senere blive gennemgået i afsnit 3.7 og afsnit 3.4.3. Såfremt forvalteren 

ikke formår at skabe overnormale afkast og investorerne ikke tror på det dette kommer til at ske i 

fremtiden, så vil det gælde for investorerne, at de rationelt bør omlægge deres investering til en 

indeksfond, og opnå et bedre risikojusteret afkast, omend indeksfonden ikke kan skabe overnormale 

afkast. Alternativt kan investorerne vælge en anden aktivt forvaltet fond, eller stole på at forvalteren 

af deres fond er i stand til skabe overnormale afkast fremover og at der således ikke er nogen 

sammenhæng mellem den tidligere underperformance og den fremtidige performance. 
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Der kan imidlertid være argumenter for at udøve aktiv forvaltning, men blot divergere i lav grad fra 

markedsvægtene. Eksempelvis vil en aktiv forvalter bruge ressourcer på at analysere selskaber. Der 

er en ”risiko” for, at konklusionen på analysen bliver at markedsprisen er korrekt, hvilket ikke giver 

incitament til at over- eller undervægte disse – men ressourcerne er dog forbrugt. En sådan passiv 

placering vil medføre de samme omkostninger, da analyserne er foretaget. Fonden bør da overveje 

om en aktiv forvaltning giver mening, da der tilsyneladende ikke findes aktiver, som ikke er korrekt 

prisfastsat.  

 

Formidlingsprovision 

Det næste kritikpunkt går på bankernes løbende formidlingsprovision, som de modtager for den 

rådgivning de har ydet deres kunder, men også for den rådgivning der ikke er ydet. Bechmann & 

Tanggaard (Finans/Invest 2014) belyser denne problemstilling. Bankerne modtager 

formidlingsprovision fra investeringsforeningens medlemmer. Dvs. alle medlemmer betaler samme 

omkostningsprocent, uanset om man har modtaget rådgivning forinden, løbende eller aldrig har 

modtaget rådgivning. Citat af Jens Jørgen Holm Møller, direktør investeringsforeningsrådet: 

 

”Investeringsforeningen betaler bankerne for distribution i stedet for selv at ansætte folk til at 

betjene kunderne”1. 

 

Investeringsforeningsrådet vil altså ikke bekræfte at formidlingsprovisionen reelt er en 

salgsfremmende betaling fra foreningen til banken, og det er ikke helt gennemskueligt, hvad 

formidlingsprovisionen dækker over, og selv ikke investeringsforeningsrådet formår at give et klart 

svar på, hvad formidlingsprovisionen reelt dækker over, jf. ovenstående citat. Såfremt det antages, 

at formidlingsprovisionen udelukkende går til bankens rådgivning, svarer omkostningerne til, at 

hver privat investor årligt kunne få et heldagsmøde med en kvalificeret bankrådgiver (morningstar, 

2011). Denne problemstilling er pt. i gang med at blive undersøgt af honorarudvalget, som er 

foranlediget af Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. (Bechmann & Tanggaard 2014) 

beskriver, at en mindretalsudtalelse anbefalede at forbyde betaling for rådgivning, når investoren 

handler indenfor ”Execution Only” under Mifid-reglementet. Denne anbefaling er en af 

baggrundene for honorarudvalget. Løsningen med at fjerne rådgivningsgebyret ved execution only 

                                                 
1 Bechmann & Tanggaard, Finans/Invest 2014, s. 3   
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kan også have en negativ effekt. Det kan eksempelvis have en betydning for kundernes ønske om at 

modtage rådgivning inden investeringsbeslutningen træffes. Såfremt det er et billigere alternativ at 

sige nej tak til rådgivning, så kan omkostningsbevidste kunder have incitament til at fravælge 

rådgivningen, hvis de ikke kan se værdien af denne rådgivning forinden den ydes. Denne effekt 

vurderes ikke hensigtsmæssig, fordi investorer uden det fornødne kendskab til kapitalanbringelse 

risikere at træffe fejlagtige investeringsbeslutninger, uden at have den rette viden om, hvilken 

rådgivningsydelse de takker nej til. Derudover har en uerfaren investor heller ikke nødvendigvis 

viden om, hvilken risiko de har ved deres konkrete investeringsvalg. Honorarudvalgets 

konklusioner afventes stadig, men ifølge Bechmann & Tanggaard, bliver det en udfordring at 

komme med en afklaring på, hvad formidlingsprovisionen reelt set dækker over, og hvordan den 

dermed kan retfærdiggøres. Som markedet er i dag, har det dog vist sig vanskeligt for én enkel 

forening, at undgå betaling af formidlingsprovision til en distributør. Eksempelvis har Maj Invest i 

2009 set sig nødt til at indføre formidlingsprovision på fem af deres afdelinger for at øge salget af 

foreningens beviser til private1. Baggrunden for at Maj Invest ønsker at øge salget er deres ønske 

om at ”… skabe grundlag for fortsat udvikling af foreningen, herunder udbygning af 

produktsortimentet til gavn for foreningens medlemmer”2. Maj Invest ser derved 

formidlingsprovisionen som et middel til at skabe endnu bedre vilkår for foreningens medlemmer.  

 

Stordriftsfordele 

Som beskrevet i afsnit 2.1 er stordriftsfordelene et af investeringsforeningernes argumenter for at 

lade dem være kapitalforvalter. Ikke desto mindre har en række undersøgelser indikeret, at fondene 

ikke formår at skabe stordriftsfordele for medlemmerne. Senest har Morningstar foretaget en 

analyse, og er kommet frem til at stordriftsfordelene i investeringsforeningerne er noget 

begrænsede. Effekten er generelt blevet mindre siden 1994, hvor det gennemsnitlige 

omkostningsniveau var lavest3. De stigende omkostninger siden 1994 er dog ikke nødvendigvis et 

udtryk for, at stordriftsfordelene ikke er kommet investorerne til gode siden da. Andre 

omkostninger kan være steget tilsvarende eller mere – eksempelvis analyseomkostninger eller 

administrationsomkostninger. Netop dette emne har været meget omtalt de seneste år, og branchen 

                                                 
1 
http://www.majinvest.dk/Nyheder/2009/~/media/LD%20Invest/Files/Fondsboersmeddelelser/2009

%2008%2014%20Pressemeddelelse%20ang%20ny%20prisstruktur.ashx 
2 LD Invest, Pressemeddelelse, 14. august 2009, s. 2 (investeringsforeningen har siden hen skiftet 
navn til Majinvest) 
3 Morningstar omkostningsanalyse, januar 2013, forfatter Nicolaj Holdt Mikkelsen 
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har løbende forsøgt at forsvare omkostningsstrukturen. Nedenstående citat er et eksempel på forsvar 

af kritikken fra Danske Invest: 

 

”Det er jo fordi, man har en satsbaseret afregning. Det handler om værdi. Så når vi har flere 

penge i fonden, skal vi jo også levere mere i afkast i kroner øre. I vores tilfælde går vi også efter 

at tiltrække de bedste forvaltere. Hvis du sætter dig eller mig til at forvalte en fond, så kan det da 

godt være, at du kan gøre det billigere”1. 

 

Dette er dog et noget tvivlsomt argument, idet det alt andet lige må forholde sig sådan, at ikke alle 

omkostninger stiger proportionalt med fondens formue. Eksempelvis bør analyseomkostninger, 

husleje, it, markedsføring mv. ikke stige proportionalt med fondens formue. Antages det, at ikke 

alle omkostninger påvirkes når fondens formue vokser, må det gælde, at omkostningsprocenten 

falder, når formuen stiger. Men som det ses i ovenstående citat, er det reelt omkostningsstrukturen, 

der er udfordringen. Hvis omkostningerne er satsbaserede og ikke nedsættes i takt med, at formuen 

øges, eller omdannes til en trappeordning i stedet for en satsordning, er der stor risiko for, at 

formueforøgelser, heller ikke i fremtiden, vil skabe stordriftsfordele for investorerne. I stedet vil det 

snarere være bankerne, som øger deres indtjening. (Bechmann & Tanggaard 2014) konkluderer, at 

de satsbaserede omkostninger og manglende stordriftsfordele er et simpelt resultat af manglende 

konkurrence mellem investeringsforeningerne.   

 

Finanstilsynet har foretaget deres seneste undersøgelse af omkostningerne i danske 

investeringsforeninger2. Herunder vil de væsentligste konklusioner samt skærpede tilsyn blive 

gennemgået. 

 

Konklusioner: 

 Variable omkostninger udgør 90 % af fondenes samlede omkostninger. Finanstilsynet 

vurderer, at der her er potentiale for at reducere omkostningsniveauet.  

 Det er bankerne der reelt tjener på en øget formue via formidlings- samt tegningsprovision. 

 Hovedårsagen til at der ikke opnås stordriftsfordele er, at distributionsaftalen indebærer, at 

der betales en fast procentsats, hvilket gør, at investorerne reelt ikke opnår stordriftsfordele 

                                                 
1 Børsen 30. april 2013 
2 Finanstilsynet, omkostningsundersøgelse 2013 
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ved formueforøgelser. Efter finanstilsynets opfattelse bør formueforøgelsen ikke komme 

distributionsleddet til gavn, men i stedet bør investorerne få stordriftsfordelene. 

 Flertallet af foreninger forhandler ikke omkostninger med distributører i forbindelse med 

formueforøgelse. En enkelt forening har ændret formidlingsaftalen fra procentsats til 

trappestruktur, hvor satsen bliver gradvist mindre når formuen stiger.  

 Der er ikke konkurrence omkring omkostninger blandt foreningerne. 

 Finanstilsynet kritiserer, at man fra branchens side ikke forholder sig kritisk til 

distributionsaftalerne, samt at der ikke er fastsat et mål i formidlingsaftalen, for hvor mange 

timer distributørerne skal rådgive investorerne. 

 

Tiltag: 

 Finanstilsynet stiller krav til bestyrelserne af investeringsforeningerne om, at 

stordriftsfordele i fremtiden i højere grad tilfalder investorerne. De henviser til LIF §32, 

hvor det fremgår, at bestyrelsen har pligt til at varetage investorernes interesser, herunder 

minimering af omkostninger samt forbedring af afkastet. 

 Tilsynet med LIF § 32 bliver skærpet, og det forventes, at bestyrelserne ved førstkommende 

lejlighed vurderer, hvorvidt de lever op til finanstilsynets punkt 1-10, som fremgår af selv 

samme omkostningsundersøgelse og som omhandler omkostningsminimering samt 

forøgelse af fondens afkast. Hvis de ikke lever op til kravene, skal det redegøres overfor 

finanstilsynet, hvorledes det er til gavn for investorerne, at fonden ikke lever op til kravene. 

 Der bør etableres faste og veldokumenterede procedurer for valg af porteføljerådgiver. 

 

Som det er beskrevet i dette afsnit, har den store mediebevågenhed omkring 

investeringsforeningerne samt analyser af performance og omkostninger, skabt stort fokus på 

problemstillingen, og dette har bl.a. resulteret i nedsættelsen af honorarudvalget. Udvalget har til 

opgave at præsentere en fremtidig omkostningsmodel, der synliggør bankens honorar for deres 

rådgivning. Det kan desuden aflæses af finanstilsynets omkostningsundersøgelse 2013, at de 

forventer en effekt af det skærpede tilsyn, hvilket kommer investorerne til gode med bedre afkast 

efter omkostninger.  
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2.4 Nyt fra Nordea Invest 
Den seneste nyhed på området er, at Nordea Invest pr. 10. april 2015 valgte at reducere fondenes 

omkostninger ved emission, ved at fjerne tegningsprovisionen samt markedsføringsbidraget1, som 

er en del af administrationsomkostningerne. Argumentet fra Nordea Invest side er, at de nu er i 

stand til at bevise stordriftsfordele ved den store volumenvækst investeringsforeningen har haft. Det 

er derfor spændende at følge reaktionerne i markedet, hvorvidt de andre investeringsforeninger 

vælger at følge trop, samt om tiltaget fra Nordea Invest sætter gang i konkurrencen omkring 

omkostninger, som finanstilsynet påpeger at der mangler blandt investeringsforeningerne.  

 

3 Teoretisk grundlag 
 

3.1 Prisfastsættelse af finansielle aktiver 
Grundlæggende er der to forhold, som bestemmer prisen på finansielle aktiver; den pengestrøm, 

som aktivet vil generere (eksempelvis overskud fra en virksomhed, samt renter og afdrag på gæld) 

og risikoen/usikkerheden ved denne pengestrøm. Værdien af de enkelte pengestrømme afhænger af, 

tidspunktet for hvornår pengestrømmen bliver disponible for investor. En grundlæggende antagelse 

er således, at en krone i dag har en anden (typisk lavere) værdi end en krone i morgen. Værdien af 

kapital afhænger således at tidspunktet, hvorfor der tales om tidsværdi af penge/kapital. Det er 

således vanskeligt at foretage en direkte sammenligning af kapital på forskellige tidspunkter, 

hvorfor det er nødvendigt at frem- eller tilbagediskontere kapital, så sammenligningstidspunktet er 

identisk. En typisk beslutning om køb eller salg af et aktiv baserer sig på den nuværende værdi af 

dette, hvorfor man typisk ser en sammenligning af pengestrømmene tilbagediskonteret til det 

nuværende tidspunkt (t=0). At sammenligne nutidsværdier giver også mest mening ifht. den 

intuitive forståelse af værdiansættelsen.  

Idet det forudsættes, at de på børsen handlede selskaber drives efter ”going-concern2” princippet, 

forudsættes pengestrømmene, som selskabet genererer at være uendelige med mindre andet oplyses 

i eksempelvis årsrapporten. Disse evigtvarende pengestrømme skal tilbagediskonteres til t=0. 

Kontering af pengestrømme sker pba. af en diskonteringsfaktor/diskonteringsrente. Desto mere 

usikkerhed der hersker omkring de fremtidige pengestrømme, desto mindre værdi vil investor 

tillægge disse, hvilket vil resultere i en højere diskonteringsrente. Derfor afhænger værdien af de 

                                                 
1 http://newsroom.nordea.com/da/2015/04/10/nordea- invest-saenker-omkostningerne-for-kunderne/ 
2 Selskabet er ikke ved at lukke ned og driften kan ventes at forsætte. 
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fremtidige pengestrømme af risikoen ved disse – altså selskabets risiko. Det er nemlig en 

grundlæggende antagelse, at investorer er risikoaverse og derfor skal honoreres for at eksponere sig 

overfor risiko. Selskabets risiko kan opdeles i selskabsspecifik (usystematisk) risiko og 

markedsrisiko (systematisk risiko). Den usystematiske risiko er selskabsspecifik og består således 

af positive og negative nyheder om selskabet. Den systematiske risiko er nyheder som påvirker hele 

markedet. Denne benævnes beta. Der vil senere i afsnit 3.3 bliver gjort rede for, at det er muligt at 

bortdiversificere den usystematiske risiko, hvorfor investorer ikke bliver honoreret med en 

risikopræmie, for at eksponere sig for usystematisk risiko. Investorer bliver alene honoreret for 

eksponering mod den systematiske risiko. Derved afhænger prisen på et aktiv af risikoen på dette. 

Desto højere risiko, desto lavere værdi af de fremtidige pengestrømme. Dette resulterer i en samlet 

lavere værdi af aktivet og derved højere forventet fremtidigt afkast. 

 

Skulle der imidlertid findes et aktiv, som skulle være forkert prisfastsat vil dette ifølge EMH (vil 

senere blive gennemgået i afsnit 3.2) hurtigt blive korrigeret af markedet. Aktiver, der er for lavt 

prisfastsat vil give et forventet afkast, som er højere end hvad der kan forventes ifht. risikoen på 

aktivet1. Efterspørgslen på et sådan aktiv vil stige, hvilket vil presse prisen op. Når priser stiger vil 

det forventede afkast falde. Priserne vil således stige, indtil det forventede afkast svarer overens 

med aktivets risiko. Det modsatte vil gøre sig gældende ved et aktiv, der er fort dyrt prisfastsat. 

Investorer vil sælge aktivet (eller shorte det), da det forventede afkast ud fra prisniveauet ikke lever 

op til risikoen. Det skal imidlertid bemærkes, at såfremt investorer skal kunne købe et aktiv, der er 

for billigt prisfastsat, må der nødvendigvis være en anden markedsdeltager, der ønsker at sælge det. 

Sælger må utvivlsomt være uenig i købers antagelse om, at aktivet er prisfastsat for billigt, da en 

handel ellers ikke ville kunne finde sted. Det er generelt en lille del af markedsdeltagere, der 

anvender shorting (Lamont og Stein 2004), hvorfor en høj grad af uenighed vil bevirke, at det er 

købere, der fastsætter prisen – og driver den op. Da det er købere, der er prisfastsættere, vil en høj 

uenighed typisk resultere i stigende priser.  

 

3.2 Den Efficiente Markeds Hypotese 

 
 

                                                 
1 Prisen på et aktiv vil på et effektivt marked afhænge alene af risikoen på dette. Dette vil blive 

uddybet i afsnit 3.1. 
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I det følgende vil den efficiente markedshypotese (EMH) blive gennemgået. Netop denne teori er 

grundlaget for en lang række finansielle teorier og modeller, hvorfor det er væsentligt at gennemgå 

de væsentligste pointer og ræsonnementer. Eugene Fama udtrykker EMH således: 

”I take the market efficiency hypothesis to be the simple statement that security prices fully 

reflect all available information.”1 

Netop denne betragtning af paradigmet i EMH er nemlig, at al tilgængelig information er reflekteret 

i det nuværende prisniveau. Investorer vil anvende tilgængelig information i deres 

beslutningsgrundlag ifht. køb eller salg af et aktiv. Således vil tilgængelig informatio n, der 

indikerer, at prisen på et aktiv vil skulle stige i fremtiden påvirke den præsente beslutning om køb 

eller salg, hvilket således vil påvirke værdien i dag. Når priserne afspejler al tilgængelig 

information vil kun ny information kunne ændre værdien af aktivet. Ny information skal være 

uforudsigelig ligesom udfaldet af informationen ikke må kunne forudsiges. Hvis informationen eller 

udfaldet af denne kan forudsiges må den nødvendigvis være en del af det nuværende 

informationssæt og vil derved allerede være reflekteret i den aktuelle værdi.  

 

Derved kan EMH modellen skrives som 

Pt = EtPt
*  

hvor P*
t er den nuværende fundamentale værdi og Et er ny information om P*

t. (Shiller 2003) 
 

Historiske priser er en del af det nuværende tilgængelige informationssæt og kan således ikke 

anvendes til at forudsige fremtidige priser i den rene version af EMH. Der er således ingen 

signifikant korrelation mellem historiske og fremtidige priser. Priserne følger således en ”Random 

Walk” (Malkiel 2003), hvilket er et udtryk for at prisudsvingene ikke følger nogen bestemt retning 

men snarere bevæger sig fuldstændig vilkårligt. Der er dog en tendens til, at priserne stiger over tid, 

hvilket skal forklares med økonomiernes generelle udvikling over længere perioder (Kendal, Hill 

1953). 

 

Udover forudsætningen om, at priserne reflekterer al tilgængelig information gælder det iflg. EMH, 

at ny information øjeblikkeligt reflekteres i priserne. Et effektivt kapitalmarked vil reagere hurtigt 

                                                 
1 Fama, (1991) ”Efficient Capital Markets : II”. Journal of Finance s. 1575  
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på nyheder og tilpasse priserne øjeblikkeligt ifht. den nye information frem for langsomt tilpassede 

priser over tid – dette er forsøgt illustreret i nedenstående figur 3.1. 

 

Figur 3.1 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

3.2.1 Kritik af EMH 

(Grossman og Stiglitz 1980) påpeger, at der eksisterer en risiko for, at nogle typer information kan 

være overset. Dette skyldes, at markedsdeltagere udelukkende vil bruge ressourcer på 

informationsindsamling og analyse, hvis den forventede værdi af informationen overstiger 

omkostningen ved at fremskaffe denne. Dette indikerer, at kapitalmarkederne eller enkelte 

delmarkeder ikke nødvendigvis er efficiente og der kan være information, som er overset i disse. 

Eksempelvis er Emerging Markets ikke lige så gennemanalyserede som USA (Lagoarde-Segot & 

Lucey, 2006), og smallcap selskaber er typisk mindre analyserede ifht. largecap, da gruppen af 

potentielle investorer alt andet lige er mindre1.  

Flere (bl.a. Black 1986, Shleifer og Vishny 1995 og Thaler 1987,1999) stiller spørgsmål ved 

antagelsen om, at alle investorer altid handler rationelt og peger på en række anormaliteter i 

markedet. Nogle klassiske eksempler på anormaliteter på kapitalmarkederne er ”Januareffekten” og 

”Weekendeffekten”. Disse anormaliteter beskriver observerede tendenser i markedet og dækker 

over, at aktier har tendens til at stige mere i januar end i de 11 resterende måneder af året (Watchel, 

                                                 
1 Institutionelle investorer er gerne påpasselige med at placere deres midler i små virksomheder, da 

deres eventuelle handler kan rykke prisen på aktivet.  

P
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1942), og at afkast på aktier typisk er negativt om mandagen (French 1980). En væsentlig 

forudsætning ifht. EMH er argumentet omkring arbitrage, da det netop er folk der ønsker at udnytte 

anormaliteter i markedet, til at hjemtage risikofri gevinster. 

 

Ackert & Deaves formulerer definitionen på arbitrage således:  

 

“The simultaneous purchase and sale (or short-sale) of securities (which are perfect substitutes) 

so as to lock in a risk-free profit.”1 

 

Når der hjemtages gevinster på anormaliteter i markedet, vil det hurtigt få priserne til at konvergere 

mod den fundamentale værdi. Der er dog flere udfordringer ifht. den praktiske gennemførsel af 

disse arbitragestrategier. En sådan strategi skal pr. definition være en nul-sum-investering. Således 

vil en markedsdeltager skulle sælge et aktiv, der er for dyrt relativt til et andet, som da skal købes. 

Når priserne da konvergerer mod den fundamentale værdi, vil der være en gevinst til den 

pågældende markedsdeltager, uden at denne har måtte anvende sin egen formue til at opnå 

gevinsten. Udfordringen ved en sådan handelsstrategi er, udover handelsomkostninger, det typiske 

krav om sikkerhedsstillede, samt at aktiverne ikke nødvendigvis vil konvergere mod den 

fundamentale værdi. Typisk skal investor stille sikkerhed for en given andel af den totale 

investering (den absolutte værdi af korte og lange positioner). En yderligere afvigelse fra de  

fundamentale værdier, vil således kræve en større sikkerhedsstillende fra investor, hvorved 

investors likviditetsforhold bliver relevant, idet likviditeten kan tvinge investor til at realisere tab på 

sine positioner, hvis denne ikke er tilstrækkelig. Det er ikke tilstrækkeligt blot at finde anormaliteter 

i markedet. Disse skal også udnyttes på det korrekte tidspunkt.  

Således er der eksempler på markedsdeltagere, der har måtte realisere tab på deres ellers ”risikofri” 

investeringer2.  

 

Udover timingen ved arbitrage, er der også udfordringer ved at finde to forskellige finansielle 

aktiver som substituerer hinanden perfekt. En sådan kombination findes ikke.  

 

                                                 
1 Ackert & Deaves (2010): ”Behavioral Finance. Psyckologi, Decision-Making, and Markets. 
International Edition”  South-Western Cengage Learning. s. 60 
2 Eks: LTCM (http://en.wikipedia.org/wiki/Long-Term_Capital_Management) 
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Det er med god grund et ofte debatteret emne, hvorvidt markederne er efficiente eller ej. Svaret er 

ikke absolut, men snarere en vurdering af graden af efficiens, idet det antages, at markederne er 

effektive til en hvis grad. Således skelnes mellem 3 former for markedsefficiens.  

 

Svag:  
EMH i svag form indikerer, at al historisk prisinformation er indarbejdet i prisen. Ved denne 

markedsform er det ikke muligt at lave overnormale afkast, ved at benytte historiske 

kursinformationer til at sammensætte en portefølje. Priserne afspejler udelukkende historisk 

prisinformation, da denne er relativ billig at fremskaffe. Fundamentale informationer om 

selskaberne er ikke indarbejdet i priserne. Derved vil det være muligt at skabe overnormale afkast 

ved at foretage fundamentale analyser af selskaberne på markedet.  

 

Semi-stærk 

Til forskel fra den svage form, reflekterer priserne ved en semi-stærk markedsefficiens både 

historisk prisinformation, men også fundamentale oplysninger omkring selskabet, hvorved alt 

offentlig tilgængelig information vedrørende selskabet, skal reflekteres i den nuværende 

markedsværdi. Der ses dog en tendens til, at priserne kan påvirkes af ny information, som endnu 

ikke er offentlig(Keown & Pinkerton 1981), hvilket kan skyldes, at information ”siver” ud inden 

den offentliggøres. Denne kan slippe ud i form af signaler fra selskabets insidere, f.eks. når de 

foretaget handler op en kommende begivenhed.  

 

Stærk 
Skal markedet betegnes som værende efficient i en stærk form, skal priserne afspejle al information, 

der findes omkring markedet og de enkelte selskaber. Således afspejler priserne både offentlig 

tilgængelig og privat/insider information omkring selskabet. Eftersom priserne sjældent afspejler 

fortrolig/privat information omkring selskaberne, er denne version af EMH meget sjælden – hvis 

den overhovedet eksisterer.  

 

Generelt set må de etablerede markeder antages at være efficiente i en semi-stærk form, eftersom 

det må antages at markedsdeltagerne i høj grad vil søge at anvende al tilgængelig information til at 

fastsætte prisen. Det synes absurd, blot at basere en analyse på historiske prisudsving og derved 

ignorere den offentlig tilgængelige viden om et selskab, hvis den er let tilgængelig. Således 

formulerer Jensen (1978): 
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Version 2, the Semi-strong Form of the Efficient Market Hypothesis, represents the accepted 

paradigm and is what is generally meant by unqualified references in the literature to the 

‘Efficient Market Hypothesis.1 

 

Såfremt markederne er efficiente i en semi-stærk form, vil markedsværdien alene afspejles i den 

fundamentale risiko.  

 

Hvis det skal være muligt at beskrive en sammenhæng mellem porteføljeforvalteres 

aktivitetsniveau, og deres evne til at skabe overnormale afkast, skal det være muligt at skabe 

overnormale afkast uden blot at være heldig, idet der umiddelbart ikke bør kunne findes 

sammenhæng mellem investeringsstrategi og held. Derved hviler hele afhandlingen på præmissen 

om, at det er muligt for porteføljeforvaltere at skabe overnormale afkast, ved at divergere 

porteføljevægtene fra markedsvægtene pba. deres fundamentale analyse og derved overbevisning 

om en eventuel over- eller undervurdering af selskabet i markedet. En sådan tilgang til markedet må 

nødvendigvis indikere, at markederne ikke er effektive i en semi-stærk form, men at der må være 

andre forhold der gør sig gældende. Argumenterne for, at dette kan være muligt skal findes i de 

mange studier, der beskæftiger sig med behavioral finance, som i vid udstrækning beskæftiger sig 

med spørgsmålet om, hvorvidt mennesker/investorer altid agerer rationelt eller om der kunne være 

nogle psykologiske biases, som påvirker beslutningsprocessen hos investor. Disse teorier har vundet 

indpas op igennem 1990’erne, hvorved den hidtil fasttømrede overbevisning om, at EMH skulle 

være universelt gældende er blevet udfordret (Shiller 2003) .  

 

3.3 Den moderne porteføljeteori (MPT) & CAPM 
MPT, som oprindeligt blev præsenteret af (Markowitz 1953), beviser, at investorer kan forøge 

forventet afkast ifht. risiko ved at sammensætte en portefølje af aktiver med korrelationer under 1. 

På den måde udnyttes aktivernes indbyrdes kovarians. Rationalet bag denne teori skal findes ved at 

opdele den totale risiko for et aktiv i hhv. systematisk og usystematisk risiko. Sammensættes flere 

aktiver i en portefølje vil den usystematiske risiko reduceres i takt med at flere aktiver tilføjes 

porteføljen, idet det forudsættes, at de valgte aktivers korrelation er forskellig fra 1. Dette fænomen 

benævnes diversifikationsgevinst. Den marginale diversifikationsgevinst er aftagende. Desto lavere 

                                                 
1 Jensen (1978) ”Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency” s.4. 
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korrelation desto større vil gevinsten være ved at tilføje aktivet til porteføljen. Sammensættes en 

portefølje bestående af samtlige investerbare aktiver, vil den usystematiske risiko være elimineret 

og porteføljen vil således udelukkende være eksponeret mod systematisk risiko. Den portefølje, der 

indeholder alle investerbare aktiver benævnes markedsporteføljen. 

 

Jf. EMH er prisen på et aktiv afhængig af risikoen for samme. Da det er muligt at eliminere den 

usystematiske risiko, ses der bort fra denne i prisfastsættelsen af aktivet, hvorved alene den 

systematiske risiko påvirker prisfastsættelsen. Således blev CAPM præsenteret af (Sharpe 1964) 

pba. Markowitz’s efficiente rand. CAPM defineres som: 

 

 

 

Hvor:  

Ri = Forventet afkast på aktiv i 

Rf = Afkast på en risikofri investering 

β = Beta, systematisk risiko 

Rm = Forventet afkast på markedsporteføljen 

 

Beta udledes som 

 

 

 

CAPM bygger således på EMH idet det forventede afkast iflg. CAPM netop svarer til den 

systematiske risiko. Hvis et givent kapitalmarked er efficient i semi-stærk form vil det iflg. CAPM 

ikke være muligt at skabe overnormale afkast ved at bruge ressourcer på at indsamle oplysninger. 

Overnormale afkast kan således udelukkende forekomme ved fremkomst af ny information, som 

medfører en prisstigning, hvilket må tilskrives held, eftersom den nye information pr. definition må 

være ukendt på købstidspunktet.  

 

Ri = Rf +b(Rm -Rf )

Cov(i,m)

sm

2
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3.3.1 SML 

Ovennævnte sammenhæng mellem systematisk risiko og forventet afkast kan illustreres i 

nedenstående figur 3.2 

 

Figur 3.2 

 

Kilde: Bodie, Kane and Marcus, ”Investments” 6th edition s. 290 

 

Alle aktiver vil i en ligevægtssituation befinde sig på SML. Skulle et aktiv imidlertid befinde sig 

enten over eller under SML vil efterspørgslen hhv. stige eller falde for det pågældende aktiv, hvilket 

vil føre til prisstigninger/fald og derved et lavere/højere forventet afkast. Således sikrer 

markedskræfterne, at eventuelle overnormale afkast elimineres.  

Skulle en investor til trods for markedskræfterne formå at skabe et afkast der er forskelligt fra det 

forventede afkast ud fra SML, benævnes forskellen mellem opnået og forventet afkast ”alfa” 

(Jensen 1969). Alfa kan selvsagt både være positiv og negativ afhængigt af om investeringen har 

under- eller outperformet. Opnået afkast, der divergerer fra det forventede afkast må iflg. EMH 

skyldes senere indtrufne begivenheder, som markedsdeltageren ikke har kunne forudsige og må 

således tilskrives enten held, uheld eller evnen til at finde overset information i markedet på en 

omkostningseffektiv vis.  

 

3.3.2 CML 

Markedsporteføljen er iflg. MPT den eneste portefølje som investorer bør investere i, eftersom 

denne giver det bedste forhold mellem forventet afkast og risiko. Dette skyldes, at den 

usystematiske risiko vil være elimineret i markedsporteføljen. Forventet afkast og standardafvigelse 
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kan da reguleres efter investors risikoaversion, ved at kombinere markedsporteføljen med et 

risikofrit aktiv. Forskellige kombinationer af markedsporteføljen og et risikofrit aktiv danner 

kapitalmarkedslinjen - CML, hvilket er illustreret i nedenstående figur 3.3. 

 

Figur 3.3 

 

Kilde: Bodie, Kane and Marcus, ”Investments” 6th edition s. 284 

 

Af ovenstående figur ses mulighedsområdet, som er fra randen og ned. Det punkt på randen, der er 

længst til venstre er minimumvariansporteføljen (MVP) og udtrykker den kombination af aktiver, 

med den lavest mulige standardafvigelse, såfremt der ikke eksisterer noget risikofrit aktiv. Den del 

af randen, der går fra MVP og op mod højre er den efficiente del af randen, eftersom samtlige 

punkter på denne del dominerer alle andre punkter i mulighedsområdet. Investor vil med andre ord 

ikke vælge andre mulige porteføljekombinationer, da det er muligt at skabe et højere forventet 

afkast til samme risiko ved andre porteføljevægte.  

Punktet, hvor CML tangerer den efficiente rand er markedsporteføljen. Derved er det illustreret, at 

markedsporteføljen er den sammensætning, der har det bedste forhold mellem afkast og risiko målt 

ved standardafvigelsen på porteføljen. Det ses at CML dominerer den efficiente rand, eftersom 

investor vil kunne opnå et højere afkast på CML til samme risiko, ifht. den efficiente del af randen. 

Derved bør investorer kombinere markedsporteføljen med et risikofrit aktiv afhængigt af 

risikoaversion.  
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3.3.3 Forudsætninger ved CAPM 

Teorien bag CAPM og anvendelsen af denne ifht. sammensætningen af markedsporteføljen med et 

risikofrit aktiv bygger på en række antagelser. Økonomiske modeller inkl. CAPM er typisk 

forenklede udgaver af virkeligheden, da det typisk ikke er muligt at opstille en perfekt model, hvis 

forudsætninger og resultater svarer perfekt overens med virkeligheden. Robustheden i en model må 

således afhænge af, modellens følsomhed overfor brud på de antagelser, den bygger på. Derfor må 

antagelserne bag CAPM identificeres og evalueres for effekt af brudte forudsætninger, for at 

vurdere hvorvidt modellen er empirisk valid. Derfor vil forudsætningerne for CAPM blive uddybet 

i det følgende.  

 

Ingen transaktionsomkostninger 

Ved sammensætningen af markedsporteføljen tages der ikke hensyn til eventuelle 

transaktionsomkostninger. Således vil et givent aktiv blive inddraget i markedsporteføljen uagtet 

vægten i markedsporteføljen. Ved inddragelse af samtlige finansielle aktiver ifht. deres 

markedsvægt, vil størstedelen af disse aktiver indgå med relativt lave vægte, hvorved de enkelte 

positioner bliver ganske små. Jo mindre den enkelte position i porteføljen er, desto større del vil 

transaktionsomkostningerne typisk udgøre, da ikke alle omkostninger er direkte proportionelt 

afhængige af volumen. Inddragelse af transaktionsomkostninger tvinger investor til at afveje 

fordelen ved at inddrage endnu et aktiv i porteføljen, ifht. de yderligere omkostninger det måtte 

medføre. Markedsporteføljen vil endvidere skulle rebalanceres når der sker ændringer i 

markedsvægtene, hvilket typisk sker hver dag på børsen, i takt med, at ny information bliver 

offentliggjort. Således bliver transaktionsomkostninger også bestemmende for, hvor ofte 

rebalancering skal finde sted. Forudsætningen om ingen transaktionsomkostninger synes ikke at 

holde i praksis, eftersom enhver markedsdeltager vil opleve omkostninger ved oprettelse og 

rebalancering af porteføljen. At denne forudsætning ikke stemmer overens med virkeligheden synes 

ikke umiddelbart at ændre anvendelsen af modellen, da investorer typisk vil have mulighed for at 

opnå stordriftsfordelen igennem en investeringsfond. 

 

Al information er offentlig kendt og investorer har homogene forventninger 

Vurderingen af denne forudsætning afhænger af overbevisningen om hvorvidt markederne er 

efficiente eller ej, og det er derfor svært at give et entydigt svar på. Som nævnt i afsnit 3.2.1 har der 

i mange år været en generel tro på, at markederne er efficiente i semistærk grad. Denne 
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overbevisning er dog blevet udfordret. Det må generelt antages, at kapitalmarkederne er efficiente i 

en semi-stærk grad, hvorfor denne forudsætning ikke vurderes brudt.  

 

Alle aktiver kan deles i det uendelige 

For at kunne sammensætte markedsporteføljen, med vægte svarende perfekt overens med den 

faktiske vægt i markedet, er det en forudsætning, at de aktiver, der indgår i porteføljen kan deles i 

det uendelige. Denne forudsætning synes ikke afgørende for robustheden af modellen, eftersom 

langt størstedelen af verdens aktier handles i relativt små stykstørrelser. En undtagelse der kan 

nævnes er Berkshire Hathaway’s A-aktie, som pr. 25.03.15 handles for USD 216.895 pr. aktie1. 

Endvidere vil eventuelle udfordringer ifht. stykstørrelsen kunne afhjælpes ved at foretage 

investeringer igennem en fond, som typisk vil have en større investerbar formue ifht. en 

enkeltstående investor. 

 

Investorer kan frit låne og udlåne til en risikofri rente og shortselling er tilladt 

Når investorer iflg. CAPM altid vil skulle vælge en kombination af markedsporteføljen og et 

risikofrit aktiv fordrer det, at investor vil kunne skabe netop det niveau af forventet afkast og risiko, 

som måtte passe ifht. investors risikoaversion. Denne forudsætning synes ikke at stemme overens 

med realiteterne, eftersom der ofte vil være en markant forskel i investors indlån- og udlånsrente 

som følge af eksempelvis kreditrisiko og transaktionsomkostninger til långiver. Dette synes at være 

et markant forudsætningsbrud for CAPM, da der vil være investorer, som vil kunne opnå et bedre 

afkast/risikoforhold ved at sammensætte en portefølje af risikobehæftede aktiver, frem for at 

anvende en gearing af markedsporteføljen. Dette forudsætningsbrud kan dog afhjælpes ved at 

anvende en modificeret udgave af CAPM, som tager højde for lånerestriktion. Denne udgave 

betegnes Zero-Beta CAPM (Black 1972). Denne model af CAPM vil dog ikke blive berørt 

yderligere i denne afhandling. Den inddrages kort som en del af argumentationen for, at 

forudsætningsbruddet for enkelte investorer ikke nødvendigvis gør modellen invalid.  

De regulerende myndigheder kan have mulighed for at forbyde brugen af shorting i perioder. 

Eksempelvis blev det i september 2008 forbudt at shorte næsten 1000 amerikanske aktier, for at 

begrænse de kraftige fald2. Således er det ej heller altid muligt, at shorte aktiver, hvilket er et brud 

på forudsætningerne i CAPM. Der er som tidligere nævnt en tendens til, at kun en begrænset del af 

                                                 
1 http://finance.yahoo.com/q?s=BRK-A 
2 http://corpgov.law.harvard.edu/2013/05/23/shackling-short-sellers-the-2008-shorting-ban/ 

 

http://finance.yahoo.com/q?s=BRK-A
http://corpgov.law.harvard.edu/2013/05/23/shackling-short-sellers-the-2008-shorting-ban/
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markedsdeltagerne rent faktisk benytter shorting, selvom det skulle være tilladt, hvilket ligeledes 

kan anses som en restriktion for shorting, om end den ikke er lovbestemt.  

 

Ingen skat 

Ved anvendelsen af CAPM tages ikke højde for investorers forskellige skatteforhold, hvorved det 

antages, at der ikke eksisterer skat på de finansielle markeder, ligesom at kursstigninger og udbytter 

beskattes på samme vis (eftersom de ikke beskattes). Således vil virksomheders udbyttepolitik alt 

andet lige ikke påvirke det forventede afkast. På de fleste (vis ikke samtlige) kapitalmarkeder vil 

gevinster skulle beskattes, hvorved forudsætningen er brudt. Tilstedeværelsen af gevinstbeskatning 

påvirker dog ikke prisdannelsen i væsentlig grad. Forklaringen på dette kan findes ved de generelle 

markedskræfter. Således vil en aktie med en given udbyttepolitik være uinteressant for én given 

investor, men interessant for andre investorer, som ikke påvirkes negativt af den givne 

udbyttepolitik. Forudsætningsbruddet påvirker derfor ikke validiteten af CAPM i væsentlig grad.  

 

Investorer er rationelle og risikoaverse 

En af de bærende forudsætninger i CAPM er, at investorer ønsker at mindske risiko og maksimere 

afkast. Samtidig antages det, at investorer er rationelle og derved søger at optimere deres nytte. 

Således træffes beslutninger udelukkende ud fra de forventede afkast og risikoforventninger. Der er 

i historien en række eksempler på adfærd, hvori rationalet bag kan være vanskelig af fastslå. En 

række historiske ”bobler” som eksempelvis den hollandske tulipan-mani og South Sea boblen er 

eksempler herpå. Overordnet set vurderes det dog, at markedsdeltagerne i overvejende grad er 

rationelle og fortrinsvis agerer i markedet for at maksimere nytte.  

 

Mange af forudsætningerne bag CAPM stemmer ikke overens med kompleksiteten i den virkelige 

verden. Alligevel synes mange af forudsætningsbruddene ikke at have afgørende betydning for 

modellens robusthed, hvorfor CAPM antages at være robust og et fornuftigt bud på en model, der 

estimerer det forventede afkast, ud fra en traditionel afkast/risiko vurdering. Dog er netop 

forudsætningen om rationelle investorer et særdeles interessant punkt, da denne forudsætning som 

tidligere nævnt bliver udfordret af teorierne under behavioral finance. Overordnet set peger 

behavioral finance på, at mennesker ikke altid er i stand til at træffe rationelle beslutninger, da vi er 

underlagt en række psykologiske biases.  
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Som nævnt ovenfor bør det ikke være muligt at skabe overnormale afkast ved at bruge ressourcer 

på at indsamle og analysere data fra forskellige selskaber, eftersom de allerede afspejler alt 

information man vil kunne indsamle. Dette såfremt det forudsættes, at markederne er effektive.  

Indsamling og analyse af data kræver ressourcer. Forsøg på at outperforme markedet vil således 

medføre højere omkostninger og derved lavere afkast. Investor bør således søge den 

investeringsform, der medfører de laveste omkostninger, og bør derved ikke bruge ressourcer på at 

indsamle og analysere data, men i stedet sammensætte en portefølje ud fra de bestående 

markedsvægte – altså en passiv investering. Denne teori er testet empirisk utallige gange og har 

typisk vist, at aktive fonde ikke signifikant og kontinuerligt outperformer markedet. Dette må 

skyldes, at aktiv investering per definition er et nul-sum spil, eftersom alle investorer i gennemsnit 

vil opnå et markedsafkast, og da omkostningerne ved aktiv investering er højere, må aktiv 

investering nødvendigvis skabe et lavere afkast end passiv investering med tilsvarende lavere 

omkostninger. 

 

Der opstår imidlertid det skisma, at såfremt alle investorer er passive, vil der ikke være nogen der 

vil bruge ressourcer på at indsamle og analysere den tilgængelige information, for derved at 

fastsætte værdien af et givent selskab. Der vil således altid være behov for at nogle investorer er 

aktive, og søger at fastsætte den fundamentale værdi ud fra den tilgængelige information. Desto 

færre der bruger ressourcer på at indsamle og bearbejde information, desto svagere vil 

markedsefficiensen være. Dette vil betyde at en eventuel gevinst ved at bruge ressourcer på aktiv 

forvaltning vil blive større, hvilket alt andet lige vil medføre at flere vil anvende denne tilgang i 

sammensætningen af deres portefølje. Således bør markedskræfterne sørge for en hvis ligevægt i 

forholdet mellem aktive og passive strategier.  

 

Kritik af CAPM 
For at anvende CAPM er det således nødvendigt at kende det forventede afkast på 

markedsporteføljen, samt afkastet på en risikofri investering. En nærmere definition af 

markedsporteføljen er således nødvendig, eftersom markedsporteføljen ikke kan genskabes i sin 

rene form, da det ikke er praktisk muligt at sammensætte en portefølje bestående af samtlige 

aktiver. Da det er ikke er muligt at sammensætte den sande markedsportefølje er det således ej 

heller muligt at fastsætte afkast eller standardafvigelse af dette for markedsporteføljen. Derved er 

det ej heller muligt at teste CAPM empirisk (Roll 1976). Da det ikke er muligt, at identificere den 
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egentlige markedsportefølje må i stedet anvendes en approximation for denne, hvorved CAPM 

bliver følsom overfor valg af proxy-variabel, samt for hvilken periode afkastet måles. 

 

Da det ikke er muligt at anvende markedsporteføljen, vil det fremfundne forventede afkast ligeledes 

skulle indeholde usystematisk risiko, da alle aktiver ikke er inddraget i den anvendte 

markedsportefølje, hvorved CAPM kunne omskrives til  

 

 

Hvor εi er den usystematiske risiko.  

 

Det skal dog bemærkes, at der ved fastsættelse af afkastkrav til et aktiv ikke tages højde for den 

usystematiske risiko, da investor ikke honoreres for denne med en risikopræmie, eftersom den kan 

elimineres.  

 

3.4 Performancemåling 

Til brug for vurderingen af performance findes en række nøgletal, som med fordel vil kunne 

anvendes. Langt størstedelen af analysen vil basere sig på alfa, men øvrige nøgletal vil ligeledes 

blive inddraget, idet de selvsagt måler andre forhold og derved bringer et yderligere perspektiv i 

performancemålingen. Nedenfor vil de anvendte nøgletal blive gennemgået, og fordele og ulemper 

ved de forskellige vil blive belyst.  

 

3.4.1 Jensen Alfa  

Jensens alfa  (Jensen 1969) måler i absolutte termer, hvor meget en fond har out- eller 

underperformet markedet, ifht. den påtagne risiko (herfra benævnt hhv. positiv og negativ ”alfa”). 

Jensens alfa måles som udgangspunkt ud fra CAPM og SML – altså hvor stor forskellen er på det 

opnåede afkast i fonden og det afkast som fonden skulle opnå ifht. den systematiske risiko – beta. 

Således kan Jensens alfa defineres som: 

 

 

 

Hvor: 

Rp er afkastet på porteføljen, 

Ri = Rf +b(Rm -Rf )+ei

Rp - (Rf +b(Rm -Rf )
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Rf er den risikofri rente og 

Rm er markedsafkastet.  

 

Jensens alfa er således underlagt de samme udfordringer som CAPM vedr. definering af 

markedsafkast og risikofri rente.  

 

Alfa og beta estimeres ud fra en simpel, lineær regressionsanalyse. Forudsætningerne for 

anvendelse af lineær regression vil senere blive gennemgået i afsnit 3.5. 

 

3.4.2 Multifaktormodeller 

Det er i de senere år blevet diskuteret, hvorvidt det forventede afkast kan forklares med blot én 

forklarende variabel (beta), eller om der er behov for inddragelse af flere forklarende variable, for at 

kunne approximere et afkastkrav til en aktie. (Banz 1981) udtrykker, at afkastet på small-cap aktier 

har en tendens til at være højere end large- og midcap aktier. Dette kan ikke umiddelbart forklares 

ud fra den systematiske risiko, hvorfor forklaringen må findes i investorers præferencer for at købe 

large- og midcap aktier, da disse typisk vil være mere likvide end small-cap aktier. Institutionelle 

investorer vil alt andet lige foretrække selskaber, hvor deres positioner ikke vil kunne påvirke 

prisdannelsen i væsentlig grad, hvorfor disse typisk vil fokusere deres porteføljer på store selskaber. 

Den lavere likviditet medfører en forhøjet risiko, eftersom efterspørgslen for disse ikke er lige så 

stor som for Large-cap aktier. Den højere risiko medfører en højere risikopræmie og derved et 

højere afkast på disse aktier. Der kan ligeledes være en større del af small-cap selskaber der ikke 

analyseres i lige så høj grad som large-cap selskaber, hvorfor denne del af markedet ikke 

nødvendigvis er lige så efficient som large-cap jf. tidligere omtalte (Grossman og Stiglitz 1980). 

 

Udover small-cap effekten synes der at være en forskel i afkastet på selskaber med hhv. høj og lav 

K/I1. Relativt billige selskaber (value-aktier) har historisk givet et højere afkast end dyrere aktier 

(Glamour/Growth-aktier), hvilket ikke kan forklares ud fra den systematiske risiko. Årsagen til 

dette fænomen synes ikke entydigt forklaret i den traditionelle finansieringsteori, der umiddelbart 

blot fastslår eksistensen af dette. Forklaringen kan således skulle findes i behavioral finance-teorien.  

 

                                                 
1 Markedsværdi af egenkapital ifht. bogført værdi af egenkapital 
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Effekten indikerer, at growth-aktier gennemsnitligt er overvurderede og ikke, over tid, kan leve op 

til den høje prissætning. En lav BE/ME-ratio indikerer, at markedet har forventninger om en kraftig 

fremtidig vækst i selskabet. I takt med, at selskabet vokser vil denne growth-rate alt andet lige 

aftage, eftersom det bliver sværere at opretholde en kraftig vækst i en stor virksomhed.  Derudover 

har growth aktier tendens til at falde mere end valueaktier i nedadgående markeder, da værdien af 

disse selskaber i højere grad er baseret på forventet fremtidig indtjening end egentlige aktiver.  

 

Opdagelsen af disse anormaliteter beviser, at CAPM og beta kun i begrænset omfang kan anvendes 

til at fastlægge risikopræmien på et aktiv, samt at CAPM som udgangspunkt undervurderer det 

forventede afkast, da en small-cap præmie ikke inddrages i fastlæggelsen. Derfor er det nødvendigt 

med nogle modeller, som ikke baserer sig på én faktor alene, men inddrager flere faktorer – 

multifaktormodeller. Der ses en tendens til, at flere benytter multifaktormodeller frem for CAPM 

(Christensen 2012). 3-faktormodellen (Fama & French 1993) og 4-faktormodellen (Carhart 1997) 

er nogle kvalificerede bud på modeller, der kan estimere det forventede afkast af et selskab, når der 

ønskes en hensyntagen til de nævnte faktorer. Begge modeller indeholder udover beta, som 

anvendes ved CAPM, et parameter for størrelsen af selskabet (large- eller small-cap) og et 

parameter for hvorvidt en given aktie er en value- eller growth-aktie. Carhart adskiller sig fra Farma 

og French 3-faktormodel ved også at medtage et parameter for momentum, hvis rationale skal 

findes i det psykologiske bias ”representativeness1”. Momentumeffekten er testet empirisk på det 

amerikanske aktiemarked (Jagadeesh og Titman 1993). Senere er momentumeffekten fundet 

signifikant på 12 udviklede markeder (Rouwenhorst 1998), hvorved denne effekt synes relevant 

ifht. vurderingen af merafkast på fonde med fokus på globale aktier. Denne effekt gør sig gældende 

for både enkeltaktier og aktiebaserede investeringsforeninger, eftersom de underliggende aktier 

påvirkes af markedets momentum, hvilket ligeledes er testet empirisk (SAPP, 2011). 

 

Ovenstående anormaliteter i markedet sammensættes af Carhart i hans 4-faktor model: 

 

hvor, 

RMRF er risikopræmien for systematisk risiko, 

                                                 
1 Markedet har tendens til at overekstrapolere tidligere begivenheder, hvorfor en række af tidligere 
positive afkast giver markedet anledning til at forventede at disse afkast vil fortsætte, hvilket da 
bliver en selvforstærkende effekt. Derved får markedet momentum. Det modsatte kan også gøre sig 

gældende, hvilket benævnes reversal.  

rit =a iT +biTRMRFt + siTSMB+hiTHMLt + piTPR1YRt +eit
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SMB er small-cap præmien (Small Minus Big), 

HML er afkastforskellene i K/I-niveauer (High Minus Low) og 

PR1YR er momentumeffekten (forskellen på de seneste 12 måneders højeste og laveste afkast) 

 

Idet der i analysen ønskes, en hensyntagen til de faktorer, som synes at påvirke prisdannelsen på 

aktier, vil performancemålingen udover CAPM tage udgangspunkt i Farma & French 3-faktormodel 

og Carharts 4-faktormodel til estimation af fondenes forventede afkast og derved eventue lle alfa.  

3.4.3 Tracking Error 

Tracking Error måler standardafvigelsen af forskellen på afkastet i en portefølje og afkastet på 

benchmark og udtrykker således variationen af, hvor tæt afkastet på porteføljen ligger på 

benchmarkets afkast. TE defineres således: 

 

 

Tracking Error (TE) kan specificeres ex post og ex ante. Eftersom afhandlingens formål er at 

undersøge hvorvidt der kan fastlægges tendenser ud fra historiske data, vil vi tage udgangspunkt i 

den ex poste TE. 

 

TE er anvendt af bl.a. (Cremers og Petajisto 2006) og senest Finanstilsynet (2014) til at klassificere 

fonde som værende aktive eller passive i kombination med deres Active Share. Rationalet bag dette 

er jo mere fravigende en fond er fra benchmark, desto mere bør afkastet også afvige fra benchmark 

– og desto større volatilitet bør der være på afvigelserne. Omvendt vil afkastet på en passiv strategi 

være meget højt korreleret med afkastet på de valgte benchmark og TE vil være lav. (Hansen, 

Havbo og Stegenborg-Andersen 2014) argumenterer , at der er en række udfordringer ved 

anvendelsen af TE, når det skal vurderes hvorvidt en strategi er aktiv eller passiv. De viser ved en 

regressionsanalyse af TE mod den samlede volatilitet på markedet, at der er en positiv 

sammenhæng mellem disse på S&P500. Derved vil TE for en fond stige når den generelle volatilitet 

stiger på markedet, hvilket er uhensigtsmæssigt ifht. et statisk mål på 6% for aktiv forvaltning, 

hvilket (Cremers og Petajisto 2006) foreslår. TE for en given strategi kan således variere over tid, 

uden at strategien ændres, hvis den samlede markedsvolatilitet stiger, hvorved en strategi kan få 

betegnelsen aktiv i én periode, for senere at være passiv.  

 

Tracking Error =
((Rp -Rb )- (Rp -Rb )

N -1
i=1

N

å
2
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(Cremers og Petajisto 2009) anvender en modificeret udgave af TE. Denne TE baserer sig på de 

observerede residualer fra en CAPM regression baserede på risikopræmier. TE specificeres som 

standardafvigelsen af de observerede residualer i regressionen: 

 

Rfund,t -Rf ,t =a fund + b fund (Rindex -R f ,t )+e fund,t

TrackingError = Std.afv(e fund,t )
 

 

Ved anvendelsen af denne metode vil en kontantbeholdning eller en overvægt af høj- eller lav-beta 

aktiver ikke påvirke TE. Samtlige porteføljer i analysen indeholder en kontantbeholdning af én eller 

flere valutaer inkl. DKK. Disse synes umiddelbart konsistente igennem analyseperioden, hvorved 

TE ud fra den indledningsvist beskrevne tilgang, vil være påvirket af kontantbeholdningerne. Ved at 

måle TE som standardafvigelsen på residualerne, vil dette forhold ikke påvirke resultaterne.  

Fondene holder antageligt en andel af porteføljen kontant af praktiske hensyn som eksempelvis den 

løbende ind- og udtræden af medlemmer i foreningen. Ikke desto mindre er kontantbeholdningerne, 

uanset valuta, et aktivt valg, hvorfor TE, specificeret som standardafvigelsen på afkastafvigelserne 

fra benchmark, synes mest retvisende. Denne version foretrækkes, da kontantbeholdningerne 

påvirker de realiserede afkast, som anvendes i performancemålingen. Da der ønskes en vis 

konsistens i databehandlingen vil den indledningsvist beskrevne TE blive anvendt fremadrettet.  

 

TE beregnes pba. månedlige afkastdata. Hvert kvartal er baseret på de forudgående 36 måneders 

afkast, for at reducere effekten af eventuelle kortvarige enkeltstående store udsving mellem fonden 

og benchmark. Endvidere er den marginale effekt ifht. ”støjreduktion” stærkt aftagende ved flere 

end 30 observationer. De månedlige TE annualiseres ved at multiplicere de månedlige TE med 

kvadratroden af 12. Dette har umiddelbart ingen effekt, såfremt den senere opdeling imellem 

fondene sker pba. fraktiler eller kvintiler (relativ opdeling). Annualiseringen skaber dog bedre 

mulighed for at sammenholde resultaterne med Cremers & Petajistos tidligere undersøgelser samt 

finanstilsynets krav ifht. aktiv forvaltning-varedeklarationen.  

3.4.4 Sharpes Ratio 

Sharpes Ratio (SR) måler fondens opnåede merafkast ifht. den samlede risiko på porteføljen målt 

ved standardafvigelsen, og er således et risikojusteret afkastmål. Merafkastet består af afkast 

fratrukket den risikofri rente. Merafkastet er således et udtryk for opnået risikopræmie. SR baserer 

sig på observerede værdier, frem for de forventede værdier. William F. Sharpe påpeger selv, at der 
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ideelt bør anvendes forventede værdier, men at disse ikke kan observeres med tilfredsstillende 

sikkerhed (Sharpe 1963). SR måler risikoen baseret på den totale risiko, altså både systematisk og 

usystematisk risiko. Eftersom investorer ikke bliver kompenseret for at påtage sig usystematisk 

risiko, bør SR ikke bruges på enkelt-aktier eller meget smalle porteføljer, hvor der er et betydeligt 

element af usystematisk risiko. SR bør i stedet anvendes på porteføljer, hvor den usystematiske 

risiko er bortdiversificeret. Ideelt bør SR anvendes på brede og veldiversificerede porteføljer 

(Andersen 2014). Da performancemålingen baserer sig på fonde, som alle har reduceret den 

usystematiske risiko betydeligt, foretrækkes det at basere vurderingen af afkast/risiko-forholdet på 

SR. Af samme årsag benyttes Treynors Ratio (Treynor 1965) ikke, da denne måler risikopræmie 

ifht. den systematiske risiko, og derved er mest anvendelig på enkeltaktier. Vi ønsker i vores 

performancemåling ikke at ignorere den usystematiske risiko, da fondene vil indeholde en (ofte 

beskeden) andel af usystematisk risiko, da disse ikke er den sande markedsportefølje.  

 

SR måler hældningen fra den risikofri rente til porteføljen i en CML-figur. Rangeringen af 

porteføljer ud fra SR forudsætter, at investor frit kan låne og udlåne til den risikofri rente. Derved 

tilpasses den samlede risiko og afkast til det ønskede niveau ifht. investors risikoaversion, hvilket 

som tidligere nævnt typisk ikke er muligt for investor. I praksis ses det, at fonde med lav volatilitet 

typisk har et bedre afkast/risiko forhold, hvorfor lavrisikofonde ofte vil være at foretrække, hvis der 

udelukkende konkluderes pba. SR (Andersen 2014). Denne antagelse synes, for de fleste investorer, 

ikke at kunne opfyldes, eftersom der ofte vil være et betydeligt spread mellem ind- og udlånsrenten 

for investorer. Derved bør SR ikke være det eneste udvælgelseskriterium, eftersom en portefølje 

med en højere risiko, men lavere SR kan passe bedre til investors risikoaversion, ud fra antagelsen 

om, at investors udlånsrente vil kunne forværre en lavrisiko fonds forhold mellem afkast og risiko, 

hvis denne geares. 

 

SR har nogle svagheder ifht. performancemåling, som bevirker, at denne ikke kan stå alene. Den 

numeriske værdi af SR kan kun anvendes til at rangere forskellige investeringsforeninger. Værdien 

kan i sig selv ikke anvendes. Samtidig forudsætter SR, at den risikofri rente er konstant over tid, 

hvilket ej heller er tilfældet. Endeligt forudsætter SR, at afkastet er normalfordelt, hvilket det ikke 

kan antages at være, eftersom empirien viser, at ekstremt høje eller lave afkast forekommer langt 

oftere end de burde iflg. normalfordelingen (Egan 2007). 
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SR kan også være vanskelig at anvende ved negative risikopræmier, da en højere risiko vil øge 

værdien af SR, da denne vil gå mod 0, når standardafvigelsen går mod uendeligt.  

Værdien af SR er afhængig af, hvor hyppige observationer, der er anvendt i beregning af 

standardafvigelsen. Hvor afkast stiger proportionelt med tiden (månedligt afkast*12 = årligt afkast), 

stiger standardafvigelsen proportionelt med kvadratroden af tiden (månedlig 

std.dev*kvrod(12)=årlig standardafvigelse). Da tælleren stiger mere end nævneren er det ikke 

muligt at sammenligne forskellige SR, hvis ikke opgørelsesperioden er ens.  

  

SR kan på samme måde som CML illustreres med en ret linje. Hældningen på linjen vil være 

stejlere end CML, hvis fonden har formået, at skabe et højere risikojusteret afkast end markedet. SR 

kan således anvendes i vurderingen af, hvorvidt en fond har out- eller underperformet ifht. 

markedet, ved at sammenholde SR på fonden med SR på markedet.  

 

Fonde med et højt risikoniveau vil selvsagt præstere et mere volatilt afkast. Derfor bør investor 

forvente en endnu højere grad af kompensation for den påtagede risiko. Med andre ord bør investor 

forvente en højere SR ved højere niveauer af risiko, eftersom selve nøgletallet bliver mere volatilt. 

For at korrigere for det givne risikoniveau i fonden kan SR omregnes til M2, som korrigerer 

risikoenheden på fondens SR, til at være på samme niveau som den samlede markedsrisiko. 

Forudsætningen ifht. regulering af den samlede risiko er ligesom ved rangering pba. SR, at investor 

kan låne og udlåne til den risikofri rente, hvilket kan skabe udfordringer. Da SR og M2 altid vil 

resultere i samme rangorden, er M2 udeladt af analysen og der fokuseres alene på SR. 

3.4.5 Information Ratio 

Hvor SR, M2, Treynor og Jensens Alfa alle måler på baggrund af absolutte afkast, tager 

information Ratio (IR) udgangspunkt i det relative afkast ifht. benchmark – både på afkast og risiko. 

Det relative afkast måles som merafkast ifht. benchmark, (Benchmark Adjusted Return, BAR). 

Risikoen måles som standardafvigelsen på BAR (tracking error). Derved måles reelt fondens evne 

til at skabe et merafkast ifht. den risiko der er påtaget for at opnå denne – altså afvigelsen fra 

benchmark.  

 

IR defineres således: 
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IR er således et udtryk for risikojusteret merafkast ifht. én enhed aktiv risiko, givet ved TE og er en 

indikator for fondens evne til at påtage sig risiko ifht. benchmark og blive belønnet for dette i form 

af merafkast. IR kan således anvendes som approximation for en forvalters ”skill”. 

 

3.5 Forudsætninger for lineær regression 

Typer af datasæt 
Ved regressionsanalyser skelnes mellem cross-sectional data og tidsserier. Cross-sectional data 

betegner data, som består af observationssæt, der er observeret på ét bestemt tidspunkt, hvorved der 

ikke tages højde for variationer i data over tid. Der vil i analysen blive anvendt både cross-sectional 

data og tidsserier.  

 

Regresionsanalysen baseres som udgangspunkt på Ordinary Least Squares (OLS). OLS anvendes 

da de, under de rette forudsætninger, vil være BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimators).  

 

Forudsætningerne for at OLS vil være den bedste estimator for tidsseriedata er følgende1. Ved 

anvendelse af cross-sectional data gør MLR.1-5 sig gældende (Gauss Markovs forudsætninger for 

Multiple Linear Regression).  

 

Lineær i parametrene (TS.1 & MLR.1) 

Det er en generel forudsætning for OLS, ved estimation af Y (den afhængige variabel) pba. X (den 

uafhængige variabel), at parametrene (påvirkningen af Y ved ændring i X) skal være lineære, da 

regressionen måler data over tid. Denne forudsætning synes opfyldt, da regressionerne baserer sig 

på ét lineært parameter. Således skal regressionsoutputtet defineres som  

 

 

 

Tilfældig stikprøve (MLR.2) 

Beregningen baserer sig selvsagt på stikprøver, eftersom det ikke ville være nødvendigt at estimere 

afkast, hvis den fulde population var kendt. Ved anvendelse af OLS forudsættes det, at denne 

                                                 
1 Det følgende afsnit baserer sig på Gauss Markovs forudsætninger for lineær regression i en 

tidsserie (TS.1-6), som fremgår af Jeffrey Woolridge ”Introductory Econometrics 4e” kapitel 10. 

Information Ratio =
Rp -Rb

TE

y = b0 +b1x+e
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stikprøve et tilfældigt udvalgt. Alle observationer skal således have lige så stor sandsynlighed for at 

blive anvendt i datasættet. Følgende skal således være overholdt: 

  

 

 

Hvis der i datasættet alene medtages fonde, som har eksisteret i hele analyseperioden, kan der være 

en tendens til, at disse ikke giver et retvisende billede af den sande population. Dette skyldes, at de 

fonde som da vil være fravalgt i datasættet, vil være fonde, som et blevet lukket eller sammenlagt 

med en anden fond. Disse fonde vil typisk være de, der ikke har leveret tilfredsstillende resultater. 

Når disse udlades fra datasættet, vil der i datasættet være en overvægt af fonde, der har leveret 

tilfredsstillende afkast. Det er derfor vigtigt, at der i datasættet inkluderes både eksisterende og 

lukkede fonde. Derved undgås survivorship-bias. Selection-bias synes umiddelbart ikke at være en 

udfordring ifht. datasættet, eftersom samtlige globale fonde, der markedsføres i Danmark er 

medtaget, og derefter sorteret ifht. en række udvælgelseskriterier, som vil blive gennemgået senere i 

afsnit 4.2. 

 

Ingen konstant afhængig variabel eller perfekt kullinaritet (TS.2 & MLR.3) 
Det skal sikres, at der reelt er en variation i de forklarende variable, eftersom det alternativt ikke 

ville være muligt at forklare variationen i variablerne, hvis den ikke eksisterer: 

 

I datasættet er der variation i samtlige variable, der anvendes. Endvidere testes hver analyse for 

parametrenes indbyrdes korrelationer, for at teste denne forudsætning.  

 

Ingen korrelation mellem residualleddet og den forklarende variabel (TS.3 & MLR.4) 

Den del af variationen i afkastet, der ikke forklares ud fra den forklarende variabel (residualleddet), 

må ikke være korreleret med den forklarende variabel. Størrelsen på fejlleddet må således ikke 

kunne udledes (eller delvist udledes) pba. den forklarende variabel og skal således være eksogent 

bestemt – altså ikke bestemt inde i modellen men pba. observerede værdier: 

 

 

(xi, yi ) : i =1,...n}{

(xi -
i=1

n

å x )2 > 0

E(ei xi ) = 0



 40 

Denne forudsætning undersøges, ved at lave et scatterplot over residualledene i hvert af de 

foretagne regressionsanalyser – både tidsseriedata og cross-sectional-data. Indeholder analysen flere 

forklarende variable udarbejdes scatterplot for hver af de forklarende variable ifht. analysens 

residualer. De udarbejdede scatterplots må ikke vise en lineær tendens (hverken stigende eller 

faldende).  

 

Homoskedastisitet (TS.4  & MLR.5) 
Endeligt må variationen i residualleddene ikke afhænge af den uafhængige variabel. Der skelnes 

således mellem homoskedasticitet (ingen afhængighed) og hetroskedasticitet (afhængighed). 

Hvis variationen i den uafhængige variabel afhænger af størrelsen af denne, kan dette føre til 

fejlagtige konklusioner ifbm. vurdering af parametrenes signifikans ud fra t-tests. T-tests 

forudsætter af observationerne er normalfordelte, hvilket ikke vil være tilfældet, hvis variationen i 

residualleddene er afhængig af en eller flere forklarende variable. Hvorvidt disse er korrelerede kan 

testes ved at lave en regresionsanalyse, som søger at forklare residualleddene ud fra de forklarende 

variable (Breusch & Pagan 1979). F-testen for denne regression må da ikke være signifikant, da 

man da vil være i stand til at estimere fejlleddet ud fra de forklarende variable i den oprindelige 

regresionsanalyse. Denne betingelse kan udtrykkes således: 

 

 

 

Heteroskedasticitet vil også kunne ses i de udarbejdede scatterplots på residualleddene ifht. de 

forklarende variable. Hvis de udarbejdede scatterplots danner en ”tragt” vil der være 

heteroskedasticitet i datasættet.  

 

Autokorrelation (TS.5) 

Ved anvendelse af tidsserier må fejlledene ikke være korrelerede over tid. Det må således ikke være 

muligt at forudsige størrelsen på residualleddene i observation t ud fra observation t-1. Eksistensen 

af autokorrelation kan undersøges ved at udføre statistiske tests, som eksempelvis en Durbin-

Watson-test (DW) (Durbin & Watson 1950) eller Breusch-Godfrey (BG) tests (Godfrey 

1978)(Breusch 1979). DW-testen er den simpleste af disse to modeller, men anvendelsen af denne 

er da også begrænset og BG vil kunne anvendes i et større omfang. DW måler summen af de 

kvadrerede forskelle på εt og εt-1 ifht. summen af de kvadrede residualled: 

 

Var(ei xi ) =s 2
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I testen for autokorrelation opstilles en h0 hypotese og en alternativhypotese: 

 

H0: Autokorrelation 

HA: Ingen autokorrelation.  

 

For at kunne afvise H0 skal DW-værdien være større end en kritisk værdi. Værdien aflæses i en 

DW-signifikans-tabel1 og afhænger af antallet af forklarende variable, observationer samt ønsket 

signifikansniveau. Kan H0 afvises kan det konkluderes ud fra det givne signifikansniveau, at der 

ikke er nogen førsteordens autokorrelation. DW testen kan ikke afgøre, om der i modellen er en 

højere grad af autokorrelation. Dertil vil en BG test skulle anvendes. Der vil udelukkende blive 

testet for første grads autokorrelation. Dette skyldes at desto højere grad af autokorrelation, der 

korrigeres for, desto lavere bliver forklaringsgraden for modellen. Der skal derfor fastsættes et 

fornuftigt niveau ifht. grad af autokorrelation og de medfølgende konsekvenser ved korrektion af 

disse. Test for førstegrads autokorrelation er umiddelbart den mest populære test – og den der er 

nemmest at arbejde med2, hvorfor det er denne, der vil blive anvendt i analysen. 

 

Konsekvensen af autokorrelation er, at OLS vil have tendens til at underestimere 

standardafvigelserne på parametrene. Derved vil autokorrelation medføre en øget risiko for, at et 

insignifikant parameter vurderes signifikant. 

 

Normalitet (TS.6) 

Residualleddene skal være uafhængige af de uafhængige variable og skal samtidig være 

normalfordelt (0,σ2). Denne betingelse inkluderer egentlig både TS.3, TS.4 og TS.5, men er mere 

vidtgående grundet kravet om normalfordelte fejlled.  

 

                                                 
1 https://www3.nd.edu/~wevans1/econ30331/Durbin_Watson_tables.pdf 
2 Jeffrey M. Woolridge ”Introductory Econometrics 4e” 2009 s. 413 
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Der findes flere forskellige tests, der kan afgøre, hvorvidt residualleddene er normalfordelt eller ej. 

De anvendte tests samt argumenter herfor vil blive gennemgået i afsnit 4.8. 

Normalitet vurderes ikke at skabe problemer ifht. hvorvidt resultaterne er pålidelige eller ej såfremt 

stikprøven indeholder mere end 15 observationer1. 

 

Vurdering af signifikans 

Vurderingen af, hvorvidt den beregnede alfa er statistisk signifikant foretages ud fra en t-test. H0 vil 

være at alfa ikke er forskellig fra 0 og HA vil da være, at alfa er signifikant forskellig fra 0. H0 

afvises pba. et på forhånd fastsat signifikansniveau. T-testen måler antallet af standardafvigelser, 

som alfa er fra 0. Den kritiske T-værdi afhænger af ønsket signifikansniveau samt antal 

observationer. Forudsætningen for denne t-test er, at afvigelserne er normalfordelte. Det er således 

nødvendigt at teste om afvigelserne rent faktisk er dette. Der vil igennem hele afhandlingen blive 

testet for signifikans på 5% niveauet. Den kritiske T-værdi vil da være 1,96, såfremt datasættet 

indeholder mere end 30 observationer.  

Er der heteroskedastisitet i analysen, kan dette afhjælpes ved at anvende ”Heteroskadasticity and 

Autocorrelation Consistent” (HAC) standardafvigelser. De statistiske beviser for anvendelsen af 

disse vil ikke blive gennemgået idet, HAC vil blive estimeret via STATA.  

Er forudsætningerne for OLS ikke opfyldt vil OLS ikke længere være den bedste model og der vil 

skulle anvendes andre – eksempelvis Feasible Generalized Least Squares (FGLS). Det er derfor 

afgørende at teste data for disse forudsætninger, da brud på forudsætningerne kan resultere i 

fejlagtige konklusioner.  

 

 

Multikorrelation 
Når regressionsanalysen baseres på flere forklarende variable er det endvidere en forudsætning, at 

de forklarende variable ikke er stærkt korrelerede. Stærkt korrelerede variable vil typisk forklare 

den samme variation i data, hvorfor én af disse typisk vil kunne udelades af modellen. 

Multikorrelation kan skabe fejlagtige resultater som eksempelvis fortegn på hældningskoefficienter, 

som ikke giver mulighed for en rationel fortolkning. Dette skyldes, at den samlede variation i det 

forhold som begge parametre søger at forklare, er forklaret af den ene variabel, hvorved der ikke 

efterlades variation, der kan forklares af den korrelerede variabel. 

                                                 
1 http://support.minitab.com/en-us/minitab/17/Assistant_Multiple_Regression.pdf  

http://support.minitab.com/en-us/minitab/17/Assistant_Multiple_Regression.pdf
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Multikorrelation kan observeres ved at undersøge de forklarende variables interne 

korrelationskoefficienter. Er disse højere end 0,8 bør multikorrelation mistænkes og det bør 

undersøges, om der kan skabes en bedre model, ved at undlade én af de to højt korrelerede variable.  

 

3.6 Segmentering af investeringsfonde 
Præmissen for at enkelte kapitalforvaltere skal være i stand til at skabe et overnormalt afkast må 

være, at enkelte aktiver i økonomien skal være forkert prisfastsat, og at det skal være muligt at 

udnytte denne uligevægt i markedet. Alternativt skal et overnormalt afkast skabes ved held. Som 

tidligere nævnt i afsnit 3.3.3 bør summen af alle aktive fonde efter omkostninger skabe et afkast 

lavere end markedsafkastet. En analyse af samtlige aktive fonde uden segmentering pba. 

eksempelvis fondstørrelse, investeringsstrategi eller geografi, synes således ikke at tillade at enkelte 

fonde rent faktisk er i stand til at udnytte disse tilstande af uligevægt i markedet. Det synes således 

relevant at foretage en inddeling af fondene for derved at undersøge, hvorvidt enkelte segmenter af 

fonde er i stand til at udnytte tilstande af uligevægt i markedet eller ej. Aktive fonde kan inddeles på 

flere forskellige måder. Af de førnævnte eksempler har (Cremers og Petajisto 2006) og (Petajisto 

2010) foretaget en segmentering af det amerikanske markeds aktive fonde pba. fondenes Tracking 

Error og Active Share. På baggrund af disse opstilles en matrice, hvori fondene placeres ifht. Active 

Share og Tracking Error. Ved at kombinere disse to nøgletal skal det iflg. Cremers og Petajisto 

være muligt at identificere fondenes investeringsstrategi – altså hvorvidt fondene forsøger at skabe 

et risikojusteret merafkast ved eksempelvis at vælge enkelte aktiver eller hele brancher, som de 

mener vil outperforme. Således inddeler Petajisto fondene i nedenstående kategorier jf. figur 3.4: 

 

Figur 3.4 
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Kilde: Petajisto 2010 http://www.kingwest.com/documents/activeshare2010.pdf - s.32 

 

3.6.1 Investeringsstrategier 
De i afhandlingen udvalgte fonde grupperes pba. deres niveau af AS og TE. Grupperingen er 

foretaget pba. (Cremers & Petajisto 2006). I det følgende vil en beskrivelse af de fem gruppers 

investeringsstrategi samt niveau af AS og TE blive gennemgået. Derved kan senere foretages 

ræsonnementer om, hvorfor en gruppe skulle være bedre end andre, såfremt det er tilfældet.  

 

Closet Indexers 
Gruppen kendetegnes ved, at fonde opererer med både lav AS samt TE. Closet Indexers (CI) er 

egentlig aktive fonde, men graden af aktivitet er ud fra AS og TE begrænset, idet de ligger meget 

tæt på af deres valgte benchmark. Den lave TE hænger i høj grad sammen med den lave AS, 

eftersom de er højt korreleret. Der er principielt ingen nedre grænse for en CI’s AS, men typisk vil 

disse være højere end 20%, da fonden ellers bør være en ren indeksfond.  

  

Moderately Active 
I forhold til CI har gruppen af Moderately Active (MA) en højere AS. Fondene opfylder 

finanstilsynets krav til AS, men kan dog godt have en meget lav TE, hvilket er muligt såfremt 

fondene har store afvigelser i afkast ifht. benchmark. MA fonde har en AS mellem 60-80 pct. og TE 

spænder i niveauet 0-6 pct. Strategimæssigt udøver denne gruppe en grad af aktiv forvaltning og 

lægger sig ikke helt tæt op af deres benchmark. Graden af aktivitet er dog stadig begrænset – det ses 

således sjældent, at disse fonde har store afvigelser på enkelte positioner ifht. deres benchmark.  

 

Factor bets 

Gruppen kendetegnes ved et stort spread i AS, 20-80 pct. og kan dermed have samme niveau for AS 

som CI og MA. Factor bets (FB) skiller sig ud ift. de to andre grupper, ved at de har en højere TE 

på minimum 6 pct. Der er ikke nogen maksimal grænse for TE for denne gruppe. De typiske fonde i 

denne gruppe investerer strategisk i f.eks. en specifik industri eller region. De må derfor tro på at 

det er muligt at skabe overnormale afkast med den rette timing af markedet, og dermed gå hhv. ind 

og ud af industrier eller regioner på strategiske tidspunkter. FB kendetegnes ved typisk at investerer 

i mange selskaber i få regioner/brancher. 

 

Diversified Stockpickers 

http://www.kingwest.com/documents/activeshare2010.pdf
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Diversified Stockpickers (DS) differentierer sig fra MA på både AS og TE. AS er 80-100% , og der 

kan være en stor variation i TE på 0-8 pct. DS strategi er at skabe overnormale afkast ved at 

udvælge enkelte aktier som de mener er undervurderede i markedet, med meget store afvigelser til 

benchmark til følge, men ligesom CI og MA, så kan TE være meget lav hvis fondenes afkast har få 

afvigelser til benchmark. Den overordnede strategi for DS er at købe få selskaber i mange 

regioner/brancher. (Cremer & Petajisto 2006) fandt, at DS var den eneste af de fem grupper i 

analyseperioden, som formåede at skabe overnormale afkast, og det gjorde de med op til 6 pct. 

Derved konkluderede de, at det rent faktisk kan betale sig at udøve aktiv forvaltning, hvis blot man 

er aktiv i en høj grad fsva. porteføljevægtene.  

 

Concentrated Stockpickers  

Concentrated Stockpickers (CS) minder umiddelbart om DS, men adskiller sig ved, kun at udvælge 

undervurderede aktier i få sektorer/lande. De kombinerer altså strategierne fra DS og FB, hvilket 

resulterer i både en høj AS og en høj TE. 

 

3.7 Active Share 
Active Share (AS) udtrykker, hvor meget vægtene i porteføljen afviger fra vægtene i benchmark – 

altså hvor meget porteføljen i gennemsnit over- eller undervægter de aktiver, der indgår i 

markedsporteføljen. Cremers og Petajisto definerer AS som: 

 

 

 

Summen af afvigelserne deles med 2 for at sikre, at over- og undervægte ikke tælles med hver for 

sig. Der anvendes absolutte afvigelser, da det i denne sammenhæng ikke er vigtigt, hvorvidt et aktiv 

er over- eller undervægtet ifht. benchmark, men blot at det ikke har samme vægt som i benchmark.  

 

Cremers og Petajisto fandt, at de fonde i stikprøven, som havde den højeste AS også var de fonde, 

der leverede de bedste risikojusterede afkast – og at disse afkast var bedre end markedsafkastet – 

alfa var positiv og signifikant. Derved blev konklusionen, at de fonde, som har de største afvigelser 

ifht. benchmark, også er dem, som formår at slå markedet. Den intuitive reaktion på en sådan 
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undersøgelse for investor, bliver således at sammensætte porteføljen af de fonde, der har de højeste 

Active Shares.  

Nøgletallet har vundet indpas i de globale investeringsmiljøer og er efterhånden blevet et anerkendt 

mål for omfanget af fondens aktivitet.  

 

Mens AS blev introduceret i 2006 som et mål for fondes aktivitet, var TE allerede anvendt som mål 

for fondes aktivitet. Cremers og Petajisto argumenterer for, at der er behov for begge nøgletal til at 

belyse fondenes aktivitetsniveau, da disse to nøgletal vil reagere forskelligt på forskellige 

investeringsstrategier. Således vil en fond, med meget få aktier i mange forskellige brancher (DS), 

typisk opnå en meget høj AS, men en lav TE. På samme måde vil en fond med mange aktiver 

fokuseret i en enkelt branche (FB) typisk have en lav AS, men en høj TE. En fond kan altså søge at 

slå markedet ved at være aktiv på flere forskellige måder. En DS vil ikke nødvendigvis blive 

klassificeret som aktiv såfremt der alene klassificeres pba. TE. Der er altså behov for at måle 

aktivitetsniveauet på flere parametre, hvorved behovet for endnu et nøgletal (AS) til at belyse 

aktivitetsniveauet i en fond fastslås.  

Det må naturligvis påpeges, at der vil være en sammenhæng mellem fondenes 

porteføljesammensætning ifht. benchmark og omfanget af afvigelserne på afkastet ifht. benchmark. 

Derved bør AS og TE være korrelerede. Cremers og Petajisto undersøger dette forhold i deres 

artikel. Deres konklusion er, at TE blandt mange andre variable (som omkostningsgrad, omsætning, 

antal aktier, AUM1, fondens alder og tidligere resultater) netop er det parameter, som bedst 

beskriver niveauet af AS. Dog forklares kun omkring 16-20% af variationen i AS af TE, hvorfor der 

vil kunne ses en betydelig diversitet i forskellige fondes forhold mellem TE og AS. Der er således 

eksempler på fonde med høj AS som både har høje og lave TE.  

 

Med henvisning til den tidligere omtalte kritik af TE, må denne således også kunne gøres gældende 

ifht. AS, da disse er korrelerede. Således kan AS i en fond afhænge af den samlede 

markedsvolatilitet. Det synes således relevant at teste dette i en senere analyse, idet der er relevant 

at undersøge, hvorvidt AS er afhængigt af andre variable, som ikke kontrolleres af fonden. Cremers 

og Petajisto foreslår en grænse for hhv. aktiv og passiv forvaltning på 60% AS og/eller 6% for TE. 

Da det i afsnit 3.4.3 er påvist, at TE afhænger af den samlede volatilitet i markedet, bør det 

                                                 
1 Assets Under Management 
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overvejes om et dynamisk nøgletal skal måles imod en statisk grænse eller om der i stedet skulle 

anvendes en dynamisk grænse ifht. den samlede markedsvolatilitet. 

 

Kritik af Active Share 

I takt med den stigende popularitet i anvendelsen af AS, som indikator for fondens aktivitetsniveau, 

har flere analytikere kastet et kritisk blik på anvendelsen af dette. Der påpeges flere kritikpunkter, 

bl.a; 

 

Active-share afhænger af det indeks, der anvendes som benchmark 

Muligheden for at divergere fra benchmark afhænger af, hvilket benchmark der anvendes og 

hvordan dette benchmark er sammensat ifht. small- og largecap selskaber. Jo større et selskab er 

ifht. det samlede marked, desto mere vil en neutral holdning til det givne selskab påvirke AS i en 

nedadgående retning. Dette skyldes, at en større del af porteføljen da vil være neutral ifht. 

benchmark, sammenlignet med en neutral holdning til et small-cap selskab. Derved vil der være en 

tendens til, at fonde der måles ifht. et benchmark med mange store selskaber vil have en lavere AS 

end fonde der måles op mod et benchmark, hvor vægtene er mere ligeligt fordelt.  

I den tidligere omtalte artikel (Hansen, Havbo og Stegenborg-Andersen 2014) testes denne 

hypotese, ved opdeling af S&P indekset i 10 decilporteføljer, hvor placeringen af hver aktie 

afhænger af dens vægt i markedet. Der ses en klar sammenhæng mellem AS og store hhv. små 

selskaber. Derved synes det klart, at fonde, der fokuserer investeringerne på small-cap og delvist 

også mid-cap selskaber, typisk vil have en højere AS. Når AS ikke udelukkende afhænger af 

fondens over- eller undervægte af forskellige aktier, men også af selve investeringsstrategien, kan 

der stilles spørgsmålstegn ved, om alle fonde bør stilles overfor samme minimumskrav til AS for at 

kunne opretholde etiketten ”aktiv forvaltning”. 

Endvidere er selve benchmarkbredden afgørende for fondens mulighed for at afvige fra benchmark. 

I et bredt benchmark, som MSCI World (1.633 aktier)1 er der markant bedre mulighed for, at 

fondene kan afvige fra benchmark, da hvert selskab fylder en mindre del af det samlede marked, 

ifht. eksempelvis MSCI Emerging Markets Latinamerika (145 aktier)2. I et sådan indeks vil hvert 

selskab alt andet lige fylde mere i det samlede indeks ifht. MSCI World og derved vil eventuelle 

                                                 
1 https://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-world-index.pdf 
2 Investeringsfondsbranchen, side 3 
http://www.investering.dk/documents/10655/157815/Notat+AS+TE+januar/55e1e1b2-9930-4680-

a53c-ee9d1c382e5f 

http://www.investering.dk/documents/10655/157815/Notat+AS+TE+januar/55e1e1b2-9930-4680-a53c-ee9d1c382e5f
http://www.investering.dk/documents/10655/157815/Notat+AS+TE+januar/55e1e1b2-9930-4680-a53c-ee9d1c382e5f
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neutrale holdninger til de forskellige selskaber påvirke AS i højere grad. Det kan da diskuteres, 

hvorvidt aktiv forvaltning er relevant i et marked, hvor graden af aktivitet er begrænset af 

benchmark. Svaret på denne diskussion må nødvendigvis afhænge af, hvorvidt de afvigelser, som er 

mulige, er i stand til at skabe et signifikant merafkast efter omkostninger eller ej, idet en høj AS jo 

ikke er gavnligt for investor i sig selv. Det er derimod BAR/alfa.  

 

Small-cap bias 

Med henvisning til ovenstående sammenhæng mellem cap-størrelse og AS, kan det konkluderes, at 

en stor del af en fonds AS skal begrundes med beholdningerne i små selskaber og at de fonde, der 

har de højeste Active Shares også typisk vil være dem, der har flest small-cap selskaber i 

porteføljen.  Der er en tendens til at small-cap selskaber generelt har skabt et merafkast ifht. det 

samlede marked (Banz, 1981)1. Da de fonde med de højeste Active Shares også er de fonde, der har 

flest small-cap-selskaber i porteføljerne, synes det plausibelt, at small-cap effekten er en 

medvirkende faktor i forklaringen på, hvorfor fonde med højest AS overperformer fonde med 

lavere AS. (Fidelity 2014) 

 

Negative udsving vokser 

Fidelity undersøger i 2014 sammenhængen mellem AS og størrelsen på de 5% laveste afkast for 

2.079 amerikanske fonde i perioden 1997-2013. Det konkluderedes, at der er en positiv 

sammenhæng mellem AS og fondenes ”down-side risk”. Overordnet set er AS ikke korreleret med 

et dårligere afkast/risiko-forhold, da der netop ses et positivt risikojusteret merafkast for disse. 

Downside-risk udtrykker i stedet, at de negative afkast i gennemsnit bliver større og at investor 

derved bør forholde sig til, om denne karakteristika hænger sammen med risikoaversionen.  

 

Active Share bør ikke stå alene 

Eftersom det er vist, at AS (og ikke TE) er positivt korreleret med BAR (Cremers & Petajisto 

2006), synes det umiddelbart rationelt for investor, at udvælge fonde ud fra deres niveau af AS. 

Isoleret set, har investor ingen nytte af en høj AS. Investors nytte opstår når fondens evne til at 

udvælge undervurderede aktiver (”skill”) kombineres med muligheden/viljen til at udnytte denne 

evne (AS). IR er tidligere beskrevet som et nøgletal der kan give en indikator for fondens ”skill” og 

                                                 
1 Dette forhold er i ligeledes understøttet af vores empiriske data for perioden 2004-2014, hvilket er 

vedlagt i excel ark (på USB nøgle). 
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kunne således med fordel kombineres med AS i udvælgelsen af porteføljeforvalter/fond. Netop 

dette forhold er påpeget af Investeringsfondsbranchen i det tidligere refererede notat fra januar 

2015. I dette notat påpeges det endvidere, at der er eksempler på fonde med relativ lav AS, som er i 

stand til at skabe signifikant, positivt excess return.  

4 Metodologiske overvejelser 
Dette afsnit vil redegøre for forudsætninger bag afhandlingens databehandling. Positive og negative 

konsekvenser ved de givne forudsætninger belyses, hvortil argumenterne for den valgte 

fremgangsmåde vil blive tydeliggjort.  

 

4.1 Analyseperiode og datakilde 
Til beregning af AS har det været nødvendigt med beholdningslister for de udvalgte fonde samt 

vægte i den valgte benchmarkportefølje. Beholdningslister er modtaget af Fundcollect A/S på 

kvartalsbasis for perioden primo 2004 til ultimo 2014. Med 44 observationer vurderes det, at 

analysen har rette signifikansniveau. De beregnede værdier af AS viser en relativ stabil udvikling, 

og det vurderes dermed, at resultaterne ikke påvirkes væsentligt ved valg af månedlige fremfor 

kvartalsvise beholdningslister, hvilket danner baggrund for fravalg af disse. 

  

Til den øvrige dataanalyse, herunder beregning af nøgletallene TE, SR, Alfa, IR mv. er månedlige 

kursdata, for samme periode som nævnt ovenfor, indsamlet for de udvalgte fonde samt benchmark, 

herunder Danske Invest Global indeks (DIGI) og MSCI (World-, Large Cap-, Small Cap-, Value- 

samt Growth indeks). Kursdata på de danske investeringsfonde er modtaget fra 

Investeringsfondsbranchen og data for MSCI er hentet via Bloomberg. MSCI data er benyttet til 

justering af afkast med multifaktormodellerne Fama French samt Carhart. Kursdata er opgjort efter 

gebyrer og administrationsomkostninger, men før emissionstillæg og indløsningsfradrag, og 

inklusiv dividender. Månedlige data er valgt, efter det ikke har været muligt at fremskaffe daglige 

kursdata.  

 

4.2 Valg af fonde 
Valget af investeringsfonde er faldet på aktivt forvaltede globale aktiefonde, som er udbudt af 

danske investeringsforeninger. De globale fonde er udvalgt efter et ønske om at afhandlingen skulle 

beskæftige sig med et bredt benchmark, hvor fondene har en reel mulighed en høj AS. Derudover 
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har det været et ønske, at der skulle være tilstrækkeligt med relevante fonde i kategorien. Ud fra 

disse to overordnede synspunkter, er globale aktieafdelinger valgt, da det netop er dette segment der 

indeholder flest afdelinger og det segment der har det bredeste benchmark. Jo flere fonde der 

medtages i analysen, desto større sandsynlighed er der for signifikante resultater, og samtidig 

mindskes betydningen af ”støj” fra outliers. Det har ikke været muligt at få de nødvendige data på 

udenlandske fonde med aktivt forvaltede globale aktieporteføljer, hvilket havde været at foretrække, 

da dette vil give et større datagrundlag at basere analysen på. Et større antal fonde bidrager alt andet 

lige til større sandsynlig for signifikante resultater, og desuden ville det give mulighed for 

sammenligning af performance på tværs af landegrænserne. Danske aktiefonde med aktiv 

forvaltning i danske aktier havde også været en mulighed, dog vurderes det, at markedet er præget 

af få store selskaber, som udgør en større del af det samlede marked, hvilket vil skabe udfordringer, 

da indekset er smalt, jf. afsnit 3.7. Derved vil risikoen for lave AS være stor i dette segment. 

Regioner som USA, Europa samt Emerging Markets er også relevante segmenter at basere analysen 

på, men da antallet af danske investeringsfonde i disse regioner er for små, er disse fravalgt.   

 

Fondene er valgt ud fra kriterierne om, at de skal være noteret i dansk valuta, og dermed er alle 

fonde i udenlandske valuta frasorteret. Grundet fondenes globale eksponering er der internt i 

fondene valutaudsving, og eftersom afhandlingens formål er at vurdere porteføljeforvalternes evner 

til at eksponere sig i forskellige aktiver, og ikke en vurdering af evnen til valutaspekulation, så er 

fonde der foretager valutahedging ikke medtaget i datagrundlaget. Oplysning om hvorvidt 

valutarisiko afdækkes fremgår af fondenes prospekter. Det skal bemærkes, at det kun er ganske få 

af de danske globale aktiefonde, der afdækker valutarisici. Det er ikke atypisk, at fonde foretager 

positioner i andre fonde, hvilket betyder at den beregnede værdi af AS bliver ”kunstigt” høj og ikke 

længere giver er realistisk billede af den sande AS. Dette skyldes, at hele beholdningen i en anden 

fond holdt op imod benchmark vil være en afvigelse fra benchmark, da markedsporteføljen ikke 

indeholder fonde. Dette problem vil dog kunne omgås ved at anse fondens fond som en transparent 

enhed og medregne fondens vægte i de enkelte selskaber ifht. fondens vægt i fonden. Det har ikke 

været muligt at fremskaffe beholdningslister, på de fonde, som enkelte fonde har købt, hvilket er 

årsagen til disse ikke er medtaget. Det tillades dog, at fonde med positioner i andre fonde under 7%, 

da det er vurderet at beholdninger under denne grænse har en minimal betydning for analysens 

resultater, og samtidig er der blot tale om én fond (Sydinvest Verden Ligevægt & Value), og 

fondens beholdning i andre fonde vises i bilag 32. Alle sektorfonde er ligeledes udelukket af 
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analysen, hvilket vil sige fonde som udelukkende foretager investeringer i en konkret sektor, f.eks. 

bioteknologi eller IT. Det er valgt at benytte et benchmark, som repræsenterer den globale 

markedsportefølje, og sektorfonde har en tendens til at have høje AS, når disse ikke er regnet ud fra 

et mere retvisende sektorbenchmark (Cremers & Petajisto 2006). Dette skyldes, at sektorfondes 

begrænsede investeringsrammer ikke muliggør investering i langt størstedelen af de aktier som 

indgår i afhandlingens benchmark – Danske Invest Global Indeks (DIGI). Derved vil sektorfonde 

med stor sandsynlighed have en særlig høj AS ifht. DIGI, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet, 

idet fonden typisk vil blive evalueret ifht. et sektorbenchmark. Derved må AS unægteligt være 

lavere. Da der i afhandlingen udelukkende benyttes ét benchmark – DIGI, er samtlige sektorfonde 

ekskluderet fra analysen. Ideelt ville disse inkluderes i analysen med beregnede AS ifht. deres 

respektive sektorbenchmark. Dette har dog ikke været muligt.  

 

Sidste udvælgelseskriterium er AUM. Fonde med formuestørrelser under 50 mio. DKK er 

ekskluderet af analysen, hvilket skyldes, at fonde med lave formuer kan være tvunget til at operere 

med høje AS, eftersom en bred eksponering vil være for omkostningstung. Ved at udelade disse 

fonde undgås dette bias i analysen.    

 

Udvælgelseskriterierne betyder at analysen foretages pba. af i alt 19 fonde. Det havde været 

optimalt med et større antal, hvilket dog ikke har kunne lade sig gøre, ud fra de opstillede kriterier. 

Ønskeligt havde analysen indeholdt mindst 40 fonde. Et større antal fonde ville indebære større 

sandsynlighed for signifikante resultater, når det bl.a. søges at forklare sammenhængen mellem AS, 

TE og afkast.  

 

4.3 Valg af benchmark 
Som introduktion bemærkes det, at benchmark i denne afhandling benyttes til flere formål, bl.a. at 

beregne AS baseret på porteføljevægte samt beregne TE, foretage tidsserieanalyser samt øvrige 

performancenøgletal baseret på kursdata. 
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Efter gennemgang af alle de valgte fondes referenceindeks, ses det at de fleste fonde benytter MSCI 

World Indeks. Fem af de udvalgte fonde benytter ikke noget indeks1. Nordea Invest Aktier benytter 

3 forskellige benchmark med andelene 25 % OMX Copenhagen Cap GI, 65 % MSCI World NR og 

10 % Emerging Markets NR. Når fondene i afhandlingen udelukkende evalueres ifht. MSCI World, 

betyder det, at AS, TE samt øvrige nøgletal alt andet lige vil være forskellige fra de nøgletal, som 

fonden selv har udregnet. Dette vurderes dog ikke at have nogen praktisk betydning, eftersom 

fondene i afhandlingen sammenlignes med det samme benchmark. 

 

Umiddelbart vurderes MSCI World, at være det optimale benchmark for globale aktiefonde. Det har 

dog ikke været muligt at fremskaffe porteføljevægte for indekset. Det bedste alternativ må være 

iShares Core MSCI World UCITS ETF2, som foretager en replikering af MSCI World Indeks. Det 

har udelukkende været muligt at få porteføljevægte for iShares fra september 2009, hvilket ikke 

giver et tilfredsstillende antal datapunkter. Det endelige valg af benchmark er derfor faldet på DIGI, 

hvis investeringsstrategi er passiv forvaltning ifht. MSCI World. Ulempen ved DIGI samt iShares er 

at passive investeringsfonde er nødt til at vurdere en rebalancering af porteføljen ifht. de 

omkostninger en rebalancering medfører. Rebalancering i passive investeringsfonde sker derfor 

typisk ikke i lige så højt et omfang som i eksempelvis en MSCI-portefølje, hvorfor der vil være 

periodiske forskelle i porteføljevægtene i hhv. MSCI World og DIGI og iShares. Dog vurderes de 

periodiske afvigelser at være af mindre betydning i forhold til afhandlingens analysebrug, eftersom 

porteføljevægtene analyseres på kvartalsbasis og ikke dagsbasis, hvilket indebærer mindre risiko for 

afvigelser mellem DIGI og MSCI. For at belyse, hvor godt DIGI fungerer som alternativ til MSCI 

World og iShares, er der beregnet AS og beta, som er på hhv. 9 % og 0,95, hvilket er beregnet for 

31.12.2014 pba. iShares. Yderligere fremgår af nedenstående tabel 4.1, at TE for DIGI på alle 

tidshorisonter op til maksimum 10 år er under 0,54 pct. Endvidere bemærkes det, at DIGI’s 

benchmark er MSCI World. På dette grundlag vurderes DIGI som en god proxy for MSCI 

World/iShares. 

 

                                                 
1 De 5 fonde er: Danske Invest Engros Global Equity Solution, Nordea Invest Global Value, Nordea 
Invest Globale Udbytteaktier, Nordea Invest Stabile Aktier og Nordea Invest EngrosAbsolute 
Return Equity 2 
2 http://www.ishares.com/dk/private/da/produkter/251882/ishares-msci-world-ucits-etf-acc-fund 
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Tabel 4.11 

Antal år 1 3 5 7 10 

TE i pct. 0,12 0,14 0,4 0,52 0,54 

 

Afkastdata for MSCI World er tilgængelige via Bloomberg og vil derfor kunne anvendes ifbm. 

udregning af TE og i tidsserieanalyserne. MSCI er en bedre approximation af den sande 

markedsportefølje, hvilket taler for at anvende MSCI i disse beregninger. Det vurderes dog mest 

hensigtsmæssigt af anvende DIGI ifht. afkastdata, da AS er beregnet pba. denne. Afkastet på 

eksempelvis MSCI World er opnået ved anvendelse af nogle givne vægte, mens DIGI opnår et 

andet afkast pba. nogle divergerende vægte ifht. MSCI. Det vil således give misvisende resultater at 

blande afkastdata fra MSCI sammen med porteføljevægte fra DIGI. Derfor vil der i afhandlingen 

konsekvent blive anvendt samme benchmark.  

 

Derudover bemærkes det, at det ikke er muligt for investorer at handle MSCI, men udelukkende 

derivater med MSCI som underlæggende aktiv, da det er et referenceindeks. Derved er MSCI ikke 

et reelt alternativ for investor, da det kun kan handles via finansielle instrumenter, hvilket typisk vil 

medføre et ændret skattemiljø samt ændrede vilkår ifht. sikkerhedsstillelse mv. 

 

Investor står ikke med valget mellem MSCI og en aktiv, global fond. Investor står med valget 

mellem to fonde; en aktiv og en passiv. Afhandlingens formål er netop, at undersøge om investor 

bør vælge den aktive eller passive fond, hvorfor det er relevant at undersøge, hvorvidt den aktive 

fond performer bedre end den passive. Derved vurderes DIGI at udgør det bedste benchmark set 

ifht. afhandlingens formål. 

 

Her følger en kort forklaring af, hvordan en indeksfond sammensættes. Overordnet set kan den 

sammensættes på to forskellige måder. Den første er en replikering af det benchmark, der ønskes 

fulgt, dvs. porteføljeforvalteren køber alle fondskoder i benchmark, og efterfølgende foretages 

løbende tilpasninger, så vægtene i de enkelte aktiver i videst mulig udstrækning stemmer overens 

med vægtene i benchmark. Den anden metode bygger på væsentlig færre positioner i fonden. 

Forvalteren søger at sammensætte en portefølje med samme risikonøgletal og afkastforventninger 

                                                 
1 
http://www.danskeinvest.dk/web/show_fund.produkt?p_nId=905&p_nFundgroup=75&p_nFund=1

873 
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som det fulgte benchmark. Porteføljen sammensættes dog ved betydeligt færre værdipapirer end en 

egentlig replikering for at reducere omkostningerne. Det er sjældent en indeksfond investerer i alle 

aktier i benchmark, da det er omkostningstungt, f.eks. hvis der er tale om en fond med et bredt 

benchmark1. Netop dette er dog tilfældet for DIGI,  som investerer i stort set ligeså mange aktier 

som MSCI World, hvilket bekræfter, at DIGI er en god proxy for det globale markedsindeks. 

 

En ulempe ved at benytte DIGI som benchmark i afhandlingen, er at indeksfonden i perioder har 

indeholdt både korte og lange valutapositioner. Den sande markedsportefølje vil ikke indeholde 

valutapositioner. Det er derfor en anelse uhensigtsmæssigt at anvende DIGI som benchmark, da 

valutapositionerne påvirker resultaterne. I beregningen af AS er korte og lange valutapositioner 

modregnet hinanden i både de enkelte fonde og i DIGI.  Valutapositionerne er medregnet til trods 

for, at de reelt ikke indgår i markedsporteføljen, da de har bidraget til fondens afkast. Hvis de tages 

ud af analysen, vil der være et afkastelement, som er frembragt med aktiver, der ikke er inddraget i 

porteføljen. Igen må det påpeges, at afhandlingens formål er at belyse, om investor bør vælge en 

passiv eller en aktiv fond, hvorfor den passive fond bør måles ud fra de reelle aktiver og opnået 

afkast. Derfor er en korrektion ikke er hensigtsmæssig. 

 

4.4 Risikofrit aktiv 
Estimering af alfa ud fra CAPM, samt 3- og 4-faktor modellerne, tager udgangspunkt i 

risikopræmier, dvs. afkast på en fond fratrukket afkastet på et risikofrit aktiv. Beta er upåvirket af, 

hvorvidt der anvendes afkast eller risikopræmier, eftersom dette er hældningskoefficienten, mens 

skæringen på y-aksen (alfa) påvirkes, da det risikofrie aktiv vil indgå. Ved anvendelse af 

risikopræmier, vil alfa kunne udledes direkte af tidsserieanalysen som skæringen på y-aksen. Et 

risikofrit aktiv er størrelsen på det afkast investor kan opnå, uden at være eksponeret overfor 

hverken markeds-, likviditets- eller kreditrisiko. En sådan rente er svær at aflæse i markedet, 

eftersom der i mange værdipapirer både er indregnet likviditetspræmier, kreditrisikopræmier og 

likviditetspræferencepræmier ind i renten. Et væsentligt karakteristika for det risikofrie aktiv er, at 

korrelationen til markedet er 0, hvorved beta også er 0. I praksis er det svært at finde et aktiv med 

en beta lig 0. Praktikkere anbefaler anvendelse af stabile og højt kreditratede skatkammerbeviser, 

pengemarkedsfonde med en portefølje af skatkammerbeviser, eller øvrige korte obligationer, der 

også typisk løber under et år. Det er det tætteste man kommer et risikofrit aktiv, eftersom løbetider 

                                                 
1 http://www.danskeinvest.dk/info/indeksfonde 
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over 1 år, medfører risiko for større volatilitet på det risikofrie aktivs værdi ved enten 

rentestigninger eller rentefald (Bodie, Kane, Markus, 2014, s. 177-178). Ulempen ved løbetider 

under 1 år, er at disse ikke matcher virksomhedernes betalingsstrømme. I Danmark anbefales det at 

bruge den 10- årige danske nulkuponrente, som proxy for det risikofrie aktiv, af netop denne årsag 

(Petersen & Plenborg, 2012).  

 

Det har vist sig at statsobligationer samt skatkammerbeviser ikke har den fornødne datakvalitet, da 

disse ikke har lige lange perioder mellem hver observation, idet skatkammerbeviser ikke udbydes i 

alle kvartaler. Det er nødvendigt med et konsistent datagrundlag i afhandlingen. Ved anvendelse af 

disse, skal der foretages estimater og skøn i de perioder, hvor der ikke er tilgængelige oplysninger 

på statsgæld. Denne løsning vurderes at indebære stor risiko for fejlagtige skøn, hvorfor den er 

forkastet. Dog vurderes det, at statsgæld ville være den bedste proxy for et risikofrit aktiv, hvis 

ellers det rette datamateriale var tilgængeligt. Den næstebedste proxy for risikofrit aktiv vurderes, at 

være tomorrow next renten (T/N). Analysen baseres på månedlige afkastdata, og ved valg af 

risikofrit aktiv er lagt størst vægt på at sikre samhørighed ved estimering af fondenes risikopræmier. 

Så selvom statsgæld ville være at foretrække, vil T/N blive anvendt som proxy for det risikofrie 

aktiv.  

 

Aktier omsættes dagligt på børsen og T/N handles daglig mellem bankerne. Begge er typisk meget 

likvide, hvorimod skatkammerbeviser er mindre likvide, hvilket taler for T/N frem for 

skatkammerbeviser som proxy for det risikofrie aktiv. Dertil bemærkes at T/N indeholder en lav 

risiko for manipulation, eftersom den baseres på reelt handlede udlånsrenter mellem bankerne i 

modsætning til de mange –bor-renter, som blot er et udtryk for, hvad bankerne ville være villige at 

udlåne til en anden bank med en given kreditrating. Det skal dog bemærkes, at der er en større 

kreditrisiko ved T/N ifht. statsgæld, eftersom den baseres på udlån mellem banker, som typisk har 

en lavere kreditrating end stater. Dog er det væsentligt at bemærke, at den korte løbetid på T/N alt 

andet lige har en betydning for den implicitte kreditrisiko. Renten på T/N er højere end 

skatkammerbeviser, hvilket er undersøgt for perioden 2012 til 20151. Dette er naturligt, eftersom 

den danske stat har en bedre kreditrating end de danske banker. Dette faktum er problematisk for 

analyseresultaterne, eftersom afhandlingens estimerede risikopræmier reelt bliver kunstigt lavere, 

end hvis den lavere rente på statsgæld var fratrukket. Derudover er der en risiko for, at valget af 

                                                 
1 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
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T/N frem for skatkammerbeviser bevirker, at fonde, som ved anvendelse af skatkammerbeviser 

ville vise sig at have en signifikant alfa, kan vise sig at være insignifikant ved anvendelse af T/N.  

 

Alternativet til ovenstående er referencerenterne Cita eller Cibor renten, som begge er danske 

interbankrenter. Disse er dog ikke valgt, eftersom de ikke omsættes i markedet, hvilket er et vigtigt 

kriterium. Cita og Cibor bliver fastsat af bankerne, og bankerne har incitament til at manipulere 

med renterne. Der er bl.a. set eksempler på manipulation med Libor renten1. Dette betyder at Cita 

og Cibor ikke er en god proxy for den risikofri rente.  

 

Følsomhed ifht. valg af risikofrit aktiv 

I begyndelsen af dette afsnit gøres rede for problematikken ved at anvende for lave risikopræmier 

ved estimering af alfa. Dette valg har betydning for værdien af alfa, men der er dog ingen 

påvirkning af beta. Dette er testet med et tillæg til den risikofri rente, og dernæst foretages 

tidsserieanalyse pba. en lavere risikopræmie, hvorefter resultatet sammenlignes med den 

oprindelige tidsserieanalyse. Testen er foretaget på to fonde, for at se om der viser sig et mønster. 

Resultatet viser for begge fonde, at alfa falder ved en lavere risikopræmie og p-værdien er stigende. 

Dette bekræfter, at forudsætningerne for analysen har en betydning for afhandlingens 

analyseresultater, men den anvendte risikofri rente vurderes at være de bedste i mangel på bedre 

alternativer.  

4.5 Opdeling af fonde 
(Cremers og Petajisto 2006) foreslår en opdeling pba. rangering af fondenes AS og TE i kvintiler. 

Derved sikres, at hver gruppering/kvintil indeholder et identisk antal fonde og samtidig sikres det, 

at alle kvintiler vil indeholde et tilstrækkeligt antal fonde til, at der vil kunne udledes statistisk 

signifikante resultater, eftersom deres undersøgelse baserede sig på 904 fonde, hvorved hver kvintil 

indeholder 36-37 fonde.  

Da udvælgelseskriterierne for nærværende afhandling begrænser antallet af fonde til 19, vil en 

tilsvarende fordeling medføre, at hver kvintil vil indeholde 0-1 fond, hvilket vurderes for spinkelt. 

Det er derfor nødvendigt at foretage segmenteringen i færre grupper for at sikre et større antal fonde 

i hver gruppe. Som nævnt tidligere i afhandlingen vil de anvendte udvælgelseskriterier bevirke at en 

stor del af fondene vil have en relativt høj AS. Det synes ikke hensigtsmæssig idet de laveste 

grupperinger da vil indeholde fonde med en høj AS. Derved vil en relativ inddeling deklarere fonde, 

                                                 
1 http://www.cfr.org/united-kingdom/understanding- libor-scandal/p28729 
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som umiddelbart er aktive (70-80% AS) som skabspassive jf. Petajistos illustration i figur 3.4 Der 

vil derfor blive foretaget en fordeling af fondene pba. nogle absolutte krav til hhv. AS og TE. I 

stedet for 25 grupperinger baserede på AS og TE kvintiler vil de af Cremers og Petajisto foreslåede 

grænser blive anvendt, hvorved fondene inddeles i fem grupper i alt, eftersom passive fonde er 

fravalgt i datagrundlaget.  

 

Figur 4.1 

 

Kilde: Egen tilvirkning pba. foreslåede værdier i Cremers og Petajisto 2006 

 

Som tidligere nævnt skaber anvendelsen af et statisk krav ifht. nøgletal, hvis værdier afhænger af 

den generelle markedsvolatilitet, udfordringer. Dette kunne afhjælpes ved at anvende et dynamisk 

mål for hhv. TE og AS, som afhænger af den samlede markedsvolatilitet. For at kunne skabe dette 

estimat vil fastsættelse af forholdet mellem markedsvolatilitet og krav til hhv. AS og TE foretages 

følgende to cross-sectional analyser. 

 

Afhængig variabel: Active Share 

Uafhængige variable: Tracking Error, Samlet markedsvolatilitet1, Antal positioner i porteføljen, 

alder, Afkast på benchmark, BAR.  

 

og 

 

Afhængig variabel: Tracking Error 

Uafhængige variable: Active Share, Samlet markedsvolatilitet, Antal positioner i porteføljen, alder, 

Afkast på benchmark, BAR.  

                                                 
1 Baseret på standardafvigelsen på af daglige afkast på DIGI i det pågældende kvartal. 
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Ovenstående faktorer inkluderes i analysen, da de har en forklarende effekt på Active Share iflg. 

(Cremers og Petajisto 2006). Når der i analysen kontrolleres for effekten af disse variable vil 

fortolkningen af markedsvolatilitetsparametret være upåvirket af de inkluderede variable. 

Parameteret for den samlede markedsvolatilitet skal da tjene som indikator for fastsættelsen af de 

dynamiske krav til hhv. AS og TE.  

 

Såfremt parametrene findes signifikante vil performancemålingen basere sig på både de statiske og 

dynamiske inddelingskriterier.  

 

4.6 Performancemåling pba. segmentering 

Ud fra ovenstående fordelingsnøgler vil der blive foretaget forskellige tidsserieanalyser af 

afkastdata. Idet der ønskes en konsistent anvendelse af samme observationshyppighed, vil 

performancemålingen basere sig på månedlige afkastdata.  

I de 5 grupperinger vil afkastet af de pågældende fonde blive sammenlagt i et ligevægtet 

gennemsnit. Der tages ikke hensyn til fondstørrelsen i sammenvægtningen, da fokus er på fondenes 

investeringsstil og ikke hvor meget de enkelte fonde vægter i gruppen. Det sammenvægtede afkast 

anvendes da som afhængig variabel med DIGI som uafhængig variabel. Med henvisning til den 

tidligere diskussion om anvendelse af flere forklarende variable til fastsættelse af afkastkrav for en 

fond, vil der udover CAPM-alfa blive anvendt både 3- og 4-faktor alfa. Alfa i de forskellige 

tidsserieanalyser vil blive vurderet ud fra et 5% signifikansniveau. Ved estimering af 3- og 4-faktor 

alfa anvendes forskellige approximationer for at estimere hhv. small-cap præmie, value- og 

momentumeffekt. Til estimation af small-cap præmien er anvendt månedlige afkast på hhv. MSCI 

World Small Cap og MSCI World Large Cap. Begge angivet i DKK, da samtlige fonde i 

datagrundlaget ligeledes er angivet i DKK. Præmien er beregnet på månedsbasis som Small-cap 

minus Large-cap. På samme måde er value-effekten beregnet på månedlige data for MSCI World 

Value Indeks minus MSCI World Growth Indeks. MSCI anvendes da de alle består af et bredt 

udsnit af de forskellige aktier inden for hver kategori.  

Til estimering af momentumfaktoren, som anvendes i 4-faktor alfa tages udgangspunkt i Kenneth 

Frenchs 10 momentumporteføljer1. Faktoren beregnes som forskellen mellem det ligevægtede 

gennemsnit af de 30% dårligst performende porteføljer og de 30% bedste porteføljer. Dette med 

                                                 
1 http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
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inspiration fra (Carhart 1997). Disse momentumporteføljer konstrueres månedligt på baggrund af de 

tolv seneste måneders afkastdata fra NYSE, NASDAQ og AMEX, hvor de 10% bedste aktier 

placeres i portefølje 10 og de næste 10% i portefølje 9 osv. Porteføljernes svaghed er umiddelbart 

deres sammensætning, som udelukkende består af amerikanske aktier og derved reelt er en 

approximation af momentum på det amerikanske marked. Disse er umiddelbart de bedste 

momemtumporteføljer, der er til rådighed, og med henvisning til det amerikanske aktiemarkeds 

vægt i markedsporteføljen1, vurderes disse at være tilfredsstillende ifht. estimationen af 

momentumeffekten.  

 

For at illustrere den samlede effekt af de enkelte grupperinger, vil der udover ovenstående 

tidsserieanalyse blive foretaget en cross-sectional analyse baseret på dummyvariable. Hvert 

observationssæt af hhv. AS, TE vil blive omdannet til binære værdier baseret på grupperingen. 

Disse binære værdier vil blive analyseret imod merafkastet ift. DIGI. Derved kan den samlede 

effekt af hver ”fond-label” aflæses som parameteret af de forskellige binære variable. Disse 

parametre vil ligeledes blive vurderet ud fra et 5%-signifikansniveau. Udover de binære variable vil 

der i analysen, som tidligere, blive inddraget flere forklarende variable for at kunne isolere effekten 

af de enkelte gruppeplaceringer.  

 

4.7 Active Share som estimator for fremtidigt afkast 
Udover ovenstående analyse af, hvorvidt der er forskel på forskellige porteføljestrategiers evne til at 

skabe signifikante merafkast, vil det blive undersøgt, hvorvidt AS kan bruges som estimator for 

fremtidigt merafkast ift. benchmark. Dette vil blive vurderet ud fra en tidsserieanalyse med 

følgende parametre 

 

Afhængig variabel: BAR 

Uafhængig variable: Active Share, Tracking Error, AUM, Fondens alder, tidligere merafkast ifht. 

DIGI, tidligere afkast på DIGI. 

 

                                                 
1 Det amerikanske aktiemarked fylder 51,74% af MSCI ACWI pr. 27. feb. 2015 
http://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-acwi.pdf 
 

http://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-acwi.pdf
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Omsætning og omkostninger inkluderes ikke i analysen, da det ikke har været muligt at fremskaffe 

historiske data for disse. Det vil være muligt at anvende de aktuelle omkostningsniveauer for 

samtlige tidsserier, men der vil da ikke være variation i denne variabel, hvorfor denne undlades. 

 

Selvom modellens formål er at afdække AS påvirkning af merafkastet ift. benchmark inkluderes de 

andre variable, da de har forklarende kraft ift. merafkastet i fonden (Cremers og Petajisto 2006). 

Når disse variable inkluderes vil ”alt andet lige” effekten af AS kunne aflæses uden at effekten af 

disse variable påvirkes. Dette skyldes, at AS er korreleret med de øvrige variable. Såfremt modellen 

bygges op med AS ifht. merafkast alene vil en del af AS-effekten bestå af de variable, der ikke 

kontrolleres for i modellen, da en ændring i AS vil medføre ændringer i de andre variable som 

derved vil influere merafkastet. Derfor er det vigtigt at inkludere de variable, som påvirker AS.  

 

Denne analyse inkluderes i afhandlingen, da det findes relevant at se på hvorvidt AS kan anvendes 

som indikator for fremtidige afkast, men også at se på, hvordan sammenhængen mellem AS og 

afkast har været historisk. Desuden ønskes effekten af AS uden samtidig kombination med TE 

belyst, for derved at kunne konkludere, om rådgivere bør basere deres anbefaling på AS-niveau 

alene eller om TE skal inkluderes.  

 

4.8 Tidsserieanalyser 
Der anvendes samme metodik for samtlige tidsserieanalyser i nærværende afhandling. Denne vil 

blive gennemgået i det følgende.  

 

Indledningsvist undersøges i hvilken grad de forklarende variable er korrelerede, for derved at 

kunne fastslå, hvorvidt der er grund til at mistænke multikullinaritet i modellerne. Multikullinaritet 

mistænkes såfremt to variable har en indbyrdes korrelationskoefficient 0,8 eller højere. I de tilfælde, 

hvor flere variable synes stærkt korrelerede estimeres parametre for begge variable. Den ene af de 

to variable med det laveste signifikansniveau udelades da af den kommende del af analysen. Den 

tilbageværende variabel anvendes i den videre analyse. Analyserne foretages i STATA. STATA 

anvendes frem for Excel, idet programmet tilbyder bedre og flere funktionaliteter ifht. de tests der 

skal foretages, samt mulighed for at korrigere for eventuelle brud på TS.1-6 samt MLR.1-5. 
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Regressionsoutputtet, efter udelukkelsen af de stærkt korrelerede variable, testes efterfølgende for 

hhv. autokorrelation og heteroskedasticitet. Test for autokorrelation foretages med DW-testen, der, 

som tidligere nævnt, tester for 1. grad af autokorrelation. STATAs indbyggede DW-test anvendes, 

hvorfor de statistiske udregninger ikke foretages manuelt, men blot aflæses. Testen for 

autokorrelation foretages pba. et 95% signifikansniveau. Hvorvidt autokorrelation kan forkastes 

eller ej afhænger af DW-værdien. Hvis DW-værdien er lavere end den nedre del af 

signifikansintervallet, vil der være autokorrelation i modellen. Er DW-værdien indenfor DW-

intervallet kan det ikke konkluderes om der er autokorrelation og endeligt kan hypotesen om 

autokorrelation forkastes såfremt DW-værdien er højere end den øvre grænse i intervallet.  

 

Der ønskes udelukkende modeller, som ikke indeholder autokorrelation, idet risikoen for at vurdere 

en insignifikant variabel for værende signifikant ønskes reduceret mest muligt. Forefindes 

autokorrelation i en opstillet model anvendes en Prais-Winsten metode via STATA. Denne metode 

har vist sig særdeles effektiv ifht. at eliminere autokorrelation i de tilfælde, det har været 

nødvendigt. Prais-Winsten baserer sig på FGLS, som bl.a. anvendes til at behandle autokorrelation. 

Såfremt der er tegn på autokorrelation er FGLS estimatorer at foretrække frem for OLS estimatorer, 

hvorfor den iterative Prais-Winsten regression er anvendt i de tilfælde der er tegn på autokorrelation 

(Woolridge 2009). Prais-Winsten anvendes frem for Cochrane Orcutt (CO), da CO ikke medtager 

den første observation i datasættet.  

 

Når modellen er opstillet og sikret for autokorrelation testes for heteroskedasticitet i STATA ved 

brug af ESTAT HETTEST. Denne test returnerer en CHI2-probability. Såfremt denne er højere end 

5%, kan hypotesen om heteroskedasticitet forkastes. I de tilfælde, at hypotesen om 

heteroskedasticitet ikke kan forkastes, foretages den samme regression i STATA, men med 

heteroskedasticitets-robuste standardafvigelser, ved at tilføje ”,robust”. Derved elimineres 

heteroskedasticiteten i modellen og denne kan således bruges til at foretage konklusioner på 

baggrund af.  

 

Insignifikante variable bibeholdes i modellen idet der i den økonomiske model er argumenter for at 

disse medtages. Da størstedelen af de variable der inddrages primært medtages for at forbedre alt-

andet-lige antagelsen, vil der ikke skulle konkluderes pba. af disse, hvorved deres statistiske 

signifikansniveau synes mindre relevant.  
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Test af normalitet i residualleddene vil blive foretaget ud fra en Skewness-Kurtosis test i STATA. 

(sktest). Denne returnerer en CHI2-probability. Såfremt denne er over 5% kan hypotesen om 

normalfordeling af residualleddene ikke forkastes. Denne test er valgt, da den CHI-probability der 

returneres tager højde for antallet af observationer i datasættet. De udarbejdede regressionsanalyser 

har ikke alle et stort antal observationer, hvorfor denne test er anvendt frem for eksempelvis Jarque-

Bera, som umiddelbart er en bedre test, hvis der er tale om stort datasæt (+500 observationer). 

Ulempen ved at anvende STATAs SKTEST er, at den egentlig er tænkt til anvendelse på rådata, 

hvilket ikke sker i denne sammenhæng idet testen foretages på residualer, som pr. definition er 

estimerede data. Derved ”tabes” en frihedsgrad. Dette vurderes dog at være at foretrække frem for 

eksempelvis Jarque-Bera.  

5 Empiriske resultater 

5.1 Fondenes fordeling i grupperne 
Af nedenstående tabel 5.1 fremgår fordelingen af fondene i de fem grupper. Tabellen består af 

samtlige kvartaler, hvor både AS og TE kan beregnes for en fond – i alt 567 kvartaler. Oversigt 

over fondenes AS og TE fremgår af bilag 29-30. 

 

Tabel 5.1  

Closet Indexers Moderately 

Active 

Factor bets Diversified 

Stockpicker 

Concentrated 

Stockpicker 

2,12% 17,28% 11,82% 25,04% 43,74% 

 

Andelen af CI er ganske beskeden, med blot 2,12 pct., hvilket ikke er overraskende med henvisning 

til effekten af, at anvende et bredt indeks, som blev gennemgået i afsnit 4.2.  

Af nedenstående tabel 5.2 ses det at der er en negativ korrelation på -0,8 mellem AS og antal 

positioner, hvilket underbygger påstanden om at det har en betydning for vores resultater af AS, at 

det anvendte benchmark er meget stort og mange af fondene har få positioner i porteføljerne. MA 

har en andel på 17,28 pct., FB fylder 11,82 pct., DS fylder 25,04 pct. og CS fylder 43,74 pct. Der 

tegner sig et klart billede af, at vores udvælgelse af fonde har meget høje AS, idet 68,8% af fondene 

har en AS på mindst 80%. 
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Tabel 5.2 

 

Der kan være flere mulige forklaringer på, hvorfor fondene har så høje AS. Som nævnt i afsnit 4.2, 

har et lavt antal fondskoder en logisk betydning for niveau af AS. Dette er dog ikke en forklaring på 

niveauet af AS, fordi det der jo rent faktisk er sket, er at porteføljeforvalterne har truffet et aktivt 

valg om at fravælge, samt under- og overvægte aktier, hvilket er en af forklaringerne på niveauet af 

AS. Porteføljeforvalterens udvælgelsesproces må alt andet lige have respekt for bl.a. 

analyseomkostninger, handelsomkostninger samt reducering af usystematisk risiko, eftersom disse 

elementer danner rammen om den rationelle beslutning. Det er derfor ikke overraskende, at der i de 

udvalgte fonde findes en stor overvægt af fonde med høj AS, da rammerne for fondene (globale 

aktier), giver mulighed for at divergere meget fra benchmark.  

 

Hvorvidt den enkelte aktie skal neutraliseres, under-/ overvægtes eller helt undlades, må baseres på 

en analyse af selskabet. Vi har ikke kendskab til, hvordan porteføljeforvalterene reelt arbejder med 

analyser, og hvorvidt forvalteren selv laver analyser, eller har andre enheder til at forestå 

analyserne. Det virker usandsynligt, at porteføljeforvalteren skulle have ressourcer til at foretage 

analyser af samtlige selskaber i benchmark, hvorfor det må antages, at de fundamentale analyser 

udarbejdes andetsteds – eksempelvis en intern analyseafdeling eller eksterne kilder. De implicitte 

analyseomkostninger, altså udgifterne ved at foretage analysen samt træffe en beslutning om vægt i 

det givne selskab, må alt andet lige have en betydning for, hvor mange aktier porteføljeforvalteren 

medtager i sin portefølje. De tidmæssige ressourcer vil med stor sandsynlighed også have 

indflydelse. Det er rationelt at porteføljeforvalteren i sidste ende træffer beslutninger ud fra en 

samlet vurdering af afkast, risiko samt omkostninger. Det er blevet observeret, at samtlige fonde 

inddrager færre aktiver i porteføljen end antal aktiver i det benchmark der refereres til (DIGI).  

 

Et led i at reducere fondens omkostninger, er at handelsomkostningerne bliver holdt så lave som 

muligt. Hvor mange aktier der skal indgå i porteføljen må alt andet lige være en rationel refleksion 

   StdafvBMr    -0.0282   0.0040  -0.0383  -0.0631  -0.0503   0.0278  -0.5858  -0.4358  -0.6291  -0.4632   1.0000

Rindekst3t~1     0.0613   0.0199   0.0199   0.0530   0.0086  -0.0188   0.1550   0.9391   0.1093   1.0000

Rindekst1t~t     0.0524   0.0258   0.0418   0.0167   0.0120  -0.0329   0.9059   0.1346   1.0000

  BARt3tilt1     0.0546   0.0409   0.0232   0.0677  -0.0274  -0.0329   0.1655   1.0000

   BARt1tilt    -0.0012   0.0316   0.0358   0.0266  -0.0041  -0.0377   1.0000

Antalposit~r    -0.0170  -0.7937  -0.3902   0.0427   0.2072   1.0000

  Fondalderr    -0.0761  -0.2712  -0.2420   0.1210   1.0000

Fondstrrelse    -0.0072   0.1620  -0.1657   1.0000

          TE     0.0166   0.1998   1.0000

          AS     0.0597   1.0000

        BARt     1.0000

                                                                                                                 

                   BARt       AS       TE Fondst~e Fondal~r Antalp~r BARt1t~t BARt3t~1 Rindek~t Rindek~1 Stdafv~r

(obs=567)

. cor BARt AS TE Fondstrrelse Fondalderr Antalpositioner BARt1tilt BARt3tilt1 Rindekst1tilt Rindekst3tilt1 StdafvBMr
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fra porteføljeforvalterens side, med henblik på at skabe den optimale portefølje, med respekt for 

både afkast, risiko samt omkostninger. Det at handelsomkostningerne er et vigtigt element for 

porteføljeforvalteren bidrager også til forklaringen af fondenes høje AS. Porteføljeforvalterens 

beslutning om, hvor mange aktier, der skal indgå i porteføljen må umiddelbart hænge sammen med, 

hvor mange aktier der ifølge porteføljeteorien skal til for at eliminere mest mulig usystematisk 

risiko. Denne relativt lave grænse på ca. 30 selskaber ifht. antallet af aktier i benchmark kan være 

en anden forklaring på fondenes høje AS, da fonden ikke opnår nogen betydelig 

diversifikationsgevinst ved at inddrage mere end 30 selskaber (Elton & Gruber 1977). I 

nedenstående figur 5.1 ses sammenhængen mellem de udvalgte fondes antal fondskoder og deres 

AS.  

 

Figur 5.1 

 

Kilde: egen tilvirkning pba. afhandlingens datamateriale. OBS: DIEGEA er undladt i analysen da, 

der kun er fire observationer at beregne gennemsnit pba. af, hvilket vurderes at være for spinkelt. 

 

Langt størstedelen af fondene med højest AS har under 100 positioner i deres portefølje. 

I porteføljeforvalterens udvælgelsesproces, må det alt andet lige være rationelt, som minimum at 

inddrage 30 selskaber, så den usystematiske risiko ikke længere er en væsentlig faktor i det 

fremtidige afkast. Det virker plausibelt, at den usystematiske risiko har stor forklarende effekt på de 

høje AS, eftersom 30 selskaber kun udgør ca. 1,8 pct. af antal selskaber i MSCI World. 
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5.2 Active Share som indikator for fremtidig afkast 

Nedenstående regressionsoutput belyser sammenhængen mellem BAR, AS, TE, AUM, Fondens 

alder, og afkast på benchmark i den foregående periode. Alle forklarende variable er målt på 

tidspunkt t-1, mens BAR er målt på tidspunkt t. På denne måde kan effekten af AS på t-1, på det 

fremtidige BAR, aflæses. Af Tabel 5.2 fremgår de forklarende variables indbyrdes 

korrelationskoefficienter. Denne tabel anvendes til at undersøge, hvorvidt der er multikullinaritet i 

modellen. Der ses en meget høj korrelation mellem BARt-3 til t-1 og BARt-1 til 1 samt Rindekst-3 til t-1 og 

Rindekst-1 til t. Derfor er det parameter i de forskellige analyser med den laveste p-værdi undladt i 

analysen. 

(Finanstilsynet 2013) samt (Cremers og Petajisto 2006) differentierer fonde pba. TE-niveauet 

mellem 0 og 8%, mens der ikke skelnes mellem forskelle i niveauer over 8 %. Dette kunne indikere, 

at den marginale effekt ved en ændring i TE afhænger af udgangspunktet. Derfor inkluderes et 

kvadreret led af TE (TE2), for at teste denne tese, da en ikke lineær sammenhæng synes plausibel. 

AUM, Fondens alder samt afkast på benchmark i den foregående periode er inkluderet i analysen 

for at kunne kontrollere for effekten af disse. Da de alene er medtaget som et kontrollerende 

element vil de marginale effekter eller signifikansniveauer ikke blive kommentere yderligere. 

 

Af nedenstående tabel 5.3 fremgår det af Durbin Watson statistikken, at der ikke er 1. grads 

autokorrelation. Den kritiske grænse ved opslag i DW-signifikanstabellen er 1,841. Den oprindelige 

regressionsanalyse viser, at der i modellen er heteroskedasticitet, hvorfor der her er anvendt en 

”,robust” regression.  

 

Tabel 5.3 

 Durbin-Watson d-statistic(  7,   567) =  2.302733

. estat dwatson

                                                                               

        _cons    -.0113718   .0082477    -1.38   0.169    -.0275721    .0048284

Rindekst1tilt     .0213256   .0189361     1.13   0.261    -.0158689      .05852

   Fondalderr    -.0002459   .0001915    -1.28   0.200    -.0006221    .0001303

 Fondstrrelse    -4.37e-14   4.01e-13    -0.11   0.913    -8.32e-13    7.44e-13

          TE2    -.5973033   .3696694    -1.62   0.107    -1.323411    .1288047

           TE     .1584826    .101634     1.56   0.119    -.0411479     .358113

           AS     .0054175   .0100343     0.54   0.589     -.014292    .0251271

                                                                               

         BARt        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                                       Root MSE      =  .03364

                                                       R-squared     =  0.0140

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F(  5,   560) =       .

Linear regression                                      Number of obs =     567
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Af nedenstående figur 5.2 fremgår scatterplots for residualerne ifht. de forklarende variable. Der 

fremgår ingen lineær tendens af nedenstående scatterplots, hvorfor TS.3/MLR.4 synes opfyldt.  

 

Figur 5.2 

 

 
 

Der findes ingen statistisk signifikante parametre i analysen, hvorfor der ikke kan konkluderes, 

hvorvidt AS eller TE har en forklarende effekt på fremtidigt afkast. Endvidere er det kvadrerede 

TE-led insignifikant, hvorved det ikke kan konkluderes at der skulle være en ikke lineær 

sammenhæng mellem BAR og TE. R-squared er også temmelig lav. Den samlede model vurderes 

derfor ikke brugbar til yderligere konklusioner.  
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5.3 Sammensætning af dynamiske krav for AS og TE 

5.3.1 Active Share 

I nedenstående regresionsoutput fremgår sammenhængen mellem den samlede markedsvolatilitet 

og AS. Denne analyse skulle bruges til at fastslå hvorvidt der er en sammenhæng mellem den 

observerede standardafvigelse på markedet og de beregnede AS, hvilket indikeres af (Hansen, 

Havbo og Stegenborg-Andersen 2014). I den oprindelige tidsserieanalyse fandtes autokorrelation, 

hvorfor nedenstående output er baseret på Prais-Winsten regression.  

 

 

Tabel 5.4 

 

 

Scatterplots som fremgår af bilag 2 viser ingen lineær tendens, hvor TS.3/MLR.4 synes opfyldt.  

 

Det er bemærkelsesværdigt, at samtlige variable med undtagelse af markedsvolatiliteten 

(stdafvBMr) er statistisk signifikante på 5% niveauet, når det nu netop var denne, som skulle 

anvendes til at fastsætte et dynamisk mål/krav for en aktiv fond.  

 

5.3.2 Tracking Error 

Det samme billede gør sig gældende i den tilsvarende analyse for TE i tabel 5.5. Standardafvigelsen 

på markedet er insignifikant, mens de fleste andre parametre i modellen er signifikante. Til forskel 

fra den foregående analyse af AS, er benchmarkafkastet på t-3 til t-1 og t-1 til t ej heller signifikant 

forskellige fra 0.  

 

Durbin-Watson statistic (transformed) 2.018215

Durbin-Watson statistic (original)    0.337187

                                                                                 

            rho     .8647433

                                                                                 

          _cons     .8938497   .0252623    35.38   0.000     .8442287    .9434708

      StdafvBMr     .0008722   .0298721     0.03   0.977    -.0578036    .0595479

 Rindekst3tilt1     .0503321   .0159568     3.15   0.002     .0189892    .0816749

  Rindekst1tilt     .0903375   .0255261     3.54   0.000     .0401983    .1404768

Antalpositioner    -.0008436   .0000373   -22.60   0.000     -.000917   -.0007703

     Fondalderr    -.0023261   .0006245    -3.72   0.000    -.0035529   -.0010994

   Fondstrrelse     4.39e-12   1.84e-12     2.39   0.017     7.76e-13    8.01e-12

            TE2    -5.268736   .8766313    -6.01   0.000    -6.990644   -3.546829

             TE     1.367259   .2820743     4.85   0.000     .8131997    1.921318

                                                                                 

             AS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

       Total    1.68474935   565  .002981857           Root MSE      =  .03808

                                                       Adj R-squared =  0.5138

    Residual    .807609853   557  .001449928           R-squared     =  0.5206

       Model    .877139499     8  .109642437           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  8,   557) =   75.62

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     566

Cochrane-Orcutt AR(1) regression -- iterated estimates



 68 

Scatterplots som fremgår af bilag 3 viser ingen lineær tendens, hvor TS.3/MLR.4 synes opfyldt.  

 

Tabel 5.5 

 

 

Ud fra ovenstående analyse, kan der ikke konkluderes om der er en sammenhæng mellem den 

samlede markedsvolatilitet og niveauerne for AS og TE. Det bemærkes, at både R-square og adj. R-

square er relativt lave i begge analyser. Det mistænkes derfor at der er må være en række variable, 

som ikke er inkluderet i modellen, som har en forklarende kraft på hhv. AS og TE. Det er derfor 

ikke muligt at sammensætte et dynamisk krav til fondene ifbm. gruppeinddelingen. Den videre 

analyse af de grupperede afkast vil således basere sig på de tidligere nævnte statiske krav til hhv. 

AS og TE.  

 

5.4 Tidsserieanalyse af grupperet afkast 
Af bilag 5-9 fremgår resultaterne af de foretagne tidsserieanalyser for de fem grupper, scatterplots 

for hver sæt af residualled ifht. de forklarende variable (BETA, SMB, HML og MOM) samt CHI2-

probability ifbm. SKTEST. CI er kun repræsenteret i 9 forskellige kvartaler. Derfor testes for 

normalitet i residualleddene i alle grupper. Dette selvom der i de øvrige grupper er mere end 15 

observationer – dog ikke markant flere (34-42 kvartaler) 

 

Ingen af de udarbejdede scatterplots viser en lineær tendens, hvorfor TS.3/MLR.4 synes opfyldt.  

Det fremgår også af bilag 5-9, at samtlige CHI2-probabilities er højere end 5%, hvorfor hypotesen 

om normalitet ikke kan forkastes. TS.6 vurderes således at være opfyldt.  

 

Durbin-Watson statistic (transformed) 1.904501

Durbin-Watson statistic (original)    0.203808

                                                                                 

            rho     .9270472

                                                                                 

          _cons     .2261287   .0258267     8.76   0.000     .1753995     .276858

      StdafvBMr    -.0040711   .0165669    -0.25   0.806     -.036612    .0284698

 Rindekst3tilt1     .0113721   .0089747     1.27   0.206    -.0062561    .0290003

  Rindekst1tilt     .0196133   .0142934     1.37   0.171     -.008462    .0476886

Antalpositioner    -.0001706   .0000275    -6.20   0.000    -.0002247   -.0001166

     Fondalderr    -.0011952   .0003666    -3.26   0.001    -.0019152   -.0004752

   Fondstrrelse    -7.83e-12   1.08e-12    -7.24   0.000    -9.95e-12   -5.70e-12

             AS    -.0857864     .02292    -3.74   0.000    -.1308063   -.0407665

                                                                                 

             TE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

       Total    .325462026   566  .000575021           Root MSE      =  .02169

                                                       Adj R-squared =  0.1822

    Residual    .262869879   559   .00047025           R-squared     =  0.1923

       Model    .062592146     7  .008941735           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  7,   559) =   19.01

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     567
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Resultaterne viser at der ikke er nogle signifikante alfaer på 5%. signifikansniveau, og det er 

gennemgående, at forklaringsgraderne (R-squared) er lave. Modellen forklarer således kun en 

ganske lav del af variationen i afkastet. CS har det laveste signifikansniveau, med en p-værdi på 

18,8%. Denne er dog stadig insignifikant, hvorfor samtlige gruppers samlede performance vurderes 

at være neutral. Dog bemærkes det at forklaringsgraden for netop CS er 33,04%, hvilket 

umiddelbart vurderes lavt.  

 

Af nedenstående tabel 5.6 fremgår sammenhængen mellem en fonds gruppeplacering og BAR. 

 

Tabel 5.6 

 

 

Som det fremgår af regressionen og de efterfølgende test er der hverken autokorrelation eller 

heteroskedasticitet. Modellen synes dog umiddelbart ikke anvendelig til at forklare variationen i 

BAR, eftersom r-squared alene er 1,7% og 1,0% ved adjusted r-squared. Ingen af de inkluderede 

variable er statistisk signifikante på 5% niveauet, hvorfor modellen ikke kan anvendes til at 

konkludere, hvorvidt der er forskel på afkastet af fondene på tværs af de forskellige grupper. Dette 

synes umiddelbart konsistent ifht. de øvrige tidsserieanalyser, som estimerer BAR på tidspunkt t 

pba. en række andre variable herunder AS og TE på tidspunkt t-1. Det skal bemærkes, at der for 

denne analyse er søgt at forklare variationen i BAR på tidpunkt t ud fra fondens gruppeplacering på 

tidspunkt t. Således søger modellen at klarlægge forholdet mellem gruppeplacering og afkast og 

ikke fremtidigt afkast som de øvrige analyser. 

         Prob > chi2  =   0.1185

         chi2(1)      =     2.44

         Variables: fitted values of BAR

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   566) =  2.309359

. estat dwatson

                                                                                          

                   _cons    -.0062461   .0096885    -0.64   0.519    -.0252763    .0127841

Concentratedstockpickers     .0081271   .0099202     0.82   0.413    -.0113581    .0276122

 Diversifiedstockpickers    -.0024338   .0100896    -0.24   0.809    -.0222518    .0173842

              Factorbets     .0018516   .0105204     0.18   0.860    -.0188127    .0225158

        Moderatelyactive     .0058734   .0102703     0.57   0.568    -.0142996    .0260464

          Closetindexers            0  (omitted)

                                                                                          

                     BAR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                          

       Total    .642841722   565  .001137773           Root MSE      =  .03356

                                                       Adj R-squared =  0.0100

    Residual    .631915593   561  .001126409           R-squared     =  0.0170

       Model    .010926129     4  .002731532           Prob > F      =  0.0471

                                                       F(  4,   561) =    2.42

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     566
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Der kan ud fra datamaterialet altså ikke konkluderes, at enkelte grupperinger skulle performe bedre 

end andre grupper, eller at der skulle være forskel på disse. Dette er også konsistent ifht. de tidligere 

foretagne analyser, som viser, at AS og TE ikke er i stand til at forudsige fremtidigt BAR.  

 

5.5 Tidsserieanalyser af enkelte fonde 

 
Eftersom der ikke fandtes signifikante alfaer for grupperne, er det således relevant at foretage en 

tidsserieanalyse på de enkelte fonde, og undersøge om disse har skabt signifikante alfaer.  

Af bilag 10-28 fremgår regressionsoutputtet for de foretagne tidsserieanalyser. Alfa værdier pba. 

CAPM, 3-faktor og 4-faktor samt tilhørende p-værdier er sammenfattet i nedenstående tabel 5.7.  

 

Test for multikullinaritet fremgår af bilag 1. 

 

Tabel 5.7 

 
CAPM 3-faktor 4-faktor 

Afdeling Al fa  P-va lue Al fa  
P-
va lue Al fa  

P-
va lue 

Danske Invest Engros Global Equity Solution (DIEGEA) 0,50% 30,70% 0,47% 40,50% 0,42% 46,10% 

Danske Invest Global StockPicking (DIGS) 0,33% 37,20% 0,28% 44,50% 0,31% 37,80% 

Handelsinvest Verden (HV) 0,14% 67,60% 0,15% 64,40% 0,18% 58,50% 

Jyske Invest Favorit Aktier (JIFA) 0,54% 15,60% 0,50% 19,70% 0,55% 14,70% 

Jyske Invest Globale Aktier (JIGA) -0,01% 93,60% -0,07% 60,10% -0,06% 65,00% 

Jyske Invest Globale Aktier Special (JIGAS) 0,22% 41,20% 0,17% 59,20% 0,14% 61,50% 

Maj Invest Aktier (MIA) 0,11% 62,80% 0,04% 86,80% 0,03% 89,00% 

Maj Invest Value Aktier (MIVA) 0,26% 27,80% 0,23% 33,50% 0,20% 41,60% 

Nordea Invest Engros Absolute Return Equities  (NEARE) 0,31% 7,90% 0,38% 0,50% 0,41% 0,30% 

Nordea Invest Engros Internationale Aktier (NEIA) 0,00% 97,90% -0,01% 94,70% -0,02% 88,20% 

Nordea Invest Globale UdbytteAktier (NGUA) -0,37% 1,70% -0,43% 0,50% -0,45% 0,40% 

Nordea Invest Aktier (NIA) -0,09% 34,50% -0,10% 29,30% -0,12% 20,70% 

Nordea Invest Global Value (NIGV) -0,02% 91,70% 0,01% 96,10% -0,02% 93,60% 

Nordea Invest Stabile Aktier (NISA) 0,22% 26,30% 0,29% 12,70% 0,29% 13,70% 

Nordea Invest Verden (NIV) -0,18% 13,70% -0,17% 14,20% -0,19% 13,40% 

Sparinvest Cumulus Value (SICV) -0,20% 37,10% -0,17% 46,20% -0,20% 39,00% 

Sparinvest Momentum Aktier (SIMA) -0,11% 54,90% -0,13% 50,70% -0,10% 61,90% 

Sparinvest Value Aktier (SIVA) -0,12% 50,40% -0,11% 52,20% -0,13% 43,70% 

Sydinvest Verden Ligevægt & Value (SIVLV) -0,14% 41,50% -0,15% 38,40% -0,17% 33,90% 
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Af ovenstående tabel 5.7 fremgår alfa-værdierne for de 19 fonde, som afhandlingen omfatter. Alfa 

vurderes ud fra et 5% signifikansniveau, hvorved p-værdien skal være lavere end 5% for at kunne 

afvise, at alfa er lig 0 og derved sige, at alfa er signifikant. Der er blot én afdeling, (NEARE) der 

har skabt en positiv og signifikant alfa ifht. 3- og 4-faktor modellerne. Det skal bemærkes, at den 

udregnede CAPM-alfa for NEARE baserer sig på en robust Prais-Winsten regression, da der i den 

oprindelige regression fandtes både autokorrelation og heteroskedasticitet. De beregnede 3-faktor 

og 4-faktor alfa er baseret på en almindelig OLS-regression, hvorved P-værdierne er lavere, hvilket 

er forklaringen på, at CAPM-alfa ikke er signifikant mens 3-faktor og 4-faktor alfa er signifikant. 

Endvidere er der blot én afdeling (NGUA), der har skabt negativ og signifikant alfa ifht. CAPM, 3-

faktor og 4-faktormodellerne. Alle øvrige afdelinger har i analyseperioden haft neutral performance. 

 

Når alfa ikke vurderes signifikant, vurderes afdelingens performance at være neutral. Afkastet er 

altså hverken højere eller lavere end DIGI. At langt størstedelen af de aktivt baserede afdelinger, 

som analysen beskæftiger sig med, ikke er i stand til at levere positiv alfa, synes konsistent med 

tesen om efficiente kapitalmarkeder i semi-stærk form. Resultaterne antyder dog, at de aktive fonde 

er i stand til at skabe et merafkast, som svarer overens med de ekstra omkostninger ved aktiv 

forvaltning.  

5.6 SR og IR 
Mens ovenstående analyser baserer sig på alfa, er det også relevant at se på andre nøgletal, som 

tager højde for den totale risiko i afdelingerne. Derfor vil performancemålingen, af de i 

afhandlingen inkluderede fonde, fortsætte med en analyse af SR og IR. Beregningen af SR vil 

basere sig på de samlede grupperede afkast for hver af de fem grupper. Der vil således ikke blive 

beregnet SR på de enkelte fonde. Dette skyldes, at der ønskes en fremstilling af eventuelle forskelle 

i grupperne, for at kunne konkludere hvorvidt enkelte grupperinger leverer bedre resultater end 

andre. Alternativet til at basere SR-beregningen på grupperede afkast er at beregne SR for de 

enkelte fonde. Dette vurderes dog at være uhensigtsmæssigt, da fondene ofte skifter gruppe over tid. 

En samlet SR for hver enkelt fond giver således ikke nødvendigvis information om, hvorvidt én 

type gruppe leverer bedre resultater end andre.  

 

Af samme årsag vil de følgende beregninger af IR ligeledes blive baseret på grupperet afkast. En 

tredje mulighed ville være, at beregne de pågældende nøgletal for de perioder, hvor den enkelte 
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fonde ikke skifter gruppe. Dette giver dog nogle udfordringer ifht. de mange perioder fonden kun 

befinder sig i én given gruppe i få kvartaler. Derfor baseres analysen på gennemsnitlige afkast af 

samtlige fonde i en given gruppe i hvert kvartal.  

 

Af nedenstående tabel 5.8. fremgår hhv. SR og IR for hver af de fem grupper.  

 

Tabel 5.8 

Gruppe CI MA FB DS CS 

Risikopræmie, gennemsnit -1,10% 0,71% 1,77% 0,32% 1,89% 

Standardafvigelse 13,22% 8,35% 6,36% 7,96% 7,31% 
Sharpes Ratio -0,08 0,08 0,28 0,04 0,26 

Tracking Error 24,11% 14,64% 12,66% 13,77% 12,39% 

Benchmark Adjusted Return -0,17% 1,27% 2,33% 0,89% 2,48% 
Information Ratio -0,01 0,09 0,18 0,06 0,20 

 

Der ses umiddelbart en sammenhæng mellem investeringsstrategi og hhv. SR og IR. Jo mere aktiv 

gruppe, desto bedre SR og IR. Undtagelsen for denne tendens er dog gruppe fire, som kun er 

marginalt bedre end gruppe 1. Der er nogle fundamentale forskelle i ovenstående metode ifht. 

rangering pba. alfa. Primært er ovenstående rangering ikke testet for statistisk signifikans, hvorfor 

eventuelle konklusioner skal drages med omhu. Blev ovenstående test baseret på samme 

signifikansniveau kunne samme konklusion fremkomme – at resultaterne ikke er statistisk 

signifikante og at der således ikke bør foretages konklusioner pba. analysen.  

Resultaterne kan dog indikere, at de fonde, der afviger meget fra deres benchmark rent faktisk er i 

stand til at udvælge de mest profitable virksomheder, og skabe et positivt merafkast ved at 

eksponere fonden overfor usystematisk risiko. Denne tese forstærkes endvidere af, at der ses en 

relativ tydelig sammenhængen mellem SR og IR. De fonde, der skaber det største afkast ifht. den 

totale risiko er også de fonde, der har den største IR, som jo netop tjener som proxy for ”manager 

skill”. 

6 Konklusion 
Nærværende afhandling har beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvilken type investeringsfond og 

hvilken investeringsstrategi, danske banker bør anbefale deres kunder. Tilgangen til afhandlingen 

bygger på (Cremers og Petajistos 2006) omkring active share, med henblik på at kunne danne 

konklusioner om, hvorvidt én investeringsstrategi skulle vise sig bedre end andre. Der er beregnet 
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active share og tracking error på de 19 inkluderede danske investeringsfonde for hvert kvartal. På 

baggrund af disse er fondene inddelt i fem forskellige grupper, som hver især repræsenterer en 

forskellig tilgang til aktiv forvaltning. De forskellige tilgange kan beskrives som Closet Indexing, 

Moderately active, Factor bets, diversified stockpicking og concentrated stockpicking, og baserer 

sig på forskellige kombinationer af active share og tracking error.  

Analysen baserer sig herfra på det gennemsnitlige afkast i hver gruppe, som behandles i en 

tidsserieanalyse, for derved at kunne undersøge, hvorvidt enkelte grupper/investeringsstrategier er i 

stand til at skabe et signifikant merafkast. Tidsserieanalyserne baserer sig både på CAPM-alfa samt 

3-faktor og 4-faktor alfa. Analysen viser, at ingen grupper har skabt alfa, som er signifikant 

forskellig fra 0 – hverken ved test for 1, 3 eller 4-faktor alfa. Derved er der ikke grundlag for at 

konkludere, at der er forskel på de forskellige investeringsstrategier, at én strategi skulle være bedre 

end en anden, eller at disse skulle være bedre eller dårligere end en passiv strategi.  

 

Det er endvidere blevet testet, om der kan findes en sammenhæng mellem de forskellige 

investeringsstrategier og deres indflydelse på deres afkast ifht. benchmark (BAR). Denne analyse, 

blev foretaget pba. dummyvariable som indikerer, hvilken gruppe hver fond har tilhørt i hvert 

kvartal. Disse dummys skulle da forklare fondens givne BAR i det pågældende kvartal. 

Parametrene fra denne analyse var alle insignifikante, hvorfor det ikke kan konkluderes, at der 

skulle være forskel på de forskellige investeringsstrategiers BAR. Dette resultat synes umiddelbart 

at stemme godt overens med resultaterne fra den tidligere omtalte tidserieanalyse af gruppernes 

afkast, som heller ikke viste signifikante resultater. Dog er der en fundamental forskel i de to 

analyser, nemlig, at den førstnævnte inddrager risikoelementet, hvor dummy-analysen ikke tager 

højde for den risiko, som fonden har eksponeret sig selv imod for at opnå det givne afkast.  

 

Udover analysen af det gennemsnitlige afkast, er der foretaget en analyse af hver enkel af de 19 

fonde, for at undersøge, om der tegner sig et mønster ifht. hvilken investeringsstrategi, der skaber 

merafkast. Det fandtes, at blot én af de 19 fonde har været i stand til at skabe positiv alfa. Denne 

afdeling er Nordea Invest Engros Absolute Return Equity. Fonden har skabt positiv signifikant alfa 

på hhv. 0,38% og 0,41% ud fra 3- og 4-faktor alfa (CAPM-alfa var insignifikant, hvilket indikerer 

neutral performance). Active share og tracking error har varieret for denne fond over 

analyseperioden og NEARE har således ikke befundet sig i samme gruppe siden 2004. I starten af 

analyseperioden var NEARE primært i gruppen concentrated stockpickers, mens den i slutningen 
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primært har været i gruppen diversified stockpickers. Da der kun er én fond, der har skabt positiv 

alfa, vurderes dette at være for spinkelt et grundlag at træffe konklusioner ud fra. Det kan derfor 

ikke ud fra denne tilgang konkluderes, om netop disse to strategier skaber overnormale afkast eller 

ej.  

 

(Cremers og Petajisto 2006) konkluderer, at AS har en forklarende effekt på BAR på det 

amerikanske aktiemarked, mens TE kun kunne forklare en lille del af variationen i BAR. Af denne 

årsag, er der foretaget en analyse af sammenhængen mellem AS og BAR på de danske fonde. 

Formålet med denne analyse er, at undersøge om AS kan bruges som indikator for fremtidige BAR 

og hvorvidt der kan drages konklusioner på baggrund af AS alene (uden TE) eller ej. Resultatet af 

analysen viser, at der ikke er nogen signifikant sammenhæng mellem AS og BAR på de udvalgte 

fonde. Det kan derfor ikke konkluderes, at AS kan fungere som indikator for fremtidigt BAR.  

 

Afhandlingen søger endvidere at belyse fondenes performance med to øvrige nøgletal; Sharpe 

Ratio, som måler opnået risikopræmie ifht. den totale risiko samt Information Ratio, der måler 

fondens evne til at skabe merafkast pr. aktiv risikoenhed ifht. benchmark. Sharpe Ratio kan som 

tidligere nævnt bruges til at rangere forskellige fonde pba. historisk performance. Ud fra de 

beregnede SR vil grupperne skulle rangeres således: 

 

1: Factor bets 

2: Concentrated Stockpickers 

3: Moderately Active 

4: Diversified Stockpickers 

5: Closet Indexers.  

 

Eventuelle konklusioner skal dog drages med forsigtighed eftersom bl.a. beregning af SR for Closet 

Indexers baserer sig på alene 9 observationer. Beregning af SR giver ingen indikation af, den 

statistiske robusthed ved resultaterne. Om end tegner rangeringen pba. SR et billede af, at de fonde, 

som har den højeste TE også er de fonde, som skaber det bedste risikojustede afkast, da factor bets 

og concentrated stockpickers netop er de to grupper, der har højest TE. 
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Ifht. rangeringen pba. SR, er rangeringen pba. IR den samme med undtagelse af, at Concentrated 

Stockpickers placeres marginalt bedre end Factor bets. Den øvrige rangering er identisk med SR-

rangeringen. Dette indikerer igen, at de strategier med højest TE klarer sig bedst.  

 

Det er dog tvivlsomt, at de to ovenstående konklusioner er statistisk signifikante, idet det tidligere 

er vist, at TE kun i lav grad kan forklare variationen i BAR.  

 

Ud fra ovenstående konklusioner, er der ikke noget, der indikerer at bankerne bør anbefale kunder 

én strategi frem for en anden, set ud fra et afkast- og risikomæssigt synspunkt. Ud fra analysen er 

investor lige godt tjent med både en aktiv og en passiv fond, eftersom der ikke kan siges at være 

forskel på afkastet efter omkostninger. Endvidere synes der heller ikke at være forskel på de aktive 

strategier.  

7 Perspektivering 
Som beskrevet i afhandlingens konklusion var analyseresultaterne for alle grupper af AS 

insignifikante, og dette kan f.eks. skyldes udvælgelsesmetoden. Udvælgelsesmetoden har betydet, at 

fonde der kunne have været en del af analysen er blevet fravalgt, herunder fonde med store 

positioner i andre fonde, sektorfonde samt fonde med AUM under 50 mio. DKK. Disse fonde er 

fravalgt pga. uhensigtsmæssigheder i forhold til at beregne AS. Havde afhandlingens ikke taget 

udgangspunkt i AS, kunne disse fonde have indgået i analysen, og afhandlingen havde dermed haft 

et større antal fonde, samt en større sandsynlighed for resultater med statistisk signifikans.  

 

En anden interessant tilgang til afhandlingen kunne være at inddrage et større geografisk område i 

analysen. Fonde kunne da udvælges og inddeles i grupper pba. regioner og sektorer. Dernæst kunne  

foretages grupperinger ud fra både land/region og AS. Med denne tilgang ville flere fonde blive 

inddraget i analysen, og der ville blive inddraget flere benchmark, og dermed et bredere 

analysegrundlag. Med denne tilgang ses muligheder for besvarelse af relevante spørgsmål; f.eks., 

hvorvidt tesen om at Emerging Markets er mindre analyserede (Lagoarde-Segot & Lucey 2006), 

betyder at fondene i dette område formår at skabe større (og signifikante) alfa end øvrige regioner 

eller sektorer, eller om der er forskel i alfa på fonde med et bredt og smalt benchmark. På grund af 

inddragelse af et større antal fonde er der større sandsynlighed for signifikante resultater. 
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I afhandlingen er Danske Invest Global Indeks (DIGI) benyttet som benchmark, i stedet for MSCI 

World. Det havde også været en mulighed at anvende en ETF som f.eks. iShares, der replikerer 

MSCI World, ligesom DIGI, men iShares har en lavere omkostningsprocent1. Der er dog den 

ulempe ved iShares, at den kun har eksisteret siden 2009, hvorfor det ikke er muligt at anvende 

mere end 5-6 års historik på denne. Skulle en lignende problemstilling besvares på et senere 

tidspunkt ville det være relevant at overveje benyttelse af iShares, når flere beholdningsvægte bliver 

tilgængelige med tiden. En anden ulempe ved at anvende iShares er at formålet med analysen er at 

besvare spørgsmålet, om de danske banker bør anbefale aktive eller passive investeringsfonde. Til 

denne problemstilling vurderes DIGI som et bedre benchmark, eftersom den afspejler de 

omkostninger investor skal betale for en passiv fond, og dermed giver MSCI World eller iShares et 

skævt billede, da disse ikke høre under kategorien passiv investeringsfond.    

 

Som beskrevet i afhandlings indledning har (Cremers & Petajisto 2006), været en inspirationskilde 

til nærværende afhandlings metode. Cremers & Petajisto fandt at DS (beskrevet i afsnit 3.6.1) havde 

outperformet, og nærværende afhandling fandt at de analyserede fonde havde en neutral 

performance, som ikke kan siges at være signifikant forskellig fra nul. Dog fandt nærværende 

afhandling, at én fond (NEARE) havde outperformet i analyseperioden. Forskellen på nærværende 

afhandling og Cremers & Petajistos konklusioner kan have flere årsager. Herunder kan nævnes, at 

deres analyse inddrager et stort udsnit af amerikanske aktiefonde, så både antal fonde og region er 

forskelligt fra nærværende afhandling. Det større antal fonde er medvirkende til større 

sandsynlighed for resultater med statistiske signifikans, hvilket vurderes at være et godt bud på en 

forklaring på analyseresultaternes forskellighed. 

 

Som det er antydet flere steder i afhandlingen, kan det diskuteres om markederne er effektive eller 

ej. Derved vil en outperformance enten skulle forklares med en lavere grad af effektivitet på 

kapitalmarkederne, eller blot en heldig porteføljeforvalter. Det kan være vanskeligt at distingvere 

mellem en dygtig forvalter, som kan udnytte ineffektive kapitalmarkeder eller en forvalter, som blot 

er heldig. Der er udviklet en række forskellige metoder, som kan korrigere performance for held. 

Enkelte af disse er blandt andre beskrevet af (Engsted 2012) samt (Jensen, Nielsen og Nielsen 

2014). Det ville være interessant at undersøge, hvorvidt en del af de resultater, som (Cremers og 

                                                 
1 jf. www.ishares.com er ÅOP 0,5 pct. for i Shares, og jf. www.danskeinvest.dk har DIGI en ÅOP 

på 0,85 pct.  

http://www.ishares.com/
http://www.danskeinvest.dk/
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Petajisto 2006) fandt, skal tilskrives held/uheld eller om der rent faktisk er belæg for at konkludere, 

at ikke alle kapitalmarkeder er effektive på alle tidspunkter.  
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9 Bilag 
Bilag 1: Korrelationsmatrice - Test for multikullinaritet 
 

 
 

 
 
Bilag 2: Regressionsanalyse/STATA output for variationen i Active Share 
 

 

   StdafvBMr    -0.0282   0.0040  -0.0383  -0.0631  -0.0503   0.0278  -0.5858  -0.4358  -0.6291  -0.4632   1.0000

Rindekst3t~1     0.0613   0.0199   0.0199   0.0530   0.0086  -0.0188   0.1550   0.9391   0.1093   1.0000

Rindekst1t~t     0.0524   0.0258   0.0418   0.0167   0.0120  -0.0329   0.9059   0.1346   1.0000

  BARt3tilt1     0.0546   0.0409   0.0232   0.0677  -0.0274  -0.0329   0.1655   1.0000

   BARt1tilt    -0.0012   0.0316   0.0358   0.0266  -0.0041  -0.0377   1.0000

Antalposit~r    -0.0170  -0.7937  -0.3902   0.0427   0.2072   1.0000

  Fondalderr    -0.0761  -0.2712  -0.2420   0.1210   1.0000

Fondstrrelse    -0.0072   0.1620  -0.1657   1.0000

          TE     0.0166   0.1998   1.0000

          AS     0.0597   1.0000

        BARt     1.0000

                                                                                                                 

                   BARt       AS       TE Fondst~e Fondal~r Antalp~r BARt1t~t BARt3t~1 Rindek~t Rindek~1 Stdafv~r

(obs=567)

. cor BARt AS TE Fondstrrelse Fondalderr Antalpositioner BARt1tilt BARt3tilt1 Rindekst1tilt Rindekst3tilt1 StdafvBMr

         Mom     0.1503   0.1437  -0.0711  -0.1975   1.0000

         HML     0.0576   0.0757  -0.1306   1.0000

         SMB     0.4494   0.3935   1.0000

    BETAMSCI     0.9598   1.0000

    BETADIGI     1.0000

                                                           

               BETADIGI BETAMSCI      SMB      HML      Mom

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =    80.88

         Variables: fitted values of AS

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic( 11,   567) =  .3361266

. estat dwatson

                                                                                 

          _cons     .9516376   .0210191    45.27   0.000     .9103511    .9929242

      StdafvBMr     .1014166   .0592977     1.71   0.088    -.0150584    .2178916

 Rindekst3tilt1        .0217     .07136     0.30   0.761    -.1184681    .1618681

  Rindekst1tilt     .1051982   .0980201     1.07   0.284    -.0873369    .2977332

     BARt3tilt1    -.0006076   .0682277    -0.01   0.993    -.1346232     .133408

      BARt1tilt    -.0505015   .0888028    -0.57   0.570    -.2249316    .1239286

Antalpositioner     -.000974   .0000329   -29.58   0.000    -.0010387   -.0009093

     Fondalderr    -.0022963   .0003924    -5.85   0.000     -.003067   -.0015256

   Fondstrrelse     7.63e-12   9.12e-13     8.37   0.000     5.84e-12    9.42e-12

            TE2    -2.340314   .8870933    -2.64   0.009    -4.082778   -.5978505

             TE     .3827665   .2560237     1.50   0.135    -.1201255    .8856585

                                                                                 

             AS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

       Total    9.67389592   566  .017091689           Root MSE      =  .07176

                                                       Adj R-squared =  0.6987

    Residual      2.863315   556  .005149847           R-squared     =  0.7040

       Model    6.81058092    10  .681058092           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 10,   556) =  132.25

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     567
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          _cons     .9516376   .0269159    35.36   0.000     .8987683    1.004507

      StdafvBMr     .1014166   .0478602     2.12   0.035     .0074077    .1954255

 Rindekst3tilt1        .0217    .064867     0.33   0.738    -.1057143    .1491143

  Rindekst1tilt     .1051982   .0897803     1.17   0.242     -.071152    .2815483

     BARt3tilt1    -.0006076   .0618712    -0.01   0.992    -.1221375    .1209223

      BARt1tilt    -.0505015   .0844986    -0.60   0.550    -.2164769    .1154739

Antalpositioner     -.000974   .0000511   -19.06   0.000    -.0010744   -.0008736

     Fondalderr    -.0022963   .0003715    -6.18   0.000     -.003026   -.0015665

   Fondstrrelse     7.63e-12   7.23e-13    10.56   0.000     6.21e-12    9.05e-12

            TE2    -2.340314   1.404789    -1.67   0.096    -5.099658     .419029

             TE     .3827665   .3819308     1.00   0.317    -.3674371     1.13297

                                                                                 

             AS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                Robust

                                                                                 

                                                       Root MSE      =  .07176

                                                       R-squared     =  0.7040

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F(  9,   556) =       .

Linear regression                                      Number of obs =     567

                                                                                 

          _cons     .9516404   .0268884    35.39   0.000     .8988253    1.004456

      StdafvBMr     .1013759   .0478839     2.12   0.035     .0073209    .1954309

 Rindekst3tilt1     .0211136   .0217749     0.97   0.333    -.0216573    .0638845

  Rindekst1tilt     .1050911   .0883376     1.19   0.235    -.0684244    .2786067

      BARt1tilt    -.0504463   .0838279    -0.60   0.548    -.2151037    .1142111

Antalpositioner     -.000974   .0000511   -19.05   0.000    -.0010744   -.0008736

     Fondalderr    -.0022959   .0003681    -6.24   0.000     -.003019   -.0015728

   Fondstrrelse     7.63e-12   7.23e-13    10.55   0.000     6.21e-12    9.05e-12

            TE2    -2.340296   1.403521    -1.67   0.096    -5.097138     .416545

             TE     .3827694   .3815834     1.00   0.316     -.366749    1.132288

                                                                                 

             AS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                Robust

                                                                                 

                                                       Root MSE      =   .0717

                                                       R-squared     =  0.7040

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F(  8,   557) =       .

Linear regression                                      Number of obs =     567

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =    80.73

         Variables: fitted values of AS

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

                                                                                 

          _cons     .9527399   .0209356    45.51   0.000     .9116178    .9938621

      StdafvBMr      .100681   .0590034     1.71   0.088    -.0152149     .216577

 Rindekst3tilt1     .0191882   .0272683     0.70   0.482    -.0343728    .0727493

  Rindekst1tilt     .0579298   .0509342     1.14   0.256    -.0421164     .157976

Antalpositioner     -.000974   .0000329   -29.65   0.000    -.0010385   -.0009094

     Fondalderr    -.0023014   .0003895    -5.91   0.000    -.0030665   -.0015363

   Fondstrrelse     7.62e-12   9.08e-13     8.40   0.000     5.84e-12    9.41e-12

            TE2    -2.289304   .8823655    -2.59   0.010    -4.022467   -.5561396

             TE     .3685638   .2547978     1.45   0.149    -.1319163    .8690439

                                                                                 

             AS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

       Total    9.67389592   566  .017091689           Root MSE      =  .07163

                                                       Adj R-squared =  0.6998

    Residual    2.86336877   558  .005131485           R-squared     =  0.7040

       Model    6.81052715     8  .851315894           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  8,   558) =  165.90

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     567
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          _cons     .9527399   .0266847    35.70   0.000     .9003252    1.005155

      StdafvBMr      .100681   .0478069     2.11   0.036     .0067775    .1945846

 Rindekst3tilt1     .0191882   .0216227     0.89   0.375    -.0232836      .06166

  Rindekst1tilt     .0579298   .0423011     1.37   0.171    -.0251591    .1410187

Antalpositioner     -.000974   .0000511   -19.04   0.000    -.0010744   -.0008735

     Fondalderr    -.0023014   .0003689    -6.24   0.000     -.003026   -.0015768

   Fondstrrelse     7.62e-12   7.23e-13    10.55   0.000     6.20e-12    9.04e-12

            TE2    -2.289304   1.395512    -1.64   0.101    -5.030401    .4517944

             TE     .3685638   .3789561     0.97   0.331     -.375791    1.112919

                                                                                 

             AS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                Robust

                                                                                 

                                                       Root MSE      =  .07163

                                                       R-squared     =  0.7040

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F(  7,   558) =       .

Linear regression                                      Number of obs =     567
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Bilag 3: Regressionsanalyse/STATA output for variationen i Tracking Error  
 

 
 

 
 

                                                                                 

          _cons     .2855423   .0297122     9.61   0.000     .2271805     .343904

      StdafvBMr     -.009783   .0430701    -0.23   0.820    -.0943828    .0748167

 Rindekst3tilt1      .023298   .0516964     0.45   0.652    -.0782458    .1248418

  Rindekst1tilt     .0483743   .0709631     0.68   0.496    -.0910137    .1877623

     BARt3tilt1    -.0178644   .0494279    -0.36   0.718    -.1149522    .0792234

      BARt1tilt    -.0313424   .0640984    -0.49   0.625    -.1572465    .0945618

Antalpositioner    -.0003296   .0000353    -9.33   0.000     -.000399   -.0002602

     Fondalderr    -.0014359   .0002845    -5.05   0.000    -.0019947   -.0008772

   Fondstrrelse    -1.13e-12   6.98e-13    -1.62   0.105    -2.50e-12    2.39e-13

             AS    -.1431098   .0299288    -4.78   0.000    -.2018968   -.0843228

                                                                                 

             TE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

       Total    1.95738594   566  .003458279           Root MSE      =  .05199

                                                       Adj R-squared =  0.2183

    Residual    1.50582899   557  .002703463           R-squared     =  0.2307

       Model    .451556947     9  .050172994           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  9,   557) =   18.56

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     567

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =    36.81

         Variables: fitted values of TE

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

                                                                                 

          _cons     .2856316   .0296656     9.63   0.000     .2273619    .3439014

      StdafvBMr    -.0114469   .0428668    -0.27   0.790    -.0956466    .0727527

 Rindekst3tilt1     .0048986   .0197567     0.25   0.804    -.0339078    .0437049

  Rindekst1tilt     .0173687   .0369196     0.47   0.638    -.0551493    .0898868

Antalpositioner    -.0003292   .0000353    -9.33   0.000    -.0003985   -.0002599

     Fondalderr    -.0014207   .0002824    -5.03   0.000    -.0019754    -.000866

   Fondstrrelse    -1.16e-12   6.96e-13    -1.66   0.097    -2.52e-12    2.08e-13

             AS    -.1429912   .0298826    -4.79   0.000     -.201687   -.0842953

                                                                                 

             TE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

       Total    1.95738594   566  .003458279           Root MSE      =  .05192

                                                       Adj R-squared =  0.2206

    Residual    1.50676658   559  .002695468           R-squared     =  0.2302

       Model    .450619357     7  .064374194           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  7,   559) =   23.88

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     567
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Bilag 4: Forudsigende regressionsanalyse/STATA output for variationen i BAR 
 

                                                                                 

          _cons     .2859384   .0407602     7.02   0.000     .2058765    .3660002

      StdafvBMr    -.0114179   .0425192    -0.27   0.788    -.0949347     .072099

 Rindekst3tilt1     .0048918   .0186911     0.26   0.794    -.0318215    .0416052

  Rindekst1tilt     .0173783   .0346571     0.50   0.616    -.0506958    .0854525

Antalpositioner    -.0003292   .0000492    -6.69   0.000    -.0004259   -.0002325

     Fondalderr     -.001426   .0002687    -5.31   0.000    -.0019537   -.0008982

   Fondstrrelse    -1.15e-12   4.83e-13    -2.39   0.017    -2.10e-12   -2.05e-13

             AS    -.1432721    .040683    -3.52   0.000    -.2231824   -.0633618

                                                                                 

             TE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                Robust

                                                                                 

                                                       Root MSE      =  .05191

                                                       R-squared     =  0.2305

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F(  6,   559) =       .

Linear regression                                      Number of obs =     567
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         Prob > chi2  =   0.0143

         chi2(1)      =     6.00

         Variables: fitted values of BARt

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic( 11,   567) =  2.071838

. estat dwatson

                                                                                 

          _cons    -.0386859   .0209049    -1.85   0.065    -.0797481    .0023763

 Rindekst3tilt1     .0407727   .0319472     1.28   0.202    -.0219793    .1035246

  Rindekst1tilt     .1430767   .0423607     3.38   0.001     .0598701    .2262833

     BARt3tilt1    -.0230816   .0315957    -0.73   0.465    -.0851432    .0389799

      BARt1tilt    -.1325349   .0412432    -3.21   0.001    -.2135464   -.0515233

Antalpositioner     .0000358   .0000245     1.46   0.144    -.0000123    .0000839

     Fondalderr    -.0002387   .0001877    -1.27   0.204    -.0006074      .00013

   Fondstrrelse    -1.73e-13   4.48e-13    -0.39   0.699    -1.05e-12    7.07e-13

            TE2    -.7713627   .4145555    -1.86   0.063    -1.585649    .0429237

             TE     .2193256   .1191456     1.84   0.066    -.0147049    .4533561

             AS     .0271861   .0196462     1.38   0.167    -.0114038    .0657761

                                                                                 

           BARt        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

       Total    .642859927   566  .001135795           Root MSE      =  .03333

                                                       Adj R-squared =  0.0218

    Residual    .617705356   556  .001110981           R-squared     =  0.0391

       Model    .025154571    10  .002515457           Prob > F      =  0.0134

                                                       F( 10,   556) =    2.26

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     567

                                                                                 

          _cons    -.0386859   .0170085    -2.27   0.023    -.0720947   -.0052771

 Rindekst3tilt1     .0407727   .0396231     1.03   0.304    -.0370566    .1186019

  Rindekst1tilt     .1430767   .0554088     2.58   0.010     .0342405    .2519129

     BARt3tilt1    -.0230816   .0414169    -0.56   0.578    -.1044345    .0582712

      BARt1tilt    -.1325349   .0552919    -2.40   0.017    -.2411415   -.0239283

Antalpositioner     .0000358   .0000198     1.81   0.071    -3.11e-06    .0000748

     Fondalderr    -.0002387   .0001994    -1.20   0.232    -.0006305    .0001531

   Fondstrrelse    -1.73e-13   4.04e-13    -0.43   0.668    -9.67e-13    6.21e-13

            TE2    -.7713627   .3659325    -2.11   0.035    -1.490142   -.0525835

             TE     .2193256   .1013252     2.16   0.031     .0202985    .4183527

             AS     .0271861   .0163476     1.66   0.097    -.0049244    .0592967

                                                                                 

           BARt        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                Robust

                                                                                 

                                                       Root MSE      =  .03333

                                                       R-squared     =  0.0391

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F(  9,   556) =       .

Linear regression                                      Number of obs =     567

                                                                               

        _cons    -.0121935   .0081792    -1.49   0.137    -.0282593    .0038723

Rindekst1tilt     .1351098   .0546824     2.47   0.014     .0277018    .2425178

    BARt1tilt    -.1218981   .0538072    -2.27   0.024    -.2275871   -.0162091

   Fondalderr    -.0002611   .0001892    -1.38   0.168    -.0006327    .0001106

 Fondstrrelse     1.59e-15   3.91e-13     0.00   0.997    -7.67e-13    7.70e-13

          TE2    -.7123152   .3733024    -1.91   0.057    -1.445562    .0209318

           TE     .1895419    .101894     1.86   0.063       -.0106    .3896837

           AS     .0044608   .0099906     0.45   0.655     -.015163    .0240846

                                                                               

         BARt        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                                       Root MSE      =  .03341

                                                       R-squared     =  0.0294

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F(  6,   559) =       .

Linear regression                                      Number of obs =     567
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        _cons    -.0113635   .0082643    -1.38   0.170    -.0275963    .0048693

Rindekst1tilt     .0213217   .0189365     1.13   0.261    -.0158736     .058517

   Fondalderr    -.0002452   .0001917    -1.28   0.201    -.0006217    .0001312

 Fondstrrelse    -4.36e-14   4.01e-13    -0.11   0.914    -8.32e-13    7.45e-13

          TE2    -.5971319   .3696851    -1.62   0.107    -1.323271    .1290069

           TE      .158428   .1016446     1.56   0.120    -.0412233    .3580794

           AS     .0054023   .0100371     0.54   0.591    -.0143128    .0251173

                                                                               

         BARt        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                                       Root MSE      =  .03364

                                                       R-squared     =  0.0140

                                                       Prob > F      =       .

                                                       F(  5,   560) =       .

Linear regression                                      Number of obs =     567
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Bilag 5: Alfa for Closet Indexers 
 

 

 

 
 
 

         Prob > chi2  =   0.3898

         chi2(1)      =     0.74

         Variables: fitted values of RP1

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,     9) =   1.78304

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0156663   .0468071     0.33   0.748    -.0950148    .1263474

     INDEKS1      1.25204   .8980672     1.39   0.206    -.8715519    3.375631

                                                                              

         RP1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .146945897     8  .018368237           Root MSE      =  .12818

                                                       Adj R-squared =  0.1055

    Residual    .115011328     7   .01643019           R-squared     =  0.2173

       Model    .031934569     1  .031934569           Prob > F      =  0.2059

                                                       F(  1,     7) =    1.94

      Source         SS       df       MS              Number of obs =       9

 myResiduals        9      0.7745         0.1791         2.25         0.3249

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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         Prob > chi2  =   0.4259

         chi2(1)      =     0.63

         Variables: fitted values of RP1

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,     9) =  1.671828

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0185887   .0556314     0.33   0.752    -.1244164    .1615938

        HML1    -.9305989   4.290189    -0.22   0.837    -11.95888    10.09768

        SMB1    -1.076536   3.463523    -0.31   0.768    -9.979805    7.826732

     INDEKS1     1.243586   1.195426     1.04   0.346    -1.829353    4.316525

                                                                              

         RP1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .146945897     8  .018368237           Root MSE      =  .15017

                                                       Adj R-squared = -0.2276

    Residual    .112747706     5  .022549541           R-squared     =  0.2327

       Model    .034198191     3  .011399397           Prob > F      =  0.6952

                                                       F(  3,     5) =    0.51

      Source         SS       df       MS              Number of obs =       9

 myResiduals        9      0.7718         0.3951         0.87         0.6459

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Bilag 6: Alfa for Moderately Active 
 

         Prob > chi2  =   0.7902

         chi2(1)      =     0.07

         Variables: fitted values of RP1

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,     9) =  1.943097

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0056041   .0599015     0.09   0.930    -.1607092    .1719175

        MOM1    -4.822303   5.985507    -0.81   0.466    -21.44073    11.79613

        HML1    -3.576248   5.529774    -0.65   0.553    -18.92936    11.77687

        SMB1    -3.995724   5.101959    -0.78   0.477    -18.16103    10.16958

     INDEKS1     1.537547   1.292298     1.19   0.300    -2.050447     5.12554

                                                                              

         RP1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .146945897     8  .018368237           Root MSE      =  .15573

                                                       Adj R-squared = -0.3203

    Residual    .097006189     4  .024251547           R-squared     =  0.3399

       Model    .049939708     4  .012484927           Prob > F      =  0.7320

                                                       F(  4,     4) =    0.51

      Source         SS       df       MS              Number of obs =       9

 myResiduals        9      0.7810         0.4823         0.59         0.7450

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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         Prob > chi2  =   0.7148

         chi2(1)      =     0.13

         Variables: fitted values of RP2

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,    36) =  1.943933

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0054217   .0123081     0.44   0.662    -.0195914    .0304347

     INDEKS2     1.213199   .3310199     3.67   0.001      .540486    1.885913

                                                                              

         RP2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .258338413    35  .007381098           Root MSE      =   .0738

                                                       Adj R-squared =  0.2621

    Residual    .185179158    34  .005446446           R-squared     =  0.2832

       Model    .073159255     1  .073159255           Prob > F      =  0.0008

                                                       F(  1,    34) =   13.43

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      36

 myResiduals       36      0.8727         0.6204         0.27         0.8733

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality

         Prob > chi2  =   0.6872

         chi2(1)      =     0.16

         Variables: fitted values of RP2

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,    36) =  1.945319

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0057644   .0129183     0.45   0.658    -.0205493    .0320781

        HML2     .2362063    .988767     0.24   0.813    -1.777846    2.250259

        SMB2    -.0938204   .8144382    -0.12   0.909    -1.752777    1.565136

     INDEKS2     1.228208    .357152     3.44   0.002      .500713    1.955703

                                                                              

         RP2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .258338413    35  .007381098           Root MSE      =  .07595

                                                       Adj R-squared =  0.2186

    Residual    .184571803    32  .005767869           R-squared     =  0.2855

       Model     .07376661     3   .02458887           Prob > F      =  0.0122

                                                       F(  3,    32) =    4.26

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      36
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 myResiduals       36      0.9372         0.6107         0.27         0.8758

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality

         Prob > chi2  =   0.7402

         chi2(1)      =     0.11

         Variables: fitted values of RP2

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,    36) =  1.978492

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0056675   .0130463     0.43   0.667    -.0209406    .0322756

        MOM2    -.9291173     1.5078    -0.62   0.542    -4.004296    2.146062

        HML2    -.0163566   1.079341    -0.02   0.988    -2.217687    2.184974

        SMB2    -.2581484   .8646027    -0.30   0.767    -2.021517     1.50522

     INDEKS2     1.281486   .3708834     3.46   0.002     .5250639    2.037907

                                                                              

         RP2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .258338413    35  .007381098           Root MSE      =  .07669

                                                       Adj R-squared =  0.2031

    Residual    .182338387    31  .005881883           R-squared     =  0.2942

       Model    .076000026     4  .019000007           Prob > F      =  0.0251

                                                       F(  4,    31) =    3.23

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      36

 myResiduals       36      0.8706         0.9019         0.04         0.9794

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Bilag 7: Alfa for Factor Bets 

 

 

         Prob > chi2  =   0.3604

         chi2(1)      =     0.84

         Variables: fitted values of RP3

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,    34) =  1.591024

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0096764   .0120612     0.80   0.428    -.0148915    .0342443

     INDEKS3     .7007789   .4447957     1.58   0.125    -.2052404    1.606798

                                                                              

         RP3        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .140465387    33  .004256527           Root MSE      =  .06382

                                                       Adj R-squared =  0.0430

    Residual    .130353904    32   .00407356           R-squared     =  0.0720

       Model    .010111483     1  .010111483           Prob > F      =  0.1250

                                                       F(  1,    32) =    2.48

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      34

 myResiduals       34      0.1535         0.3785         3.05         0.2175

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Durbin-Watson statistic (transformed) 1.835216

Durbin-Watson statistic (original)    1.611375

                                                                              

         rho     .2252813

                                                                              

       _cons     .0125673   .0150831     0.83   0.411    -.0182365    .0433711

        HML3     .2996229   1.048296     0.29   0.777    -1.841284     2.44053

        SMB3    -.3940859    .721737    -0.55   0.589    -1.868069    1.079898

     INDEKS3     .5820725   .5144133     1.13   0.267    -.4684996    1.632644

                                                                              

         RP3        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .130078746    33   .00394178           Root MSE      =  .06404

                                                       Adj R-squared = -0.0404

    Residual    .123031826    30  .004101061           R-squared     =  0.0542

       Model    .007046921     3  .002348974           Prob > F      =  0.6373

                                                       F(  3,    30) =    0.57

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      34

Prais-Winsten AR(1) regression -- iterated estimates

Iteration 9:  rho = 0.2253

Iteration 8:  rho = 0.2253

Iteration 7:  rho = 0.2253

Iteration 6:  rho = 0.2253

Iteration 5:  rho = 0.2252

Iteration 4:  rho = 0.2250

Iteration 3:  rho = 0.2236

Iteration 2:  rho = 0.2165

Iteration 1:  rho = 0.1801

Iteration 0:  rho = 0.0000

 myResiduals       34      0.2022         0.2632         3.12         0.2098

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Durbin-Watson statistic (transformed) 1.821886

Durbin-Watson statistic (original)    1.586275

                                                                              

         rho     .2580971

                                                                              

       _cons     .0099097   .0161808     0.61   0.545    -.0231838    .0430032

        MOM3     1.394154   1.743479     0.80   0.430    -2.171662    4.959969

        HML3     .3412315   1.054941     0.32   0.749    -1.816365    2.498828

        SMB3    -.3772031   .7254814    -0.52   0.607    -1.860979    1.106573

     INDEKS3     .6370191   .5261518     1.21   0.236    -.4390821     1.71312

                                                                              

         RP3        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .129718535    33  .003930865           Root MSE      =  .06446

                                                       Adj R-squared = -0.0569

    Residual    .120480499    29    .0041545           R-squared     =  0.0712

       Model    .009238037     4  .002309509           Prob > F      =  0.6963

                                                       F(  4,    29) =    0.56

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      34

Prais-Winsten AR(1) regression -- iterated estimates

Iteration 10:  rho = 0.2581

Iteration 9:  rho = 0.2581

Iteration 8:  rho = 0.2581

Iteration 7:  rho = 0.2581

Iteration 6:  rho = 0.2580

Iteration 5:  rho = 0.2579

Iteration 4:  rho = 0.2572

Iteration 3:  rho = 0.2544

Iteration 2:  rho = 0.2427

Iteration 1:  rho = 0.1944

Iteration 0:  rho = 0.0000

 myResiduals       34      0.1532         0.1701         4.11         0.1280

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Bilag 8: Alfa for Diversified Stockpickers 
 

 

 

 
 

         Prob > chi2  =   0.8385

         chi2(1)      =     0.04

         Variables: fitted values of RP4

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,    36) =  2.020756

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0015916     .01158     0.14   0.891    -.0219418    .0251251

     INDEKS4     1.204489    .311439     3.87   0.000     .5715692    1.837409

                                                                              

         RP4        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .236031727    35  .006743764           Root MSE      =  .06943

                                                       Adj R-squared =  0.2851

    Residual     .16391918    34  .004821152           R-squared     =  0.3055

       Model    .072112547     1  .072112547           Prob > F      =  0.0005

                                                       F(  1,    34) =   14.96

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      36

 myResiduals       36      0.3800         0.9741         0.81         0.6678

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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         Prob > chi2  =   0.8123

         chi2(1)      =     0.06

         Variables: fitted values of RP4

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,    36) =  2.035529

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0014744   .0121664     0.12   0.904    -.0233078    .0262566

        HML4     .1870577   .9312177     0.20   0.842    -1.709771    2.083886

        SMB4     .0473744   .7670354     0.06   0.951    -1.515026    1.609774

     INDEKS4     1.199868   .3363646     3.57   0.001     .5147152     1.88502

                                                                              

         RP4        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .236031727    35  .006743764           Root MSE      =  .07153

                                                       Adj R-squared =  0.2414

    Residual     .16371177    32  .005115993           R-squared     =  0.3064

       Model    .072319957     3  .024106652           Prob > F      =  0.0078

                                                       F(  3,    32) =    4.71

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      36

 myResiduals       36      0.3364         0.9982         0.97         0.6149

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Bilag 9: Alfa for Concentrated Stockpickers 

         Prob > chi2  =   0.8826

         chi2(1)      =     0.02

         Variables: fitted values of RP4

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,    36) =   2.04276

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0014139    .012329     0.11   0.909    -.0237314    .0265591

        MOM4    -.5804628   1.424903    -0.41   0.687    -3.486572    2.325647

        HML4     .0292699       1.02     0.03   0.977    -2.051034    2.109574

        SMB4    -.0552889   .8170679    -0.07   0.946     -1.72171    1.611132

     INDEKS4     1.233153   .3504926     3.52   0.001     .5183182    1.947987

                                                                              

         RP4        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .236031727    35  .006743764           Root MSE      =  .07248

                                                       Adj R-squared =  0.2211

    Residual    .162840049    31  .005252905           R-squared     =  0.3101

       Model    .073191678     4   .01829792           Prob > F      =  0.0184

                                                       F(  4,    31) =    3.48

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      36

 myResiduals       36      0.2618         0.7767         1.42         0.4906

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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         Prob > chi2  =   0.8955

         chi2(1)      =     0.02

         Variables: fitted values of RP5

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,    42) =  2.049123

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0137355   .0096769     1.42   0.164    -.0058222    .0332932

     INDEKS5     1.204992    .271448     4.44   0.000     .6563753    1.753609

                                                                              

         RP5        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     .23138502    41  .005643537           Root MSE      =  .06225

                                                       Adj R-squared =  0.3133

    Residual    .155016654    40  .003875416           R-squared     =  0.3300

       Model    .076368366     1  .076368366           Prob > F      =  0.0001

                                                       F(  1,    40) =   19.71

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      42

 myResiduals       42      0.8363         0.8877         0.06         0.9692

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality

         Prob > chi2  =   0.9080

         chi2(1)      =     0.01

         Variables: fitted values of RP5

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,    42) =  2.048034

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0139693   .0102708     1.36   0.182    -.0068229    .0347616

        HML5     .0580872   .7956399     0.07   0.942    -1.552602    1.668776

        SMB5    -.0644547   .6404306    -0.10   0.920    -1.360939    1.232029

     INDEKS5     1.214488   .2955608     4.11   0.000     .6161565     1.81282

                                                                              

         RP5        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     .23138502    41  .005643537           Root MSE      =  .06385

                                                       Adj R-squared =  0.2776

    Residual    .154925635    38   .00407699           R-squared     =  0.3304

       Model    .076459385     3  .025486462           Prob > F      =  0.0015

                                                       F(  3,    38) =    6.25

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      42
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 myResiduals       42      0.8124         0.8965         0.07         0.9640

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality

         Prob > chi2  =   0.9050

         chi2(1)      =     0.01

         Variables: fitted values of RP5

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,    42) =  2.047219

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0139701   .0104088     1.34   0.188      -.00712    .0350603

        MOM5     .0203464   1.201389     0.02   0.987    -2.413898    2.454591

        HML5     .0633416   .8639491     0.07   0.942    -1.687186    1.813869

        SMB5    -.0616798   .6693879    -0.09   0.927    -1.417988    1.294629

     INDEKS5     1.213408   .3062446     3.96   0.000     .5928972    1.833918

                                                                              

         RP5        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     .23138502    41  .005643537           Root MSE      =  .06471

                                                       Adj R-squared =  0.2581

    Residual    .154924434    37  .004187147           R-squared     =  0.3304

       Model    .076460586     4  .019115147           Prob > F      =  0.0043

                                                       F(  4,    37) =    4.57

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      42
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 myResiduals       42      0.8171         0.8841         0.07         0.9633

                                                                             

    Variable      Obs   Pr(Skewness)   Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)    Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Bilag 10: Alfa for Danske Invest Engros Equity All. (DIEGEA) 

 

 

         Prob > chi2  =   0.0226

         chi2(1)      =     5.20

         Variables: fitted values of DIEGEA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,    46) =  2.520106

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0050453   .0048799     1.03   0.307    -.0047894    .0148801

        BETA     .2121804   .1717352     1.24   0.223    -.1339291    .5582899

                                                                              

      DIEGEA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .045059477    45  .001001322           Root MSE      =  .03146

                                                       Adj R-squared =  0.0116

    Residual    .043548652    44  .000989742           R-squared     =  0.0335

       Model    .001510825     1  .001510825           Prob > F      =  0.2232

                                                       F(  1,    44) =    1.53

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      46
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       _cons     .0046766   .0055631     0.84   0.405    -.0065503    .0159034

         HML    -.3509025   .4253427    -0.82   0.414    -1.209279    .5074739

         SMB     .4993793   .3784278     1.32   0.194     -.264319    1.263078

        BETA     .1507167   .1200358     1.26   0.216    -.0915253    .3929586

                                                                              

      DIEGEA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =   .0307

                                                       R-squared     =  0.1213

                                                       Prob > F      =  0.5352

                                                       F(  3,    42) =    0.74

Linear regression                                      Number of obs =      46

. reg DIEGEA BETA SMB HML, robust

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =    21.37

         Variables: fitted values of DIEGEA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,    46) =  2.529307

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0046766   .0048527     0.96   0.341    -.0051166    .0144697

         HML    -.3509025   .4067675    -0.86   0.393    -1.171792    .4699876

         SMB     .4993793   .3221628     1.55   0.129    -.1507716     1.14953

        BETA     .1507167   .1703369     0.88   0.381     -.193037    .4944704

                                                                              

      DIEGEA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .045059477    45  .001001322           Root MSE      =   .0307

                                                       Adj R-squared =  0.0585

    Residual    .039595529    42  .000942751           R-squared     =  0.1213

       Model    .005463948     3  .001821316           Prob > F      =  0.1391

                                                       F(  3,    42) =    1.93

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      46
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       _cons     .0041911    .005626     0.74   0.461    -.0071709     .015553

         MOM    -.8767658   .8158526    -1.07   0.289    -2.524414    .7708819

         HML    -.5032161   .5259143    -0.96   0.344    -1.565322    .5588893

         SMB     .4502079   .3378385     1.33   0.190    -.2320708    1.132487

        BETA     .2049422   .1491636     1.37   0.177    -.0962999    .5061843

                                                                              

      DIEGEA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .03029

                                                       R-squared     =  0.1652

                                                       Prob > F      =  0.6491

                                                       F(  4,    41) =    0.62

Linear regression                                      Number of obs =      46

. reg DIEGEA BETA SMB HML MOM, robust

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =    26.84

         Variables: fitted values of DIEGEA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,    46) =  2.668162

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0041911   .0047986     0.87   0.388       -.0055    .0138821

         MOM    -.8767658   .5970505    -1.47   0.150    -2.082534    .3290021

         HML    -.5032161   .4144683    -1.21   0.232    -1.340252    .3338195

         SMB     .4502079    .319576     1.41   0.166    -.1951888    1.095605

        BETA     .2049422   .1720484     1.19   0.240    -.1425166     .552401

                                                                              

      DIEGEA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .045059477    45  .001001322           Root MSE      =  .03029

                                                       Adj R-squared =  0.0837

    Residual    .037616987    41  .000917487           R-squared     =  0.1652

       Model     .00744249     4  .001860622           Prob > F      =  0.1083

                                                       F(  4,    41) =    2.03

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      46
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Bilag 11: Alfa for DI Global Stockpicking(DIGS) 

 

 

                                                                              

       _cons     .0032598   .0036381     0.90   0.372    -.0039377    .0104574

        BETA     .1542167   .1315632     1.17   0.243    -.1060652    .4144987

                                                                              

        DIGS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .03701

                                                       R-squared     =  0.0239

                                                       Prob > F      =  0.2433

                                                       F(  1,   130) =    1.37

Linear regression                                      Number of obs =     132

. reg DIGS BETA, robust

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =    35.54

         Variables: fitted values of DIGS

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   132) =  1.966439

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0032598   .0032582     1.00   0.319    -.0031861    .0097058

        BETA     .1542167   .0864171     1.78   0.077    -.0167491    .3251825

                                                                              

        DIGS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .182447332   131  .001392728           Root MSE      =  .03701

                                                       Adj R-squared =  0.0164

    Residual    .178084714   130  .001369882           R-squared     =  0.0239

       Model    .004362619     1  .004362619           Prob > F      =  0.0767

                                                       F(  1,   130) =    3.18

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132
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       _cons     .0027719   .0036204     0.77   0.445    -.0043916    .0099355

         HML    -.0604297   .2632241    -0.23   0.819    -.5812635     .460404

         SMB     .3311938   .2035874     1.63   0.106    -.0716386    .7340262

        BETA     .0828969   .1421506     0.58   0.561    -.1983724    .3641662

                                                                              

        DIGS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .03686

                                                       R-squared     =  0.0468

                                                       Prob > F      =  0.1893

                                                       F(  3,   128) =    1.61

Linear regression                                      Number of obs =     132

. reg DIGS BETA SMB HML, robust

         Prob > chi2  =   0.0009

         chi2(1)      =    11.08

         Variables: fitted values of DIGS

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   132) =  1.965171

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0027719   .0032687     0.85   0.398    -.0036958    .0092397

         HML    -.0604297   .2174996    -0.28   0.782    -.4907899    .3699305

         SMB     .3311938   .2002688     1.65   0.101    -.0650722    .7274599

        BETA     .0828969    .097181     0.85   0.395    -.1093923    .2751861

                                                                              

        DIGS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .182447332   131  .001392728           Root MSE      =  .03686

                                                       Adj R-squared =  0.0244

    Residual    .173916528   128  .001358723           R-squared     =  0.0468

       Model    .008530805     3  .002843602           Prob > F      =  0.1044

                                                       F(  3,   128) =    2.09

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132



 106 

 

 

 
 
  

                                                                              

       _cons     .0031282   .0035338     0.89   0.378    -.0038646    .0101209

         MOM     .2478762   .4165878     0.60   0.553    -.5764759    1.072228

         HML     -.019317   .2556302    -0.08   0.940    -.5251629     .486529

         SMB     .3621978   .2033878     1.78   0.077      -.04027    .7646657

        BETA     .0648392   .1380822     0.47   0.639    -.2084005    .3380789

                                                                              

        DIGS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .03692

                                                       R-squared     =  0.0510

                                                       Prob > F      =  0.2817

                                                       F(  4,   127) =    1.28

Linear regression                                      Number of obs =     132

. reg DIGS BETA SMB HML MOM, robust

         Prob > chi2  =   0.0002

         chi2(1)      =    13.43

         Variables: fitted values of DIGS

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   132) =  1.989595

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0031282   .0033083     0.95   0.346    -.0034184    .0096747

         MOM     .2478762   .3293575     0.75   0.453    -.4038629    .8996153

         HML     -.019317   .2246131    -0.09   0.932    -.4637856    .4251517

         SMB     .3621978    .204795     1.77   0.079    -.0430545    .7674502

        BETA     .0648392   .1002593     0.65   0.519     -.133556    .2632343

                                                                              

        DIGS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .182447332   131  .001392728           Root MSE      =  .03692

                                                       Adj R-squared =  0.0211

    Residual    .173144311   127  .001363341           R-squared     =  0.0510

       Model    .009303021     4  .002325755           Prob > F      =  0.1527

                                                       F(  4,   127) =    1.71

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132
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Bilag 12: Alfa for Handelsinvest Verden (HV) 

 

 

 

         Prob > chi2  =   0.2262

         chi2(1)      =     1.46

         Variables: fitted values of HV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   132) =  1.937445

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0013573   .0032432     0.42   0.676     -.005059    .0077737

        BETA     .3230256     .08602     3.76   0.000     .1528453    .4932059

                                                                              

          HV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .195592786   131  .001493075           Root MSE      =  .03684

                                                       Adj R-squared =  0.0909

    Residual    .176452067   130  .001357324           R-squared     =  0.0979

       Model    .019140718     1  .019140718           Prob > F      =  0.0003

                                                       F(  1,   130) =   14.10

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg HV BETA

         Prob > chi2  =   0.2216

         chi2(1)      =     1.49

         Variables: fitted values of HV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   132) =  1.884045

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0015123   .0032647     0.46   0.644    -.0049475     .007972

         HML     .2507941   .2172304     1.15   0.250    -.1790333    .6806216

         SMB     .2226347   .2000209     1.11   0.268    -.1731408    .6184102

        BETA     .2683209   .0970607     2.76   0.007     .0762697     .460372

                                                                              

          HV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .195592786   131  .001493075           Root MSE      =  .03682

                                                       Adj R-squared =  0.0922

    Residual    .173486218   128  .001355361           R-squared     =  0.1130

       Model    .022106567     3  .007368856           Prob > F      =  0.0015

                                                       F(  3,   128) =    5.44

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132
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          Prob > chi2  =   0.1682

         chi2(1)      =     1.90

         Variables: fitted values of HV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   132) =  1.895516

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0018106   .0033064     0.55   0.585    -.0047322    .0083534

         MOM     .2075731   .3291676     0.63   0.529    -.4437902    .8589364

         HML     .2852222   .2244835     1.27   0.206    -.1589902    .7294347

         SMB     .2485977   .2046769     1.21   0.227     -.156421    .6536163

        BETA     .2531992   .1002015     2.53   0.013     .0549185      .45148

                                                                              

          HV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .195592786   131  .001493075           Root MSE      =   .0369

                                                       Adj R-squared =  0.0879

    Residual    .172944702   127  .001361769           R-squared     =  0.1158

       Model    .022648083     4  .005662021           Prob > F      =  0.0034

                                                       F(  4,   127) =    4.16

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132
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Bilag 13: Alfa for Jyske Invest Favorit Aktier (JIFA) 

 

 

                                                                              

       _cons     .0053799    .003766     1.43   0.156    -.0020706    .0128304

        BETA     .2654685   .1358952     1.95   0.053     -.003384    .5343209

                                                                              

        JIFA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .04042

                                                       R-squared     =  0.0574

                                                       Prob > F      =  0.0529

                                                       F(  1,   130) =    3.82

Linear regression                                      Number of obs =     132

. reg JIFA BETA, robust

         Prob > chi2  =   0.0082

         chi2(1)      =     7.00

         Variables: fitted values of JIFA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   132) =  1.884597

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0053799   .0035578     1.51   0.133    -.0016588    .0124185

        BETA     .2654685    .094363     2.81   0.006     .0787825    .4521545

                                                                              

        JIFA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .225267243   131  .001719597           Root MSE      =  .04042

                                                       Adj R-squared =  0.0501

    Residual    .212339871   130  .001633384           R-squared     =  0.0574

       Model    .012927372     1  .012927372           Prob > F      =  0.0057

                                                       F(  1,   130) =    7.91

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132
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       _cons     .0050126   .0038674     1.30   0.197    -.0026398    .0126649

         HML    -.0911644    .296043    -0.31   0.759     -.676936    .4946073

         SMB     .1847058   .2084257     0.89   0.377       -.2277    .5971116

        BETA      .227027   .1303457     1.74   0.084    -.0308841    .4849382

                                                                              

        JIFA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .04057

                                                       R-squared     =  0.0646

                                                       Prob > F      =  0.2420

                                                       F(  3,   128) =    1.41

Linear regression                                      Number of obs =     132

. reg JIFA BETA SMB HML, robust

         Prob > chi2  =   0.0123

         chi2(1)      =     6.27

         Variables: fitted values of JIFA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   132) =  1.902577

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0050126   .0035979     1.39   0.166    -.0021066    .0121317

         HML    -.0911644   .2394042    -0.38   0.704    -.5648664    .3825377

         SMB     .1847058    .220438     0.84   0.404    -.2514684      .62088

        BETA      .227027   .1069681     2.12   0.036     .0153723    .4386817

                                                                              

        JIFA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .225267243   131  .001719597           Root MSE      =  .04057

                                                       Adj R-squared =  0.0427

    Residual    .210710967   128  .001646179           R-squared     =  0.0646

       Model    .014556276     3  .004852092           Prob > F      =  0.0354

                                                       F(  3,   128) =    2.95

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132
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       _cons     .0055446   .0037988     1.46   0.147    -.0019725    .0130616

         MOM     .3701925    .423672     0.87   0.384    -.4681779    1.208563

         HML    -.0297642   .2752619    -0.11   0.914    -.5744577    .5149294

         SMB      .231009   .2092778     1.10   0.272     -.183114    .6451319

        BETA     .2000586   .1290781     1.55   0.124    -.0553638    .4554809

                                                                              

        JIFA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .04057

                                                       R-squared     =  0.0723

                                                       Prob > F      =  0.2877

                                                       F(  4,   127) =    1.26

Linear regression                                      Number of obs =     132

. reg JIFA BETA SMB HML MOM, robust

         Prob > chi2  =   0.0058

         chi2(1)      =     7.62

         Variables: fitted values of JIFA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   132) =  1.927559

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0055446   .0036347     1.53   0.130    -.0016478    .0127369

         MOM     .3701925   .3618468     1.02   0.308    -.3458371    1.086222

         HML    -.0297642   .2467699    -0.12   0.904    -.5180773    .4585489

         SMB      .231009   .2249969     1.03   0.307    -.2142193    .6762372

        BETA     .2000586   .1101494     1.82   0.072    -.0179072    .4180243

                                                                              

        JIFA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .225267243   131  .001719597           Root MSE      =  .04057

                                                       Adj R-squared =  0.0430

    Residual    .208988604   127   .00164558           R-squared     =  0.0723

       Model    .016278638     4   .00406966           Prob > F      =  0.0477

                                                       F(  4,   127) =    2.47

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132
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Bilag 14: Alfa for Jyske invest Globale Aktier (JIGA) 

 

  
 

 

         Prob > chi2  =   0.3467

         chi2(1)      =     0.89

         Variables: fitted values of JIGA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   132) =  2.154588

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0001151   .0014335    -0.08   0.936    -.0029511    .0027209

        BETA     .9928011   .0380207    26.11   0.000     .9175817     1.06802

                                                                              

        JIGA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .215276389   131  .001643331           Root MSE      =  .01628

                                                       Adj R-squared =  0.8386

    Residual    .034472051   130   .00026517           R-squared     =  0.8399

       Model    .180804338     1  .180804338           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   130) =  681.84

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

         Prob > chi2  =   0.1700

         chi2(1)      =     1.88

         Variables: fitted values of JIGA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   132) =  2.255203

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0007167   .0013655    -0.52   0.601    -.0034186    .0019851

         HML    -.3759322   .0908587    -4.14   0.000    -.5557116   -.1961528

         SMB    -.0182515   .0836606    -0.22   0.828    -.1837883    .1472854

        BETA     1.005532   .0405966    24.77   0.000     .9252048    1.085859

                                                                              

        JIGA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .215276389   131  .001643331           Root MSE      =   .0154

                                                       Adj R-squared =  0.8557

    Residual    .030349852   128  .000237108           R-squared     =  0.8590

       Model    .184926537     3  .061642179           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   128) =  259.97

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132
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          Prob > chi2  =   0.1727

         chi2(1)      =     1.86

         Variables: fitted values of JIGA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   132) =   2.27363

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     -.000629    .001384    -0.45   0.650    -.0033678    .0021097

         MOM     .0610109   .1377865     0.44   0.659    -.2116438    .3336655

         HML    -.3658129   .0939667    -3.89   0.000    -.5517561   -.1798697

         SMB    -.0106203   .0856759    -0.12   0.902    -.1801574    .1589168

        BETA     1.001087   .0419434    23.87   0.000     .9180889    1.084086

                                                                              

        JIGA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .215276389   131  .001643331           Root MSE      =  .01545

                                                       Adj R-squared =  0.8548

    Residual     .03030307   127  .000238607           R-squared     =  0.8592

       Model    .184973319     4   .04624333           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   127) =  193.81

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132
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Bilag 15: Alfa for Jyske Invest Globale Aktier Special (JIGAS) 

 

 
 

                                                                              

       _cons     .0021998    .002663     0.83   0.412    -.0031371    .0075366

        BETA     .7796526   .0916843     8.50   0.000      .595913    .9633921

                                                                              

       JIGAS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =   .0222

                                                       R-squared     =  0.4817

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    55) =   72.31

Linear regression                                      Number of obs =      57

. reg JIGAS BETA, robust

         Prob > chi2  =   0.0428

         chi2(1)      =     4.10

         Variables: fitted values of JIGAS

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,    57) =  2.740137

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0021998   .0031163     0.71   0.483    -.0040454    .0084449

        BETA     .7796526   .1090543     7.15   0.000     .5611028    .9982023

                                                                              

       JIGAS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .052273057    56  .000933447           Root MSE      =   .0222

                                                       Adj R-squared =  0.4723

    Residual    .027094382    55  .000492625           R-squared     =  0.4817

       Model    .025178675     1  .025178675           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    55) =   51.11

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      57
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         Prob > chi2  =   0.0610

         chi2(1)      =     3.51

         Variables: fitted values of JIGAS

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,    57) =  2.755872

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0017274   .0032004     0.54   0.592    -.0046918    .0081465

         HML    -.2154681    .261392    -0.82   0.413    -.7397541     .308818

         SMB    -.1471175   .2070228    -0.71   0.480    -.5623526    .2681176

        BETA     .7977051   .1150824     6.93   0.000      .566879    1.028531

                                                                              

       JIGAS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .052273057    56  .000933447           Root MSE      =  .02242

                                                       Adj R-squared =  0.4615

    Residual     .02664103    53  .000502661           R-squared     =  0.4903

       Model    .025632027     3  .008544009           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,    53) =   17.00

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      57
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       _cons     .0014026   .0027692     0.51   0.615    -.0041542    .0069593

         MOM    -.5733444   .5557238    -1.03   0.307    -1.688486    .5417971

         HML    -.2982297   .1912504    -1.56   0.125    -.6820017    .0855424

         SMB    -.2194687   .2103966    -1.04   0.302    -.6416605     .202723

        BETA     .8287674   .0817308    10.14   0.000     .6647625    .9927722

                                                                              

       JIGAS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .02221

                                                       R-squared     =  0.5092

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,    52) =   31.07

Linear regression                                      Number of obs =      57

. reg JIGAS BETA SMB HML MOM, robust

         Prob > chi2  =   0.0231

         chi2(1)      =     5.16

         Variables: fitted values of JIGAS

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,    57) =  2.798768

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0014026   .0031791     0.44   0.661    -.0049768    .0077819

         MOM    -.5733444   .4060178    -1.41   0.164    -1.388079      .24139

         HML    -.2982297   .2655236    -1.12   0.267    -.8310418    .2345825

         SMB    -.2194687   .2114107    -1.04   0.304    -.6436954     .204758

        BETA     .8287674   .1161206     7.14   0.000     .5957543     1.06178

                                                                              

       JIGAS        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .052273057    56  .000933447           Root MSE      =  .02221

                                                       Adj R-squared =  0.4714

    Residual    .025657141    52  .000493407           R-squared     =  0.5092

       Model    .026615916     4  .006653979           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,    52) =   13.49

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      57
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Bilag 16: Alfa for Maj Invest Aktier (MIA) 

 

 

                                                                              

       _cons     .0010981   .0022585     0.49   0.628    -.0033796    .0055757

        BETA     .7546152   .0484076    15.59   0.000     .6586423     .850588

                                                                              

         MIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .02421

                                                       R-squared     =  0.6081

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   106) =  243.01

Linear regression                                      Number of obs =     108

. reg MIA BETA, robust

         Prob > chi2  =   0.0129

         chi2(1)      =     6.18

         Variables: fitted values of MIA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   108) =  2.701806

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0010981   .0023412     0.47   0.640    -.0035436    .0057397

        BETA     .7546152   .0588344    12.83   0.000     .6379702    .8712601

                                                                              

         MIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .158581179   107  .001482067           Root MSE      =  .02421

                                                       Adj R-squared =  0.6044

    Residual    .062140782   106  .000586234           R-squared     =  0.6081

       Model    .096440397     1  .096440397           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   106) =  164.51

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     108
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         Prob > chi2  =   0.1257

         chi2(1)      =     2.35

         Variables: fitted values of MIA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   108) =  2.717429

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0003828   .0023041     0.17   0.868    -.0041864     .004952

         HML    -.2384357   .1462331    -1.63   0.106    -.5284214      .05155

         SMB     .2715856   .1405632     1.93   0.056    -.0071565    .5503276

        BETA      .706145   .0644316    10.96   0.000     .5783747    .8339153

                                                                              

         MIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .158581179   107  .001482067           Root MSE      =  .02356

                                                       Adj R-squared =  0.6254

    Residual    .057745449   104  .000555245           R-squared     =  0.6359

       Model     .10083573     3   .03361191           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   104) =   60.54

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     108
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         Prob > chi2  =   0.1199

         chi2(1)      =     2.42

         Variables: fitted values of MIA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   108) =  2.720377

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0003253   .0023558     0.14   0.890    -.0043469    .0049975

         MOM    -.0294589   .2232187    -0.13   0.895    -.4721605    .4132427

         HML    -.2442521   .1533964    -1.59   0.114    -.5484777    .0599735

         SMB     .2674433   .1446776     1.85   0.067    -.0194907    .5543773

        BETA     .7086067   .0673719    10.52   0.000     .5749905    .8422229

                                                                              

         MIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .158581179   107  .001482067           Root MSE      =  .02368

                                                       Adj R-squared =  0.6218

    Residual    .057735686   103  .000560541           R-squared     =  0.6359

       Model    .100845493     4  .025211373           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   103) =   44.98

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     108
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Bilag 17: Alfa for Maj Invest Value Aktier (MIVA) 

 

 
 

 

         Prob > chi2  =   0.5081

         chi2(1)      =     0.44

         Variables: fitted values of MIVA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   108) =  2.596202

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0025916   .0023787     1.09   0.278    -.0021244    .0073076

        BETA     .8973759   .0597772    15.01   0.000     .7788618     1.01589

                                                                              

        MIVA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     .20053018   107  .001874114           Root MSE      =   .0246

                                                       Adj R-squared =  0.6771

    Residual    .064148263   106  .000605172           R-squared     =  0.6801

       Model    .136381917     1  .136381917           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   106) =  225.36

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     108

         Prob > chi2  =   0.7158

         chi2(1)      =     0.13

         Variables: fitted values of MIVA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   108) =  2.586819

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0023383   .0024158     0.97   0.335    -.0024523     .007129

         HML    -.0799194    .153322    -0.52   0.603    -.3839626    .2241239

         SMB      .116249   .1473773     0.79   0.432    -.1760056    .4085037

        BETA     .8760176   .0675551    12.97   0.000     .7420534    1.009982

                                                                              

        MIVA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     .20053018   107  .001874114           Root MSE      =  .02471

                                                       Adj R-squared =  0.6743

    Residual    .063479788   104  .000610383           R-squared     =  0.6834

       Model    .137050391     3  .045683464           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   104) =   74.84

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     108
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          Prob > chi2  =   0.6689

         chi2(1)      =     0.18

         Variables: fitted values of MIVA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   108) =  2.595407

. estat dwatson

                                                                              

       _cons      .002013   .0024641     0.82   0.416     -.002874    .0069001

         MOM    -.1665262   .2334836    -0.71   0.477    -.6295858    .2965334

         HML    -.1127985   .1604505    -0.70   0.484    -.4310142    .2054172

         SMB     .0928334   .1513308     0.61   0.541    -.2072954    .3929623

        BETA     .8899332     .07047    12.63   0.000     .7501726    1.029694

                                                                              

        MIVA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     .20053018   107  .001874114           Root MSE      =  .02476

                                                       Adj R-squared =  0.6728

    Residual     .06316782   103   .00061328           R-squared     =  0.6850

       Model     .13736236     4   .03434059           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   103) =   55.99

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     108
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Bilag 18: Alfa for Nordea Invest Engros Absolute Return Equities (NEARE) 

 

 

Durbin-Watson statistic (transformed) 2.005964

Durbin-Watson statistic (original)    1.627660

                                                                              

         rho     .1843676

                                                                              

       _cons     .0030854   .0017396     1.77   0.079    -.0003655    .0065362

        BETA      .606118    .045405    13.35   0.000     .5160467    .6961892

                                                                              

       NEARE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                           Semirobust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .01396

                                                       R-squared     =  0.7413

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   101) =  178.20

Linear regression                                      Number of obs =     103

Prais-Winsten AR(1) regression -- iterated estimates

Iteration 3:  rho = 0.1844

Iteration 2:  rho = 0.1844

Iteration 1:  rho = 0.1843

Iteration 0:  rho = 0.0000

. prais NEARE BETA, robust

         Prob > chi2  =   0.0171

         chi2(1)      =     5.69

         Variables: fitted values of NEARE

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   103) =   1.62766

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0030716   .0014075     2.18   0.031     .0002795    .0058637

        BETA     .6072614   .0348848    17.41   0.000     .5380594    .6764634

                                                                              

       NEARE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .081444067   102  .000798471           Root MSE      =   .0142

                                                       Adj R-squared =  0.7475

    Residual    .020359714   101  .000201581           R-squared     =  0.7500

       Model    .061084352     1  .061084352           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   101) =  303.03

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     103

. reg NEARE BETA
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         Prob > chi2  =   0.4016

         chi2(1)      =     0.70

         Variables: fitted values of NEARE

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   103) =  1.817677

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0037919   .0013326     2.85   0.005     .0011477    .0064361

         HML     .2392008   .0832249     2.87   0.005     .0740646     .404337

         SMB     -.195609   .0816238    -2.40   0.018    -.3575684   -.0336496

        BETA     .6381215   .0366074    17.43   0.000     .5654844    .7107586

                                                                              

       NEARE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .081444067   102  .000798471           Root MSE      =  .01324

                                                       Adj R-squared =  0.7804

    Residual      .0173591    99  .000175344           R-squared     =  0.7869

       Model    .064084966     3  .021361655           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,    99) =  121.83

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     103

. reg NEARE BETA SMB HML
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         Prob > chi2  =   0.5248

         chi2(1)      =     0.40

         Variables: fitted values of NEARE

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   103) =   1.85732

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0041318   .0013541     3.05   0.003     .0014446     .006819

         MOM     .1610564   .1250043     1.29   0.201    -.0870107    .4091234

         HML     .2722371   .0868216     3.14   0.002     .0999425    .4445316

         SMB    -.1719973   .0833917    -2.06   0.042    -.3374855   -.0065091

        BETA     .6244291   .0380023    16.43   0.000     .5490148    .6998433

                                                                              

       NEARE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .081444067   102  .000798471           Root MSE      =   .0132

                                                       Adj R-squared =  0.7819

    Residual    .017069958    98  .000174183           R-squared     =  0.7904

       Model    .064374109     4  .016093527           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,    98) =   92.39

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     103

. reg NEARE BETA SMB HML MOM
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Bilag 19: Alfa for Nordea Invest Engros Internationale Aktier (NEIA) 

         Prob > chi2  =   0.0758

         chi2(1)      =     3.15

         Variables: fitted values of NEIA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   120) =  2.495901

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0000291    .001097     0.03   0.979    -.0021433    .0022016

        BETA     .9453736   .0281479    33.59   0.000      .889633    1.001114

                                                                              

        NEIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .176315564   119  .001481643           Root MSE      =   .0119

                                                       Adj R-squared =  0.9045

    Residual    .016697468   118  .000141504           R-squared     =  0.9053

       Model    .159618096     1  .159618096           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   118) = 1128.01

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     120

. reg NEIA BETA

         Prob > chi2  =   0.2356

         chi2(1)      =     1.41

         Variables: fitted values of NEIA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   120) =  2.503606

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     -.000074   .0011111    -0.07   0.947    -.0022746    .0021266

         HML    -.0646711   .0726754    -0.89   0.375    -.2086139    .0792718

         SMB    -.0728085   .0696083    -1.05   0.298    -.2106766    .0650596

        BETA     .9625802   .0320725    30.01   0.000     .8990566    1.026104

                                                                              

        NEIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .176315564   119  .001481643           Root MSE      =  .01192

                                                       Adj R-squared =  0.9042

    Residual    .016471532   116  .000141996           R-squared     =  0.9066

       Model    .159844032     3  .053281344           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   116) =  375.23

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     120

. reg NEIA BETA SMB HML
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         Prob > chi2  =   0.2343

         chi2(1)      =     1.41

         Variables: fitted values of NEIA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   120) =  2.502324

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0001687   .0011343    -0.15   0.882    -.0024155    .0020781

         MOM    -.0499637   .1102231    -0.45   0.651    -.2682945     .168367

         HML    -.0740231   .0757878    -0.98   0.331    -.2241442     .076098

         SMB    -.0796308    .071451    -1.11   0.267    -.2211616       .0619

        BETA      .966436    .033288    29.03   0.000     .9004989    1.032373

                                                                              

        NEIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .176315564   119  .001481643           Root MSE      =  .01196

                                                       Adj R-squared =  0.9035

    Residual    .016442154   115  .000142975           R-squared     =  0.9067

       Model     .15987341     4  .039968353           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   115) =  279.55

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     120

. reg NEIA BETA SMB HML MOM
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Bilag 20: Alfa for Nordea Invest Globale Udbytteaktier (NGUA) 

          Prob > chi2  =   0.9700

         chi2(1)      =     0.00

         Variables: fitted values of NGUA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   132) =  2.164416

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     -.003727   .0015392    -2.42   0.017    -.0067721   -.0006818

        BETA     1.069158    .040825    26.19   0.000     .9883908    1.149926

                                                                              

        NGUA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .249430183   131  .001904047           Root MSE      =  .01749

                                                       Adj R-squared =  0.8394

    Residual    .039744738   130  .000305729           R-squared     =  0.8407

       Model    .209685445     1  .209685445           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   130) =  685.85

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg NGUA BETA
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         Prob > chi2  =   0.8803

         chi2(1)      =     0.02

         Variables: fitted values of NGUA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   132) =  2.193421

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0042983   .0015051    -2.86   0.005    -.0072763   -.0013203

         HML    -.2693745   .1001461    -2.69   0.008    -.4675307   -.0712183

         SMB     .1067284   .0922123     1.16   0.249    -.0757294    .2891862

        BETA     1.051974   .0447463    23.51   0.000     .9634358    1.140512

                                                                              

        NGUA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .249430183   131  .001904047           Root MSE      =  .01697

                                                       Adj R-squared =  0.8487

    Residual    .036871592   128  .000288059           R-squared     =  0.8522

       Model    .212558591     3  .070852864           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   128) =  245.97

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg NGUA BETA SMB HML
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          Prob > chi2  =   0.9595

         chi2(1)      =     0.00

         Variables: fitted values of NGUA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   132) =  2.187352

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0044815   .0015224    -2.94   0.004    -.0074942   -.0014689

         MOM    -.1274968   .1515664    -0.84   0.402    -.4274193    .1724257

         HML    -.2905212   .1033642    -2.81   0.006    -.4950603    -.085982

         SMB     .0907813   .0942442     0.96   0.337     -.095711    .2772735

        BETA     1.061262   .0461381    23.00   0.000      .969963    1.152561

                                                                              

        NGUA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .249430183   131  .001904047           Root MSE      =  .01699

                                                       Adj R-squared =  0.8484

    Residual    .036667292   127  .000288719           R-squared     =  0.8530

       Model    .212762891     4  .053190723           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   127) =  184.23

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg NGUA BETA SMB HML MOM
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Bilag 21: Alfa for Nordea Invest Aktier (NIA)

 

                                                                              

       _cons    -.0008963   .0009462    -0.95   0.345    -.0027682    .0009757

        BETA     1.090792   .0346443    31.49   0.000     1.022252    1.159331

                                                                              

         NIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =   .0114

                                                       R-squared     =  0.9282

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   130) =  991.33

Linear regression                                      Number of obs =     132

. reg NIA BETA, robust

         Prob > chi2  =   0.0006

         chi2(1)      =    11.93

         Variables: fitted values of NIA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   132) =  2.445072

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0008963   .0010031    -0.89   0.373    -.0028808    .0010883

        BETA     1.090792   .0266057    41.00   0.000     1.038155    1.143428

                                                                              

         NIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .235137002   131  .001794939           Root MSE      =   .0114

                                                       Adj R-squared =  0.9277

    Residual    .016880141   130  .000129847           R-squared     =  0.9282

       Model    .218256861     1  .218256861           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   130) = 1680.87

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg NIA BETA
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       _cons    -.0010145    .000961    -1.06   0.293     -.002916    .0008869

         HML    -.0401786   .0870891    -0.46   0.645    -.2124993    .1321421

         SMB     .0441548   .0715788     0.62   0.538    -.0974761    .1857856

        BETA     1.082029   .0325746    33.22   0.000     1.017574    1.146483

                                                                              

         NIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .01144

                                                       R-squared     =  0.9288

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   128) =  449.50

Linear regression                                      Number of obs =     132

. reg NIA BETA SMB HML, robust

         Prob > chi2  =   0.0002

         chi2(1)      =    14.19

         Variables: fitted values of NIA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   132) =  2.435017

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0010145   .0010142    -1.00   0.319    -.0030214    .0009923

         HML    -.0401786   .0674869    -0.60   0.553    -.1737129    .0933557

         SMB     .0441548   .0621404     0.71   0.479    -.0788006    .1671102

        BETA     1.082029   .0301538    35.88   0.000     1.022364    1.141693

                                                                              

         NIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .235137002   131  .001794939           Root MSE      =  .01144

                                                       Adj R-squared =  0.9271

    Residual    .016744122   128  .000130813           R-squared     =  0.9288

       Model     .21839288     3  .072797627           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   128) =  556.50

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg NIA BETA SMB HML
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       _cons    -.0011943   .0009426    -1.27   0.207    -.0030596     .000671

         MOM    -.1250677   .1219609    -1.03   0.307    -.3664064     .116271

         HML    -.0609223   .0731598    -0.83   0.407    -.2056924    .0838477

         SMB     .0285115   .0660933     0.43   0.667    -.1022752    .1592981

        BETA      1.09114   .0351395    31.05   0.000     1.021605    1.160674

                                                                              

         NIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .01141

                                                       R-squared     =  0.9296

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   127) =  394.88

Linear regression                                      Number of obs =     132

. reg NIA BETA SMB HML MOM, robust

         Prob > chi2  =   0.0004

         chi2(1)      =    12.31

         Variables: fitted values of NIA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   132) =  2.379924

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0011943   .0010227    -1.17   0.245    -.0032181    .0008296

         MOM    -.1250677   .1018193    -1.23   0.222    -.3265497    .0764143

         HML    -.0609223    .069438    -0.88   0.382    -.1983277     .076483

         SMB     .0285115   .0633114     0.45   0.653    -.0967703    .1537933

        BETA      1.09114   .0309947    35.20   0.000     1.029807    1.152473

                                                                              

         NIA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .235137002   131  .001794939           Root MSE      =  .01141

                                                       Adj R-squared =  0.9274

    Residual    .016547533   127  .000130296           R-squared     =  0.9296

       Model    .218589469     4  .054647367           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   127) =  419.41

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg NIA BETA SMB HML MOM
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Bilag 22: Alfa for Nordea Invest Global Value (NIGV) 

 

 
 
 
 

         Prob > chi2  =   0.4381

         chi2(1)      =     0.60

         Variables: fitted values of NIGV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   132) =  2.293503

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0002115   .0020283    -0.10   0.917    -.0042243    .0038012

        BETA      .850374   .0537963    15.81   0.000     .7439444    .9568036

                                                                              

        NIGV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .201662411   131  .001539408           Root MSE      =  .02304

                                                       Adj R-squared =  0.6551

    Residual    .069013324   130  .000530872           R-squared     =  0.6578

       Model    .132649087     1  .132649087           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   130) =  249.87

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg NIGV BETA
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          Prob > chi2  =   0.3971

         chi2(1)      =     0.72

         Variables: fitted values of NIGV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   132) =  2.326524

. estat dwatson

                                                                              

       _cons      .000101   .0020396     0.05   0.961    -.0039346    .0041367

         HML      .212884   .1357125     1.57   0.119    -.0556463    .4814144

         SMB     .0343486    .124961     0.27   0.784    -.2129081    .2816054

        BETA      .837892   .0606377    13.82   0.000     .7179099     .957874

                                                                              

        NIGV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .201662411   131  .001539408           Root MSE      =    .023

                                                       Adj R-squared =  0.6564

    Residual    .067711656   128  .000528997           R-squared     =  0.6642

       Model    .133950755     3  .044650252           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   128) =   84.41

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg NIGV BETA SMB HML
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          Prob > chi2  =   0.2167

         chi2(1)      =     1.53

         Variables: fitted values of NIGV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   132) =  2.308437

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0001664   .0020622    -0.08   0.936    -.0042471    .0039144

         MOM    -.1860609    .205303    -0.91   0.367    -.5923185    .2201967

         HML     .1820239   .1400112     1.30   0.196     -.095033    .4590808

         SMB     .0110764   .1276577     0.09   0.931    -.2415352     .263688

        BETA     .8514465   .0624961    13.62   0.000      .727778    .9751149

                                                                              

        NIGV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .201662411   131  .001539408           Root MSE      =  .02302

                                                       Adj R-squared =  0.6559

    Residual    .067276566   127  .000529737           R-squared     =  0.6664

       Model    .134385845     4  .033596461           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   127) =   63.42

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg NIGV BETA SMB HML MOM
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Bilag 23: Alfa for Nordea Invest Stabile Aktier (NISA) 

 

 
 
 

 

         Prob > chi2  =   0.1656

         chi2(1)      =     1.92

         Variables: fitted values of NISA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,    97) =  2.061515

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0021949   .0019507     1.13   0.263    -.0016777    .0060675

        BETA     .6476507   .0472477    13.71   0.000     .5538521    .7414492

                                                                              

        NISA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .103470253    96  .001077815           Root MSE      =  .01912

                                                       Adj R-squared =  0.6607

    Residual    .034746455    95  .000365752           R-squared     =  0.6642

       Model    .068723798     1  .068723798           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    95) =  187.90

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      97

. reg NISA BETA

         Prob > chi2  =   0.4908

         chi2(1)      =     0.47

         Variables: fitted values of NISA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,    97) =  2.163266

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0029494   .0019176     1.54   0.127    -.0008587    .0067574

         HML     .1530047   .1173161     1.30   0.195    -.0799618    .3859712

         SMB    -.3015152   .1180125    -2.55   0.012    -.5358647   -.0671658

        BETA     .7028474   .0515843    13.63   0.000     .6004111    .8052836

                                                                              

        NISA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .103470253    96  .001077815           Root MSE      =  .01843

                                                       Adj R-squared =  0.6850

    Residual    .031574372    93  .000339509           R-squared     =  0.6948

       Model    .071895882     3  .023965294           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,    93) =   70.59

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      97

. reg NISA BETA SMB HML
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          Prob > chi2  =   0.4901

         chi2(1)      =     0.48

         Variables: fitted values of NISA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,    97) =  2.163095

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     .0029479   .0019639     1.50   0.137    -.0009526    .0068485

         MOM    -.0006849   .1788481    -0.00   0.997    -.3558926    .3545228

         HML     .1528721   .1229325     1.24   0.217    -.0912825    .3970267

         SMB    -.3016346   .1226783    -2.46   0.016    -.5452843   -.0579849

        BETA     .7029098    .054363    12.93   0.000     .5949401    .8108794

                                                                              

        NISA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .103470253    96  .001077815           Root MSE      =  .01853

                                                       Adj R-squared =  0.6816

    Residual    .031574367    92    .0003432           R-squared     =  0.6948

       Model    .071895887     4  .017973972           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,    92) =   52.37

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      97

. reg NISA BETA SMB HML MOM
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Bilag 24: Alfa for Nordea Invest Verden (NIV) 

 

 
 

                                                                              

       _cons    -.0017507   .0011708    -1.50   0.137    -.0040669    .0005655

        BETA     .9869142   .0337978    29.20   0.000     .9200492    1.053779

                                                                              

         NIV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .01384

                                                       R-squared     =  0.8776

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   130) =  852.67

Linear regression                                      Number of obs =     132

. reg NIV BETA, robust

         Prob > chi2  =   0.0297

         chi2(1)      =     4.73

         Variables: fitted values of NIV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   132) =  2.562194

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0017507   .0012187    -1.44   0.153    -.0041618    .0006604

        BETA     .9869142   .0323239    30.53   0.000     .9229651    1.050863

                                                                              

         NIV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .203582373   131  .001554064           Root MSE      =  .01384

                                                       Adj R-squared =  0.8767

    Residual    .024915872   130  .000191661           R-squared     =  0.8776

       Model    .178666501     1  .178666501           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   130) =  932.20

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg NIV BETA
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       _cons      -.00174   .0011764    -1.48   0.142    -.0040677    .0005877

         HML    -.0421673   .0999076    -0.42   0.674    -.2398515     .155517

         SMB    -.0688222   .0906706    -0.76   0.449    -.2482295    .1105852

        BETA     1.003004   .0413878    24.23   0.000     .9211115    1.084897

                                                                              

         NIV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =   .0139

                                                       R-squared     =  0.8785

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   128) =  253.74

Linear regression                                      Number of obs =     132

. reg NIV BETA SMB HML, robust

         Prob > chi2  =   0.0383

         chi2(1)      =     4.29

         Variables: fitted values of NIV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   132) =  2.592217

. estat dwatson

                                                                              

       _cons      -.00174   .0012326    -1.41   0.160    -.0041789    .0006989

         HML    -.0421673    .082017    -0.51   0.608    -.2044519    .1201173

         SMB    -.0688222   .0755194    -0.91   0.364    -.2182502    .0806058

        BETA     1.003004    .036646    27.37   0.000      .930494    1.075515

                                                                              

         NIV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .203582373   131  .001554064           Root MSE      =   .0139

                                                       Adj R-squared =  0.8757

    Residual    .024730399   128  .000193206           R-squared     =  0.8785

       Model    .178851974     3  .059617325           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   128) =  308.57

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg NIV BETA SMB HML
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         Prob > chi2  =   0.0624

         chi2(1)      =     3.47

         Variables: fitted values of NIV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   132) =  2.572868

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0018815   .0012472    -1.51   0.134    -.0043495    .0005866

         MOM    -.0984653   .1241671    -0.79   0.429    -.3441695    .1472389

         HML    -.0584988   .0846786    -0.69   0.491    -.2260625     .109065

         SMB    -.0811381   .0772073    -1.05   0.295    -.2339173    .0716412

        BETA     1.010177   .0377976    26.73   0.000     .9353829    1.084972

                                                                              

         NIV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .203582373   131  .001554064           Root MSE      =  .01392

                                                       Adj R-squared =  0.8753

    Residual    .024608546   127  .000193768           R-squared     =  0.8791

       Model    .178973827     4  .044743457           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   127) =  230.91

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg NIV BETA SMB HML MOM
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Bilag 25: Alfa for Sparinvest Cummulus Value (SICV) 

 

 
 

         Prob > chi2  =   0.8754

         chi2(1)      =     0.02

         Variables: fitted values of SICV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   132) =  2.589816

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0020463   .0022819    -0.90   0.371    -.0065607     .002468

        BETA     .9936556   .0605215    16.42   0.000     .8739211     1.11339

                                                                              

        SICV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .268462449   131  .002049332           Root MSE      =  .02592

                                                       Adj R-squared =  0.6721

    Residual    .087346744   130  .000671898           R-squared     =  0.6746

       Model    .181115706     1  .181115706           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   130) =  269.56

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg SICV BETA

         Prob > chi2  =   0.9135

         chi2(1)      =     0.01

         Variables: fitted values of SICV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   132) =  2.590428

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     -.001686   .0022835    -0.74   0.462    -.0062042    .0028323

         HML     .2875681   .1519413     1.89   0.061    -.0130738      .58821

         SMB     .0992424   .1399042     0.71   0.479    -.1775819    .3760667

        BETA     .9651915   .0678889    14.22   0.000     .8308617    1.099521

                                                                              

        SICV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .268462449   131  .002049332           Root MSE      =  .02575

                                                       Adj R-squared =  0.6764

    Residual    .084874176   128   .00066308           R-squared     =  0.6839

       Model    .183588273     3  .061196091           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   128) =   92.29

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg SICV BETA SMB HML
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          Prob > chi2  =   0.8736

         chi2(1)      =     0.03

         Variables: fitted values of SICV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   132) =  2.571792

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0019897   .0023086    -0.86   0.390     -.006558    .0025786

         MOM     -.211331   .2298319    -0.92   0.360    -.6661269     .243465

         HML     .2525167   .1567393     1.61   0.110     -.057642    .5626754

         SMB     .0728094   .1429099     0.51   0.611    -.2099834    .3556022

        BETA     .9805869   .0699629    14.02   0.000      .842143    1.119031

                                                                              

        SICV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .268462449   131  .002049332           Root MSE      =  .02577

                                                       Adj R-squared =  0.6761

    Residual    .084312875   127  .000663881           R-squared     =  0.6859

       Model    .184149574     4  .046037393           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   127) =   69.35

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg SICV BETA SMB HML MOM
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Bilag 26: Alfa for Sparinvest Momentum Aktier (SIMA) 

 

 

         Prob > chi2  =   0.7224

         chi2(1)      =     0.13

         Variables: fitted values of SIMA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   116) =  2.301841

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0011373   .0018932    -0.60   0.549    -.0048877     .002613

        BETA     .9517943   .0479563    19.85   0.000     .8567934    1.046795

                                                                              

        SIMA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .207152093   115  .001801323           Root MSE      =   .0202

                                                       Adj R-squared =  0.7736

    Residual    .046495228   114  .000407853           R-squared     =  0.7756

       Model    .160656865     1  .160656865           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   114) =  393.91

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     116

. reg SIMA BETA

         Prob > chi2  =   0.7673

         chi2(1)      =     0.09

         Variables: fitted values of SIMA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   116) =  2.280648

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0012867   .0019326    -0.67   0.507     -.005116    .0025425

         HML    -.0571973   .1248302    -0.46   0.648    -.3045324    .1901378

         SMB     .0086073   .1197983     0.07   0.943    -.2287577    .2459722

        BETA     .9514026   .0548768    17.34   0.000     .8426713    1.060134

                                                                              

        SIMA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .207152093   115  .001801323           Root MSE      =  .02035

                                                       Adj R-squared =  0.7700

    Residual    .046397321   112  .000414262           R-squared     =  0.7760

       Model    .160754772     3  .053584924           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   112) =  129.35

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     116

. reg SIMA BETA SMB HML
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          Prob > chi2  =   0.9221

         chi2(1)      =     0.01

         Variables: fitted values of SIMA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   116) =  2.309525

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     -.000984   .0019711    -0.50   0.619    -.0048898    .0029219

         MOM     .1529709   .1882205     0.81   0.418    -.2200005    .5259423

         HML      -.02837   .1299542    -0.22   0.828    -.2858828    .2291429

         SMB     .0293687   .1226696     0.24   0.811    -.2137094    .2724467

        BETA     .9395645   .0568576    16.52   0.000     .8268975    1.052232

                                                                              

        SIMA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .207152093   115  .001801323           Root MSE      =  .02038

                                                       Adj R-squared =  0.7693

    Residual    .046122862   111  .000415521           R-squared     =  0.7773

       Model    .161029231     4  .040257308           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   111) =   96.88

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     116

. reg SIMA BETA SMB HML MOM
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Bilag 27: Alfa for Sparinvest Value Aktier (SIVA) 

 

 

 

         Prob > chi2  =   0.0656

         chi2(1)      =     3.39

         Variables: fitted values of SIVA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   132) =  1.924256

. estat dwatson

                                                                              

       _cons     -.001173    .001749    -0.67   0.504    -.0046331    .0022871

        BETA     1.049251   .0463876    22.62   0.000     .9574783    1.141023

                                                                              

        SIVA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .253263049   131  .001933306           Root MSE      =  .01987

                                                       Adj R-squared =  0.7958

    Residual    .051313528   130  .000394719           R-squared     =  0.7974

       Model    .201949521     1  .201949521           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   130) =  511.63

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg SIVA BETA

         Prob > chi2  =   0.1268

         chi2(1)      =     2.33

         Variables: fitted values of SIVA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   132) =  2.005202

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0010797   .0016801    -0.64   0.522    -.0044041    .0022447

         HML     .2931839   .1117938     2.62   0.010     .0719807    .5143872

         SMB      .335278   .1029373     3.26   0.001      .131599     .538957

        BETA     .9688286   .0499506    19.40   0.000     .8699928    1.067664

                                                                              

        SIVA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .253263049   131  .001933306           Root MSE      =  .01895

                                                       Adj R-squared =  0.8143

    Residual    .045947256   128  .000358963           R-squared     =  0.8186

       Model    .207315793     3  .069105264           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   128) =  192.51

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg SIVA BETA SMB HML
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         Prob > chi2  =   0.1869

         chi2(1)      =     1.74

         Variables: fitted values of SIVA

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   132) =  1.967394

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0013248   .0016975    -0.78   0.437    -.0046837    .0020342

         MOM    -.1705278   .1689893    -1.01   0.315     -.504927    .1638714

         HML     .2649002   .1152462     2.30   0.023     .0368488    .4929516

         SMB     .3139486   .1050778     2.99   0.003     .1060187    .5218786

        BETA     .9812515   .0514418    19.07   0.000     .8794574    1.083046

                                                                              

        SIVA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .253263049   131  .001933306           Root MSE      =  .01894

                                                       Adj R-squared =  0.8144

    Residual    .045581779   127  .000358912           R-squared     =  0.8200

       Model    .207681269     4  .051920317           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   127) =  144.66

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg SIVA BETA SMB HML MOM
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Bilag 28: Alfa for Sydinvest Verden Lav Volatilitet (SIVLV)

 

                                                                              

       _cons    -.0014005   .0017139    -0.82   0.415    -.0047912    .0019902

        BETA     .8735284   .0623341    14.01   0.000      .750208    .9968489

                                                                              

       SIVLV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .02012

                                                       R-squared     =  0.7268

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   130) =  196.38

Linear regression                                      Number of obs =     132

. reg SIVLV BETA, robust

         Prob > chi2  =   0.0273

         chi2(1)      =     4.87

         Variables: fitted values of SIVLV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  2,   132) =  2.812473

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0014005   .0017709    -0.79   0.430    -.0049041    .0021031

        BETA     .8735284   .0469704    18.60   0.000     .7806031    .9664538

                                                                              

       SIVLV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .192582099   131  .001470092           Root MSE      =  .02012

                                                       Adj R-squared =  0.7247

    Residual    .052610975   130    .0004047           R-squared     =  0.7268

       Model    .139971124     1  .139971124           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,   130) =  345.86

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg SIVLV BETA
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         Prob > chi2  =   0.4019

         chi2(1)      =     0.70

         Variables: fitted values of SIVLV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   132) =  2.800231

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0015479   .0017727    -0.87   0.384    -.0050556    .0019597

         HML    -.1890398    .117957    -1.60   0.111    -.4224379    .0443583

         SMB    -.1416529   .1086122    -1.30   0.195    -.3565606    .0732549

        BETA     .9090185   .0527044    17.25   0.000      .804734    1.013303

                                                                              

       SIVLV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .192582099   131  .001470092           Root MSE      =  .01999

                                                       Adj R-squared =  0.7282

    Residual    .051153025   128  .000399633           R-squared     =  0.7344

       Model    .141429074     3  .047143025           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   128) =  117.97

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg SIVLV BETA SMB HML

         Prob > chi2  =   0.4019

         chi2(1)      =     0.70

         Variables: fitted values of SIVLV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  4,   132) =  2.800231

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0015479   .0017727    -0.87   0.384    -.0050556    .0019597

         HML    -.1890398    .117957    -1.60   0.111    -.4224379    .0443583

         SMB    -.1416529   .1086122    -1.30   0.195    -.3565606    .0732549

        BETA     .9090185   .0527044    17.25   0.000      .804734    1.013303

                                                                              

       SIVLV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .192582099   131  .001470092           Root MSE      =  .01999

                                                       Adj R-squared =  0.7282

    Residual    .051153025   128  .000399633           R-squared     =  0.7344

       Model    .141429074     3  .047143025           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   128) =  117.97

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132
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          Prob > chi2  =   0.3387

         chi2(1)      =     0.92

         Variables: fitted values of SIVLV

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

. estat hettest

Durbin-Watson d-statistic(  5,   132) =  2.807131

. estat dwatson

                                                                              

       _cons    -.0017221    .001795    -0.96   0.339     -.005274    .0018298

         MOM    -.1212112   .1786956    -0.68   0.499    -.4748175    .2323951

         HML    -.2091439   .1218656    -1.72   0.089     -.450294    .0320062

         SMB    -.1568138   .1111132    -1.41   0.161    -.3766868    .0630591

        BETA     .9178487   .0543965    16.87   0.000     .8102078     1.02549

                                                                              

       SIVLV        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    .192582099   131  .001470092           Root MSE      =  .02003

                                                       Adj R-squared =  0.7270

    Residual    .050968372   127  .000401326           R-squared     =  0.7353

       Model    .141613727     4  .035403432           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,   127) =   88.22

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     132

. reg SIVLV BETA SMB HML MOM
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Bilag 29: Beregnede Active Shares 
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Bilag 30: Beregnede Tracking Errors 
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Bilag 31: Beta for Danske Invest Global Indeks ifht. MSCI World 
 
SUMMARY OUTPUT 

     

       Regression Statistics 
     Multiple R 0,802037157 
     R Square 0,643263601 
     Adjusted R 

Square 0,642962558 
     Standard Error 0,00561914 
     Observations 1187 
     

       ANOVA 
      

  df SS MS F 
Significance 

F 
 Regression 1 0,067468278 0,067468278 2136,780461 1,6844E-267 
 Residual 1185 0,037416062 3,15747E-05 

   Total 1186 0,10488434       
 

       

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 
-

0,000110943 0,000163391 
-

0,679004186 0,497267801 -0,00043151 0,000209624 

DIGI 0,948876086 0,020527192 46,22532272 1,6844E-267 0,908602393 0,989149778 

 
 
Bilag 32: Sydinvest Verden Ligevægt & Value, i perioder med beholdning i fond 
 

 
 
 
 

31-12-2010 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 20.077.014,33 6,38%

01-09-2010 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 18.096.565,92 6,13%

30-06-2010 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 17.616.295,83 6,00%

31-03-2010 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 16.796.083,92 5,37%

31-12-2009 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 15.825.375,43 5,59%

30-09-2009 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 14.632.909,36 5,53%

30-06-2009 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 13.124.176,95 5,38%

31-03-2009 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 10.440.942,04 5,59%

31-12-2008 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169465 Sydinvest Latinamerika kr. 2.784.567,07 1,28%

31-12-2008 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 9.786.513,69 4,50%

30-09-2008 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 11.651.744,19 4,68%

30-09-2008 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169465 Sydinvest Latinamerika kr. 3.970.306,29 1,60%

30-06-2008 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169465 Sydinvest Latinamerika kr. 5.383.291,30 1,95%

30-06-2008 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 14.661.744,88 5,32%

31-03-2008 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0060124345 Sydinvest Fjernøsten Ex. kupon kr. 15.435.744,16 5,41%

31-03-2008 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0060124428 Sydinvest Latinamerika Ex. kupon kr. 4.680.347,96 1,64%

31-12-2007 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 21.332.578,35 6,53%

31-12-2007 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169465 Sydinvest Latinamerika kr. 5.257.738,20 1,61%

28-09-2007 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 11.171.590,36 3,21%

28-09-2007 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169465 Sydinvest Latinamerika kr. 5.226.928,20 1,50%

29-06-2007 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169465 Sydinvest Latinamerika kr. 4.975.919,00 1,35%

29-06-2007 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169549 Sydinvest Fjernøsten kr. 10.180.509,32 2,76%

29-12-2006 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169465 Sydinvest Latinamerika kr. 4.361.150,33 1,14%

29-09-2006 DK0010101740 Sydinvest Verden Ligevægt & Va DK0010169465 Sydinvest Latinamerika kr. 3.674.177,00 0,96%


