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Indledning 

Risikostyring og generering af afkast er to uundgåelige begreber indenfor såvel finansiel teori, 

som finansiel praksis. Det er yderligere begreber, som optager både private og institutionelle 

investorers opmærksomhed. Afkast og risiko er helt centrale begreber, når en investor skal 

sammensætte sin investeringsportefølje. Investors præferencer for disse to begreber er ofte 

vidt forskellige afhængigt af investortyper. Forskellige investortyper har ofte ikke ensartede 

holdninger til ønsket afkastprofil, risikovillighed, investeringshorisont, fremtidsforventninger 

m.m. Investorholdning ses også ofte dybt forankret i kundens eksistensgrundlag, vision, og 

samfundsageren.  

Derfor vil optimal porteføljeforvaltning være forskellig fra investor til investor. Der vil 

selvsagt være betydelig forskel i ovenstående behov, alt afhængigt af, hvorvidt investor 

eksempelvis er en pensionskasse eller en fond, hvis formål er at udlodde et bestemt beløb om 

året til velgørende formål. Af den grund mener vi som opgaveskrivere, at det er unuanceret at 

diskutere optimal porteføljekonstruktion eller generel porteføljeoptimering uden at diskutere 

subjektive investorholdninger. Samspillet mellem porteføljekonstruktion og investorbehov 

finder vi yderst interessant og relevant, både i forhold til vores personlige interessefelt, samt i 

forhold til vores daglige ansættelse i en af landets største finansielle institutioner. Forvaltning 

og behovsafdækning er to stærkt komplementerende teknikker, man som forvalter og 

administrator skal kunne mestre i alle slags markeder. 

Formålet med nærværende opgave er at klarlægge, hvordan en klassisk balanceret portefølje 

har klaret sig ex post, og hvilke porteføljeegenskaber denne har haft. Yderligere ønskes det at 

blive klogere på, hvordan denne portefølje kunne have klaret sig, hvis der havde været 

forskellige optionsstrategier implementeret i porteføljen. Desuden er det også et ønske at blive 

i stand til at kunne præsentere et statistisk underbygget bud på, hvordan en klassisk balanceret 

portefølje potentielt vil klare sig fremadrettet med og uden anvendelse af forskellige 

derivatbidrag. Disse ex-ante og ex-post betragtninger vil tage udgangspunkt i forskellige typer 

af investorer, som på hver sin måde vil kunne finde disse betragtninger og sammensætninger 

optimale i forhold til deres grundlæggende investeringspræferencer.  
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Prisfastsættelse af optioner spiller en afgørende rolle i nærværende opgaves analysedel, 

ligesom både prisfastsættelsen af og værdiudviklingen i optionerne er det springende punkt 

for anvendeligheden af denne opgaves konstruerede porteføljer. Porteføljerne og hvorfor 

optionerne er afgørende herfor beskrives senere i opgaven. Netop prisfastsættelse af optioner 

behandles bl.a. i ”Demand-Based Option Pricing” (Gârleanu, Heje Pedersen og Poteshman, 

2009)
1
, hvor der argumenteres for, at når optioner i stille markeder (lav volatilitet) er billige, 

vil investorer, som normalt ikke køber optioner, købe optioner grundet muligheden for billig 

afdækning. Dette medfører en øget efterspørgsel på optionerne. Ydermere vil den lave 

prisfastsættelse af optionerne medføre, at investorer, som normalt sælger disse optioner, vil 

afholde sig fra at sælge grundet den lave pris. Dette medfører et reduceret udbud af 

optionerne. De ændrede efterspørgselsforhold medfører, at prisen på optionerne i markedet 

reelt bliver højere end teorien tilsiger, og afdækningen for investor dyrere end den burde 

være.   

Set i lyst af opgavens indledende præsentation finder vi det relevant at skitsere vores 

forudgående antagelser, hvilket opgavens behandlede teori og empiri vil blive bygget på. Vi 

antager, at en portefølje kan moduleres på forskellige måder, sådan at den vil kunne virke 

attraktiv og ”optimal” for forskellige typer af investorer. Implicit antager vi dermed også, at 

kapitalmarkederne ikke er fuldt effektive. Hvis kapitalmarkederne var fuldt effektive ville alle 

aktiver være priset korrekt, og alle investorer vil have samme mængde information, og samme 

forventninger til fremtiden.  I en sådan verden vil investorer ikke kunne drage fordel af 

optionsstrategier i en portefølje, da det forventede afkast på optionerne i så fald vil være 0. 

Desuden også, at handel med værdipapirer udelukkende foregår på faktuel information, samt 

rationel investor adfærd, og ikke på baggrund af emotionelle handlinger hos investor.  

Opgavens antagelse er, at kapitalmarkederne er effektive i en semi-stærk form, som 

nobelprismodtageren Eugene Fama (1970), bl.a. behandler i sin teori
2
 omkring 

markedseffektivitet på flere niveauer, også kaldet 3-faktormodellen. Hertil antager opgaven, 

at volatiliteten på markedet, som er afgørende for prisfastsættelse af optioner, ikke 

                                                           
1
 http://docs.lhpedersen.com/DBOP.pdf 

2
 

http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20E

mpirical%20Work.pdf  

http://docs.lhpedersen.com/DBOP.pdf
http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Empirical%20Work.pdf
http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Empirical%20Work.pdf
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udelukkende er en funktion af markedets tilgængelige information, men også af 

handelsvolumen, og dermed også investorers forskellige følelsesmæssige reaktioner på 

bestemte markedsudviklinger. Opgaven anerkender altså, at mennesker kan handle irrationelt 

og have divergerende følelsesmæssige holdninger til gevinst og tab, hvilket bl.a. Daniel 

Kahneman og Amos Tversky behandler i deres egenudviklede ”Prospect Theory”
3
 

(Kahnemann & Tversky, 1979), og som Richard H. Thaler og Eric J. Johnson ligeledes 

behandler i deres behavioral finance-forankrede teori ”House Money Effect”
4
 (Thaler & 

Johnson, 1990). Ovenstående antagelser bevirker, at investor til tider kan forvente et afkast på 

optioner, som er forskelligt fra 0 og dermed kan drage fordel af disse i porteføljekonstruktion. 

Ovenstående er en præcisering af, hvad læser med rette kan forvente af opgavens indhold. 

Denne præcisering leder os frem til følgende problemstilling og problemformulering 

Problemstilling 

Den typiske danske investors investeringsportefølje har en sammensætning, som kan betegnes 

som balanceret, og er sammensat med tanke på Markowitz’ anerkendte teori om efficiente 

porteføljer (Markowitz, 1952)
5
. Porteføljen består af en række aktiver med differentierede 

afkast/risiko-forhold og dermed fordelagtige korrelationsegenskaber, hvorved investor opnår 

et bedre forhold mellem afkast og risiko end ellers muligt ved udelukkende at investere i ét 

aktiv.  

Den gængse version af en sådan portefølje har et normalfordelt afkast. Hermed kan man ved 

hjælp af det forventede afkast og standardafvigelsen estimere et forventet maksimalt positivt 

afkast eller et maksimalt tab med en given sandsynlighed, eksempelvis 95 %. En svaghed ved 

porteføljer med normalfordelte afkast er, at når man skal betragte halerisikoen – i dette 

tilfælde de 5 % observationer, som ligger længst til venstre i histogrammet – vil man opleve 

nogle større tab på porteføljen, end teoretisk foreskrevet. 

                                                           
3
 https://www.princeton.edu/~kahneman/docs/Publications/prospect_theory.pdf  

4
 

http://faculty.chicagobooth.edu/richard.thaler/research/pdf/Gambling%20with%20the%20House%20Money%20

and%20Trying%20to%20Break%20Even%20The%20Effects%20of%20Prior%20Outcomes%20in%20Risky%2

0Choice.pdf  
5
 http://www.efalken.com/LowVolClassics/markowitz_JF1952.pdf  

https://www.princeton.edu/~kahneman/docs/Publications/prospect_theory.pdf
http://faculty.chicagobooth.edu/richard.thaler/research/pdf/Gambling%20with%20the%20House%20Money%20and%20Trying%20to%20Break%20Even%20The%20Effects%20of%20Prior%20Outcomes%20in%20Risky%20Choice.pdf
http://faculty.chicagobooth.edu/richard.thaler/research/pdf/Gambling%20with%20the%20House%20Money%20and%20Trying%20to%20Break%20Even%20The%20Effects%20of%20Prior%20Outcomes%20in%20Risky%20Choice.pdf
http://faculty.chicagobooth.edu/richard.thaler/research/pdf/Gambling%20with%20the%20House%20Money%20and%20Trying%20to%20Break%20Even%20The%20Effects%20of%20Prior%20Outcomes%20in%20Risky%20Choice.pdf
http://www.efalken.com/LowVolClassics/markowitz_JF1952.pdf
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Problemformulering 

Formålet med denne opgave er at undersøge mulighederne for - ved brug af optioner - at 

modellere en klassisk balanceret porteføljes egenskaber til at matche en given investors 

specifikke ønsker til afkast- og risikoprofil, hvilket leder os frem til opgavens 

problemformulering: 

Hvorledes kan man ændre en klassisk balanceret porteføljes egenskaber ved brug af optioner? 

- Hvordan adskiller strategierne sig fra den klassiske portefølje og fra hinanden? 

- Hvilke anvendelsesmuligheder giver de respektive strategier, når der tages højde for 

investors ønsker til porteføljeegenskaber? 

Afgrænsning 

Som et naturligt led i afstemningen af opgavelæserens forventninger, har vi valgt at afgrænse 

opgaven fra en række områder, hvor opgavens primære fokus ikke vil være.  

 Opgaven vil ikke beskæftige sig med investorers beskatningsmæssige forhold og 

beslutninger, dels fordi vi vurderer, at skatteretslige diskussioner ligger udenfor 

opgavens primære undersøgelsesområde. Og dels fordi vi foretrækker en dybere 

behandling af en skarpt afgrænset problemstilling, end at risikere end overfladisk 

behandling af et ikke helt præciseret problemfelt. Slutteligt vurderes det, at den 

skatteretslige behandling af investering i afledte finansielle instrumenter ofte kan 

opleves som yderst kompleks og fleksibel, hvorfor det kan have sine udfordringer at 

præsentere en entydig sandhed på området. 

 

 Kurtage og spreads i forbindelse med værdipapirhandel vil der ikke blive taget højde 

for i opgaven. Omkostninger til afdækning – i dette tilfælde betalte optionspræmier – 

vil blive beregnet eksplicit og indkalkuleret i de respektive porteføljers afkast.  De 

indirekte omkostninger i form af tabt afkast, som der er forbundet med en lavere 

investering i aktier, som følge af omkostninger til afdækningen vil ikke blive 

behandlet. En tilbundsgående analyse af de fravalgte omkostningselementer vurderes 

ikke at bidrage essentielt til den helhedsmæssige forståelse for opgavens budskaber.  
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 Nærværende opgave vil udelukkende beskæftige sig med udvalgte sekvenser af 

risikomålet Value-at- Risk (VaR)
6
. Forstået på den måde, at opgaven ikke vil 

præsentere en egentlig backtest af VaR, men i stedet præsentere et VaR-nøgletal 

baseret på historiske observationer, samt præsentere et forventet VaR-nøgletal baseret 

på simulerede fremtidige afkast vha. af Monte Carlo-simulationstilgangen.  

 

 I forbindelse med optionsprisfastsættelse via Black-Scholes (Black, Scholes og 

Merton 1973)
7
, så afgrænser vi os også fra at anvende en dynamisk volatilitet i 

optionens løbetid. Vi benytter derimod en konstant volatilitet i perioden. Det vurderes 

ikke at bidrage negativt til opgavens primære undersøgelsesområde, da vi samtidig 

udelukkende vil behandle og diskutere mulighederne for at købe optioner og holde 

dem til udløb, og altså fravælge et salgsperspektiv i opgaven. Hermed også sagt, at vi i 

opgaven udelukkende betragter europæiske optioner, som ikke kan udnyttes i 

optionens løbetid, men kun på udløbsdagen for instrumentet. Slutteligt bør det nævnes, 

at opgaven herudover vil behandle Black & Scholes’ tilgang til optionsprisfastsættelse 

i helt traditionel forstand. 

 

 Vores afkastdata er indhentet for perioden 01.01.2005 til 31.12.2015, hvorfor 

kurshistorik udenfor denne periode af naturlige årsager ikke vil blive behandlet. Vi har 

yderligere valgt at anvende ugeobservationer i vores indhentede kurshistorik, hvorfor 

overvejelser og diskussioner om andre observationsintervaller omkring 

kursindhentning ikke vil blive diskuteret yderligere. Andre observationsintervaller vil 

dog blive diskuteret i vores konstruerede porteføljer, som præsenteres i opgavens 

analyseafsnit.  

Afgrænsningen sætter krav til både læser og opgaveskriver, om at være i stand til at drage 

konklusioner og holdninger ud fra en ikke komplet virkelighed. Det betyder også, at det er op 

                                                           
6
 http://stat.wharton.upenn.edu/~steele/Courses/434/434Context/RiskManagement/VaRHistlory.pdf 

7
 https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall09/cos323/papers/black_scholes73.pdf  

 

http://stat.wharton.upenn.edu/~steele/Courses/434/434Context/RiskManagement/VaRHistlory.pdf
https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall09/cos323/papers/black_scholes73.pdf
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til læseren at drage subjektive konklusioner på opgavens behandlede emner, og primære 

budskaber. 

Komposition 

Indledningsvist redegøres der for opgavens motivation, problemfelt, problemstilling, 

problemformulering samt afgrænsning.  

Herefter introduceres læseren til opgavens metodiske refleksioner, herunder opgavens røde 

tråd. Yderligere vil læseren blive præsenteret for teorivalg, samt fordele og ulemper herom.   

Dernæst vil opgavens databehandling og datagenerering blive klarlagt, samt teknikaliteter 

herom. Herunder vil læseren blive introduceret til opgavens valgte porteføljestrategier, 

beskrivelse af forskellige investortyper, samt forskelligheder i disses afkastprofiler og 

risikoaversion.  

I forlængelse heraf bliver læseren bekendt med opgavens analytiske forankring i 

problemfeltet og problemformuleringen. Beregninger af startporteføljens egenskaber vil blive 

klarlagt, og disse egenskaber vil blive sammenlignet med de konstruerede porteføljers 

selvsamme. Opgaven vil så vidt muligt forsøge at gøre diskussioner og resultater visuelle ved 

hjælp af grafiske fremstillinger, da det vurderes, at den generelle læseroplevelse vil blive 

forbedret heraf.  

Herfra fortsætter opgavens analytiske diskussion gennem sammenligning af dennes 

konstruerede porteføljer. Her vil det blive vurderet hvilke konstruerede porteføljer, som kan 

være interessante for bestemte investortyper, med udgangspunkt i disses afkast- og 

risikopræferencer. Det vil her også blive diskuteret, hvordan de konstruerede porteføljers 

karakteristika adskiller sig fra hinanden.  

Herefter vil opgaven forsøge at give et veldokumenteret bud på, de i opgaven behandlede 

porteføljers, fremtidige egenskaber. Disse potentielle fremtidige egenskaber vil ligeledes blive 

sammenlignet og analyseret på tværs. 
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Afslutningsvis vil opgavens konklusion blive præsenteret, og dermed også svaret på opgavens 

problemformulering. Som en afsluttende bemærkning vil andre mulige vinkler på opgaven 

blive diskuteret gennem en perspektivering.  

Opgavens Excel-ark 

Læseren vil i løbet af opgaven blive præsenteret for en lang række data, hele eller delvise 

beregninger og resultater. Der er tale om data, beregninger og resultater, som er vurderet 

relevante for læseren at kende i forhold til dennes indsigt i opgavens tilgrundliggende data og 

vores bagvedliggende arbejde samt for forståelsen af opgavens resultater. Opgaven bør 

således kunne opfylde sit formål og levere sit budskab stående alene – bortset fra enkelte 

henvisninger til Excel-arket.  

Udover de i opgaven præsenterede data og beregninger indeholder Excel-arket alle de data og 

beregninger, som ikke er præsenteret i opgaven. Da der er tale om et omfattende datasæt og 

en ikke altid let gennemskuelig opsætning af beregninger, beskrives her kort Excel-arkets 

opbygning, således læser heri om nødvendigt (eller hvis blot interesseret) kan skabe sig 

yderligere indsigt. Excel-arket indeholder i alt 26 underark, som her beskrives startende fra 

venstre. 

De første fire ark er navngivet ”High Yield”, ”Investment Grade”, ”Aktier” og ”Obligationer” 

og er markeret med rød. Disse ark indeholder prisobservationer hentet fra Bloomberg, som i 

samme ark er bearbejdet fra prisobservationer til afkastobservationer. 

Arket ”Afkastdata” markeret med orange indeholder afkastdata, beregnede afkast og 

standardafvigelser på opgavens porteføljer. 

Arkene ”StartPF”, ”PF1”, ”PF2” osv. markeret med gul indeholder opsummeringer på de 

respektive porteføljers egenskaber, såsom afkast, standardafvigelse, VaR osv. I tillæg hertil 

indeholder ”StartPF” datagrundlag for en parametrisk VaR-beregning. 

”MVaR og KVaR” og ”Historisk VaR” markeret med grøn indeholder respektivt beregning 

af Marginal-VaR og Komponent-VaR og data til og beregning af historisk VaR. 
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Arkene ”PF1 Put-optioner -2% 12 uger”, ”PF2 Put-optioner -2% 4 uger” osv. markeret med 

blå indeholder afkastberegninger på optionsstrategierne i opgavens konstruerede porteføljer.  

Arkene ”MC StartPF 1 uge”, ”MC StartPF 4 uger”, ”MC StartPF 12 uger” og ”MC PF1”, 

”MC PF2” osv. markeret med lilla indeholder data til og beregninger af Monte-Carlo-

simuleringer af de respektive porteføljer. 

Metode 

For at kunne undersøge mulighederne for at modellere en balanceret porteføljes egenskaber 

kræves et udgangspunkt, som efter modelleringen ligeledes skal udgøre grundlaget for 

sammenligning med vores konstruerede porteføljer. Til det formål har vi valgt at 

sammensætte en startportefølje bestående af fire aktiver, der alle er hyppigt repræsenteret i 

danske investorers balancerede porteføljer. Der er således tale om en startportefølje bestående 

af danske obligationer, globale investment grade obligationer, globale high yield obligationer 

og globale aktier.  

Hvorledes vi har valgt at håndtere data og beregne porteføljernes nøgletal beskrives i 

opgavens analysedel i afsnittene omhandlende porteføljerne, primært i afsnittet 

”Startporteføljen”. 

Teoripræsentation 

Vi ønsker at sammenligne porteføljerne på forskellige parametre såsom afkast, 

afkastfordeling, standardafvigelse, Value-at-Risk og drawdowns. Beregning af disse nøgletal 

kræver en forudgående behandling af afkastobservationerne, hvor der gøres brug af relevante 

teorier og modeller. For at give læseren et optimalt udgangspunkt for senere at kunne vurdere 

analysens resultater vil vi i det følgende beskrive, hvorledes vi har benyttet disse modeller.  

Black-Scholes 

Til brug for værdiansættelse af de optioner, som anvendes i opgavens porteføljestrategier, er 

det valgt at anvende Black & Scholes’ formel for optionsprisfastsættelse
8
. Formlen blev 

udviklet i 1973 af Fischer Black, Myron Scholes og Robert Merton, hvilket forærede den 

finansielle verden, en ny måde at betragte prisfastsættelse af finansielle instrumenter på. I 

                                                           
8
 Gengivet i Hull, 2014:309 
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forlængelse heraf fik Myron Scholes og Robert Merton tildelt Nobel-prisen i 1997. Afdøde 

Fischer Black nåede ikke at blive hædret herfor. I 2016 er formlen stadig grundlæggende for 

værdiansættelse af især europæiske optioner. Formlen har brug for 5-6 udefrakommende 

variabler. Aktiekurs, aftalekurs, den risikofrie rente, volatilitet på det underliggende aktiv, 

løbetid på optionen samt evt. dividendeudbetaling i kontraktens løbetid.  

Formler for beregning af pris på henholdsvis call- og putoptioner ser således ud: 

c = S0N(d1) – Ke
-rT

N(d2) 

p = Ke
-rT

N(-d2) – S0N(-d1) 

hvor  

d1 = ln(S0/K) + (r + ợ2
/2)T / ( ợ√T) 

d2 = d1 - ợ√T 

 

Et udsnit af formlens grundlæggende antagelser: 

 Afkast på det underliggende aktiv følger normalfordelingen. 

 Den risikofrie rente er konstant, og den samme for alle løbetider, altså en flad 

rentestruktur. 

 Ingen arbitragemuligheder 

 Konstant standardafvigelse på det underliggende aktiv i optionens løbetid 

Kritik af Black-Scholes 

En kritik af Black-Scholes-formlen, er antagelsen om et normalfordelt afkast på det 

underliggende aktiv. Gentagne empiriske studier viser, at afkastet på eksempelvis aktier ikke 

følger en perfekt normalfordeling, men tilnærmelsesvist en normalfordeling. Empirien 
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tilsiger, at der oftere opleves ekstreme observationer (tykke haler), end hvad 

normalfordelingstankegangen repræsenterer.
9
  

Yderligere anses det som en kritik af modellen, samt urealistisk, at der vil eksistere en flad 

rentestrutkur i optionsperioden. Alt andet lige, må det vurderes, at den risikofrie rente ændres 

i løbet af optionens løbetid.  

Slutteligt bør antagelsen om konstant volatilitet i optionens løbetid også kritiseres. Det er 

usandsynligt at udsvinget på afkastet på det underliggende aktiv er konstant over en længere 

periode. 

Selv med ovenstående kritik in mente vurderes det, at Black-Scholes-formel vil bidrage 

frugtbart til prisfastsættelse af optionerne, som anvendes i vores porteføljestrategier.   

Value-at-Risk 

Som et af flere parametre til vurdering af porteføljernes risiko anvendes Value-at-Risk
10

, som 

er et mål for det forventede maksimale tab på en portefølje inden for en defineret periode 

angivet med et valgt konfidensniveau. Value-at-Risk kan finde anvendelse på både 

aktivniveau og porteføljeniveau og kan enten opgøres som en procentdel af porteføljeværdien 

(relative terms) eller i kroner og øre (value terms). Der skelnes mellem to tilgange til 

estimering af VaR, numerisk
11

 og parametrisk
12

. Den parametriske tilgang tager 

udgangspunkt i nogle på forhånd estimerede inputfaktorer, såsom porteføljens middelafkast 

og standardafvigelse samt korrelationen porteføljens aktiver i mellem, hvorefter VaR-tallet 

beregnes. Ydermere bygger denne tilgang på, at porteføljens afkast følger en bestemt 

fordeling, eksempelvis normalfordelingen. Netop fordelingsantagelsen er en svaghed ved 

denne tilgang, da man risikerer store afvigelser fra det korrekte resultat, såfremt antagelsen 

ikke holder stik.  

                                                           
9 Fama, E. (1965); The Behaviour Of Stock-Market Prices, Journal Of Business, Vol. 38, No. 1, 34- 105, samt 

Peiró, A. (1994); The Distribution Of Stock Returns: International Evidence, Applied Financial Economics, 4, 

431-43 

10
 Gengivet i Andresen 2013: kapitel 5 og 6 

11
 Gengivet i Andresen 2013: kapitel 6 

12
 Gengivet i Andresen 2013: kapitel 5 
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Den numeriske metode kræver ingen inputparametre, hvorfor den til tider også kaldes ”ikke-

parametrisk”. Tilgangen tager udgangspunkt i den empiriske fordeling af porteføljens 

afkastobservationer, hvad enten det er historiske data (ex post) eller simulerede fremtidige 

afkastdata (ex ante), og man kan derfor med rette påstå, at man til en vis grad ”aflæser” VaR. 

Vi har i vores analyse valgt at benytte den numeriske tilgang, da vi i vores konstruerede 

porteføljer benytter optionsstrategier, hvis afkast ikke er normalfordelte. Herved undgås 

upålidelige resultater som følge af fejlagtige antagelser, ligesom det sikres, at porteføljerne 

kan sammenlignes på tværs i relation til VaR. 

Kritik af Value at Risk 

Uanset tilgangen til estimering af VaR kan nøgletallet kritiseres for udelukkende at vise, hvad 

tabet på porteføljen forventes at være inden for den sandsynlighedsfordeling, som man nu en 

gang har valgt.VaR fortæller dermed intet om hvad, der sker i halerne, hvilket kan være 

interessent viden for mange forskellige investortyper. 

Da numerisk VaR udelukkende er baseret på observation af historiske data, er den ikke 

pålidelig, når man skal forsøge at estimere VaR på sin portefølje fremadrettet. Det svarer til, 

at historiske afkast på en portefølje ikke nødvendigvis er en pålidelig indikator for 

porteføljens fremtidige afkast. Skal man benytte den numeriske tilgang til at estimere VaR 

fremadrettet på sin portefølje, bør man derfor opsætte en model til estimering af porteføljens 

fremtidige afkast og måle VaR herpå. 

En svaghed ved numerisk VaR er, at outputtet er meget følsomt overfor den periode, hvorpå 

man måler. Er perioden for kort, risikerer man, at der ikke er tilstrækkeligt – eller nogen 

overhovedet - ekstreme observationer, og man vil således have en tendens til at undervurdere 

VaR. Omvendt vil man, hvis der er tale om en volatil periode, overvurderer VaR, når 

perioden er kort.   

Skævhed og kurtosis 

For at tilføre opgaven en mere kritisk tilgang til grundantagelsen om normalfordelte afkast, er 

det valgt at undersøge skævhed og kurtosis i opgavens porteføljer. Disse to 

porteføljeegenskaber kan bidrage til at give såvel læser som investor et mere nuanceret syn på 

afkastfordelingerne i opgavens konstruerede porteføljer. Skævhed og kurtosis beskriver på 
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hver sin måde, hvor meget eller hvor lidt afkastfordelinger afviger fra et normalfordelt afkast, 

hvilket nærværende afsnit vil komme tilbage til. Først lidt forudgående diskussion af 

antagelsen om normalfordelte afkast.  

 

Benoit Mandelbrot (1963)
13

 var en af de første til for alvor at rette en betydelig kritik af 

antagelsen om perfekt normalfordelte afkast. Han rettede en empirisk funderet kritik baseret 

på store og tilbagevende udsving i afkast på bomuldspriser. Disse udsving gjorde, at han reelt 

forkastede antagelsen om normalitet i aktieafkast. Få år efter nikkede Eugene Fama (1965) 

genkendende til Mandelbrots undersøgelser. Famas opbakning af Mandelbrot udsprang af 

hans eget studie af aktieafkast på det amerikanske marked. Begge studier gjorde også implicit 

op med Markowitz (1952) bredt anerkendte moderne porteføljeteori, som bekendt bygger på 

antagelsen om normalitet i afkast. Sidenhen er antagelsen om normalfordelte afkast blevet 

kritiseret betragteligt, da empirien oplever flere ekstreme afkastobservationer end teorien 

tilsiger
14

.  

Skævhed 

Skævhed forklarer graden af asymmetri i en specifik afkastfordeling. Et perfekt normalfordelt 

afkast har en skævhed på 0
15

, hvorfor denne også antages til perfekt symmetrisk. En positiv 

værdi af skævheden i en fordeling betyder, at fordelingen har en større højre hale end 

normalfordelingen. Altså flere ekstreme positive afkast end forventeligt. Omvendt angiver 

negativ skævhed, at der i afkastfordelingen kan betragtes en større venstre hele end forventet, 

som selvsagt betyder flere ekstreme negative observationer i halen end normalfordelingen. 

Visuel illustration af ovenstående ses nedenfor. 

                                                           
13

 Mandelbrot, B. (1963); New Methods In Statistical Economics, Journal Of Political Economy, Vol. 71, No. 5, 

421-440. 
14 Fama, E. (1965); The Behaviour Of Stock-Market Prices, Journal Of Business, Vol. 38, No. 1, 34- 105.  

Samt senere: Peiró, A. (1994); The Distribution Of Stock Returns: International Evidence, Applied Financial 

Economics, 4, 431-439 

15
 https://www.spcforexcel.com/knowledge/basic-statistics/are-skewness-and-kurtosis-useful-

statistics  

https://www.spcforexcel.com/knowledge/basic-statistics/are-skewness-and-kurtosis-useful-statistics
https://www.spcforexcel.com/knowledge/basic-statistics/are-skewness-and-kurtosis-useful-statistics
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Figur 1 - Forklaring af skævhed. Kilde: www.managedfuturesinvesting.com  

Skævhed gives ved (Cuthbertson & Nitzsche, 2008): 

 

Hvor: 

n = antal afkast 

tæller = afkast til tidspunkt t - middelværdien for de observerede afkast 

s =standardafvigelse 

Udregningen kan ses i opgavens orange ark, ”Afkastdata” 

Kurtosis 

Kurtosis også kaldet topstejlhed beskriver, hvor stejl den enkelte afkastfordeling er. 

Normalfordelingen har en kurtosis på 3. I forbindelse hertil ses det ofte, at der tolkes på 

værdien af excess kurtosis. En excess kurtosis på 0 kan karakteriseres som en excess kurtosis 

udregnet gennem et normalfordelt afkast
16

. Derfor vil udregninger i opgavens portefølje blive 

fratrukket tre, sådan at topstejlheden i opgavens porteføljer med rette kan sammenlignes med 

normalfordelingens selvsamme. Positiv excess kurtosis betragtes som en såkaldt 

leptokurtosis, og har en stejlere top end normalfordelingen. Negativ excess kurtosis kaldes for 

                                                           
16

 https://www.spcforexcel.com/knowledge/basic-statistics/are-skewness-and-kurtosis-useful-

statistics  

http://www.managedfuturesinvesting.com/
https://www.spcforexcel.com/knowledge/basic-statistics/are-skewness-and-kurtosis-useful-statistics
https://www.spcforexcel.com/knowledge/basic-statistics/are-skewness-and-kurtosis-useful-statistics
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en platykurtosis, og har dermed en mindre stejl top end normalfordelingen. Ovenstående 

forklaring præsenteres illustrativ i nedenstående figur. 

 

 
Figur 2 - Forklaring af kurtosis. Kilde: www.mvpprograms.com 

Kurtosis gives ved (Cuthbertson & Nitzsche, 2008): 

 

Notationen er den samme som for skævhed. Udregningen kan ligeledes observeres i opgavens 

orange ark, ”Afkastdata” 

 

Information om skævhed og kurtosis i opgavens porteføljer vurderes som interessant og 

brugbar supplerende risikoinformation for investor til vurdering af porteføljernes 

afkastfordeling. Eksempelvis kan en negativ skævhed fortælle, at en specifik fordeling 

oplever flere ekstreme negative observationer end et traditionelt normalfordelt afkast, og 

omvendt ved en positiv skævhed. Kurtosis kan ligeledes anvendes til at sammenligne 

karaktertræk mellem den perfekte normalfordeling, og opgavens forskellige afkastfordelinger. 

Herunder vurderes udviklingen i porteføljernes selvsamme at være særdeles interessant for 

såvel opgavens undersøgelse samt for investorer. 

http://www.mvpprograms.com/
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Sharpe Ratio 

Til brug for sammenligning af performance på tværs af opgavens porteføljer, er det valgt at 

inddrage Sharpe Ratio (William Sharpe, 1966)
17

, som udtryk for porteføljens risikojusterede 

afkast. Sharpe Ratio måler merafkastet i forhold til den risikofrie rente imod 

standardafvigelsen på porteføljen. Med andre ord måles det, hvor tilfredsstillende afkastet har 

været set i forhold til den risiko, som investor har påtaget sig. Formlen for Sharpe Ratio ser 

således ud:  

i

fi RR
ratioSharpe




  

Sharpe Ratio er simpel at anvende og giver et nuanceret billede på det genererede afkast i 

porteføljen. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre performance.  

Kritik af Sharpe Ratio 

Sharpe Ratio antager en konstant risikofri rente i den periode performance på porteføljen 

ønskes målt. Det vurderes som en kritik af performance-nøgletallet, da en konstant risikofri 

rente over en længere periode ikke virker synderlig realistisk.  

Sharpe Ratio er et performancemål, som er bygget på CAPM-tankegangen
18

 som ligeledes 

bygger på forestillingen om et normalfordelt afkast. Som præsenteret i tidligere metodekritik 

vil en teoretisk normalfordelingstankegang sjældent afspejle det empirisk genererede afkast.  

Performance-nøgletallet kan ligeledes have svært ved at stå alene, hvorfor det kan være 

anvendeligt at sammenligne Sharpe Ratios på tværs af investeringsalternativer, såsom 

porteføljer med forskellige egenskaber.  

Risikofri rente 

Den risikofrie rente anvendes i opgaven som input til prisfastsættelsen af optioner gennem 

Black- Scholes’ optionsmodel samt som bidrag til udregning af Sharpe Ratio på opgavens 

behandlede porteføljer. Til at fastsætte den risikofrie rente vurderes det, at et historisk 

gennemsnit af den effektive rente på en 10-årig dansk statsobligation set over opgavens 

                                                           
17

 https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm 
18

 Gengivet i Brealey, Myers, Allen, 2014:200 

https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm
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observationsperiode kan anvendes som pålidelig approksimation
19

. Der er valgt danske 

statsobligationer som referencerente, da opgaven tager udgangspunkt i typiske danske 

investorer. Det vurderes derfor, at danske statsobligationer fint repræsenterer en alternativ 

risikofri investering for investor. Det ses, at et simpelt gennemsnit over opgavens 11-årige 

observationsperiode kan betragtes til en risikofri rente på 2,73 %. For at afspejle det lidt 

lavere renteniveau de seneste år og forventeligt de kommende år er det valgt at anvende en 

risikofri rente på 2,5 %, som input til optionsprisfastsættelse, og ligeledes som bidrag til 

Sharpe Ratio. Det skal samtidig pointeres, at det ikke er af afgørende betydning for 

analysearbejdet og resultaterne heraf, om den risikofrie rente stemmer på decimalen eller ej. 

Dog er det vigtigt, at den ligger i et repræsentativt niveau. 

Monte Carlo-simulering 

Der ligger i opgaven en gennemgribende intention om, at dens resultater skal være praktisk 

anvendelige. Vi vil derfor i forlængelse af vores evaluering af porteføljernes historiske 

performance forsøge at estimere fremtidige afkast og risikokarakteristika for alle 

porteføljerne. Dette vil vi gøre ved hjælp af Monte Carlo-simulering
20

. Ved en sådan 

simulering genereres en lang række ”tilfældige” afkastobservationer for de for porteføljen 

relevante aktiver, således man opnår et statistisk signifikant grundlag for at kunne estimere et 

fremtidigt afkast for den samlede portefølje. Som input til Monte Carlo-modellen skal bruges 

en sandsynlighedsfordeling for en række faktorer for hvert aktiv. Ved at benytte 

sandsynlighedsfordelinger opnår man, at der er forskellige sandsynligheder for forskellige 

udfald for de respektive faktorer. Et eksempel er, at sandsynlighedsfordelingen dikterer, at der 

er større sandsynlighed for at afkastet på et aktieindeks er 10 % p.a. end 25 % p.a. På 

baggrund af disse inputs beregnes en række udfald, hvorefter inputs ændres og der 

genberegnes med en ny række udfald til følge. Efter en lang række genberegninger har man 

således en statistisk underbygget vurdering af, hvorledes afkast kan forventes at udvikle sig.  

Kritik af Monte-Carlo simulering 

Som nævnt ovenfor er en Monte Carlo-simulering afhængig af inputs og 

sandsynlighedsfordelinger, og udfaldet af ens simuleringer er således delvist bestemt heraf. 

                                                           
19

 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp  
20

 Gengivet i Andresen 2013: 143 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
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Hvis inputs er af empirisk karakter, vil outputs delvis formes herefter, og der tages således 

ikke højde for eventuelle nye afkastregimer, volatilitetsregimer etc.  

Herudover er en Monte Carlo-simulering en kompleks og tidskrævende proces, som i høj grad 

kræver teknisk snilde, hvis modellen skal opbygges fra bunden. Vi har i denne opgave valgt at 

opsætte en simpel udgave af en Monte Carlo-model til estimering af porteføljernes fremtidige 

egenskaber. Vi beregner indledningsvist et porteføljeafkast, som vi efterfølgende simulerer på 

baggrund af. Eksempelvis er der således implicit antaget uændrede korrelationer porteføljens 

aktiver i mellem, hvilket over tid ikke holder stik i den virkelige verden. 

Analyse 

Gennem kombination og diskussion af teori og empiri vil vi i kommende analyseafsnit belyse 

opgavens undersøgelsesområde. Med afsæt i opgavens indsamlede data vil det i analysen 

være centralt for os at give læseren et grundlag for en mere nuanceret forståelse af forskellige 

investeringspræferencer investorer imellem. Som bidrag hertil vil opgaven kort belyse 

forskellige investortyper, og dermed også forskelligheden i den finansielle tilgang til disse.  

Efter endt præsentation af investortyper vil opgavens porteføljeudgangspunkt blive 

præsenteret (startporteføljen), herunder argumentationer og diskussioner omkring 

sammensætning af aktivklasser, dataindhentning, afkastobservationer, beregning af afkast, 

samt beregning af standardafvigelse. Ligeledes vil udregning af Value-at-Risk på 

startporteføljen blive diskuteret, dels som et overordnet risikonøgletal på porteføljeniveau, og 

dels i dekomponeret form for at anskueliggøre hvor meget risiko de respektive aktivklasser 

bidrager med til porteføljen. At præsentere VaR dekomponeret er valgt for at synliggøre 

mulige argumenter for, at en investor eventuelt skulle ønske at justere på sin porteføljes 

egenskaber. Startporteføljens afkastfordeling vil ligeledes blive beskrevet og diskuteret i en 

teoretisk kontekst. Alt i alt en overvejende objektiv præsentation af faktuelle forhold omkring 

vores bearbejdede data, som taler til en overvejende entydig måde at forstå opgavens emne 

på.  

Herefter vil opgavens fem konstruerede porteføljer blive præsenteret. Hver portefølje vil blive 

præsenteret via et overbliksskema, hvor det vil være muligt for læseren at notere sig den 
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enkelte porteføljes egenskaber. Herunder vil der naturligvis blive redegjort for de i opgaven 

anvendte teknikaliteter omkring justeringerne i de konstruerede porteføljer relativt til 

startporteføljen. For at maksimere læserens udbytte af opgavens undersøgelser samt 

imødekomme eventuelt nysgerrighed herom, vil der løbende blive henvist til opgavens 

vedlagte excel-ark. Hver af de konstruerede porteføljer er som udgangspunkt identisk med 

startporteføljen, hvorefter vi ved hjælp af optionsstrategier har forsøgt at justere på udvalgte 

porteføljeparametre. Forskellige muligheder omkring porteføljekonstruktion med optioner vil 

blive beskrevet og analyseret i analyseafsnittet. Disse muligheder vil blive præsenteret og 

diskuteret, både individuelt og på tværs af opgavens behandlede porteføljer. 

Sammenligningen vil blive forsøgt fremstillet på en måde, som gør at læseren ikke skal være i 

stand til at erindre bestemte egenskaber i de forskellige porteføljer, eller se sig nødsaget til at 

genorientere sig bagud i opgaven.  

Slutteligt bør det bemærkes, at opgavens analyseafsnit ikke vil blive anvendt til at finde en 

optimal porteføljekonstruktion, men snarere til at præsentere investorers muligheder for 

ændring i disses investorprofiler ved hjælp af porteføljekonstruktion. Med udgangspunkt i 

forskellige investeringspræferencer vil vi herefter lade det være op til den enkelte investor at 

vælge, hvilken porteføljestrategi som denne finder mest interessant. I modsætning til den 

indledende del af analysen, så vil denne del af opgaven rent videnskabsteoretisk behandle 

emnet mere subjektivt, uden en forhåndsantagelse om, at der udelukkende findes en korrekt 

tilgang til porteføljekonstruktion.  

Investortyper 

Som tidligere nævnt vil denne opgave forsøge at klarlægge en række muligheder, som 

forskelligt indstillede investorer har for subjektivt at optimere disses porteføljer. Tidligere 

omtalte ”Prospect Theory”, udviklet af Kahnemann & Tversky, konkluderer bl.a. på baggrund 

af veldokumenteret empiriindsamling, at mennesker samt investorer ikke har en lineær 

nyttekurve hvad angår tab og gevinst, men mere end lidt ”buet” nyttekurve, som vist 

nedenfor.   
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Figur 3 - Prospect Theory. Kilde - www.policonomics.com   

Ligeledes har mennesker forskellige, og somme tider inkonsistente, præferencer. Opgavens 

budskab med denne reference er, at det ikke nødvendigvis er helt ukompliceret at konstruere 

en portefølje, som opfylder flere investorers individuelle ønsker. Traditionel teori
21

 arbejder 

med følgende tre investortyper: 

 Risikoavers investor 

 Risikoneutral investor 

 Risikopervers investor 

Den risikoaverse investor vil til enhver tid foretrække investering A, fremfor investering B, 

hvis de to investeringer har samme forventet afkast, og investering A har lavere risiko end 

investering B.  

Den risikoneutrale investor er indifferent mellem investering A og B, da en risikoneutral 

investor udelukkende koncentrerer sig om at maksimere sit afkast, og er ligeglad med den 

dertilhørende risiko. Da investering A og B giver samme forventede afkast er der ikke en 

investering, som er højere prioriteret end den anden for den risiko neutrale investor.  

Den risikoperverse investor vil betale penge for at løbe en risiko. Det er dog yderst sjældent at 

disse opleves i den professionelle investeringsverden, men de fleste har på den anden side nok 

                                                           
21

 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/risk/riskaversion.htm  

http://www.policonomics.com/prospect-theory/
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/risk/riskaversion.htm
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prøvet at købe en lottokupon. Den høje standardafvigelse på en lottokupon, kan virke 

tillokkende for privat personer, da man for et relativt beskedent beløb har en teoretisk 

mulighed for at få et enormt procentuelt afkast.  

Denne opgaves startportefølje samt konstruerede porteføljer taler som udgangspunkt til 

forskellige udgaver af risikoaverse investorer. Jo lavere risiko desto bedre, og jo højere afkast 

desto bedre. Indenfor segmentet af risikoaverse investorer kan der dog samtidig findes mange 

forskellige præferencer for afkastfordeling, holdning til tykke haler, upside, downside, 

middelafkast og lign.  

 

En investor i opgavens startportefølje kan måske fint være tilfreds med et tilnærmelsesvis 

normalfordelt afkast, som vist i figuren nedenfor. Det kunne være en privatperson med 

pensionsmidler investeret gennem puljeordninger, pensionskasser, investeringsforeninger 

eller lignende.   

 

Figur 4 – Normalfordelingsgraf 

En anden investor er måske mere interesseret i at give afkald på noget af sit forventede afkast 

(upside), hvorimod denne gerne vil afdækkes mod større tab i halen. Det kunne være en 

velgørende fond, hvis højeste prioritet er ikke at tabe mere end fx 6-8 % om året, da der skal 

udloddes x-antal millioner om året, og hvor upside-potentialet er mindre afgørende.  
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En tredje investor er måske både interesseret i at skære ekstreme observationer væk i begge 

ender af kurven, sådan at denne investor får omformeret sin ønskede afkastprofil hen mod et 

klassisk obligationsafkast. Det kunne være en pensionskasse, som typisk har lange 

forpligtelser, og som for alt i verden ønsker at undgå et ”magert” år på afkastsiden.  

En fjerde investor er måske villig til, teoretisk, at betale for meget for at aktiv, mod at han/hun 

kan være afdækket mod ekstreme markedsudviklinger, og måske samtidig opnå ekstremt 

afkast på disse udviklinger. Det kunne være en spekulativ investor, som har egen holdning til, 

at markedet imødegår ekstreme udsving i den kommende tid.  

Opgavens konstruerede porteføljer vil forsøge at diskutere investors potentielt forskellige 

ønsker til afkast/risiko-forhold, sammensætning og konstruktion af deres porteføljer. 

Herunder forsøger at ”parre” konstruerede porteføljer med eksempler på konkrete investorer.  

Startportefølje  

Det er intentionen, at startporteføljen skal være en repræsentation af, hvorledes en typisk 

dansk investor har sammensat sin portefølje, hvad enten det er selvgjort, eller om den er 

sammensat af investors rådgiver, bank, etc. Opgavens startportefølje repræsenterer det, som vi 

i opgavens problemformulering har valgt at kalde en klassisk balanceret portefølje. Det er 

derfor valgt, at startporteføljen skal bestå af følgende fire aktivklasser: danske obligationer 

(DK Obl.), investment grade obligationer (IG), high yield obligationer (HY) og globale aktier 

(Aktier). Da vi ønsker at fokusere på selve porteføljekonstruktionen og ikke taktisk 

allokering, alpha-skabelse, stock selection eller lignende, har vi valgt at sammensætte 

porteføljen af indeks for de fire aktivklasser. 

For danske obligationer er valgt Nordeas non-callable constant maturity indeks med en 

konstant varighed på 3. Bloomberg ticker for dette indeks er NDEANC3. For investment 

grade obligationer er valgt Merrill Lynch’ globale indeks med Bloomberg ticker GOBC. For 

high yield er også valgt Merrill Lynch’ globale indeks med ticker kode HW00, mens der for 

andelen af globale aktier benyttes MSCI AC World (MXWD). 

Den gennemgående argumentation for valg af ovenstående indeks er, at de er oplagte at 

benytte for en danskbaseret investor, som ønsker stor risikospredning. Ydermere er der tale 
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om ultralikvide indeks, hvilket betyder, at vi undgår ”støj” i vores afkastdata som følge af 

ringe likviditet. 

I både startporteføljen og i de konstruerede porteføljer behandles afkastobservationer for de 

fire indeks for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2015. Alle afkastdata er hentet fra 

Bloomberg. 

Sammensætning 

Med tanke på sammensætningen af startporteføljen har det været ønsket, at den skulle afspejle 

et afbalanceret risikoniveau, som hverken ligger øverst eller nederst på et risikobarometer. 

Dette skyldes dels, at vi ønsker at beskrive en risikomæssigt så gennemsnitlig investor som 

muligt. Og dels skyldes det, at vi ønskede, at samtlige porteføljens fire aktivklasser skulle 

bidrage til porteføljens risiko. En naturlig konsekvens af sidstnævnte er, at porteføljen således 

ikke kunne have en stor overvægt i eksempelvis aktier. Hvis porteføljen kapitalmæssigt havde 

en stor overvægt i aktier, ville disse bidrage med al for stor en del af porteføljens samlede 

risiko. Startporteføljen, som vi benævner StartPF, har således en sammensætning som angivet 

nedenfor i figur 2. Markedsværdien af porteføljen – og de kommende konstruerede porteføljer 

– er 10 mio. DKK. 

 
Figur 5- Porteføljevægte i startporteføljen 

Afkast 

Til brug i vores analyse har vi behov for at kende det realiserede afkast på hver enkelt 

aktivklasse, primært for at kunne beregne afkast på vores porteføljer, sekundært for at kunne 

lave en dybdegående analyse af risikoen i startporteføljen, og tertiært for at kunne beregne 

optionspriser i vores konstruerede porteføljer. Vi ønsker i opgaven at arbejde med årlige 

afkast, da det vurderes som det mest intuitive at forholde sig til som læser og som investor. 

Samtlige afkastdata vedrørende de fire aktivklasser i startporteføljen er hentet fra Bloomberg 

som ugentlige pris-observationer. Der er tale om såkaldte total return-observationer, hvilket 

betyder, at der i prisudviklingen er inkluderet rentebetalinger for obligationernes 

Aktivklasse DK obl. IG HY Aktier

Vægt 30% 15% 15% 40%

Kapital 3.000.000     1.500.000     1.500.000     4.000.000     

StartPF
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vedkommende og eventuelle udbytter for aktiernes vedkommende. Der benyttes i opgaven 

logaritmiske afkast. Prisobservationer er omregnet til afkastobservationer med følgende 

formel: 

Rt = LN(p2/p1) , 

hvor R er afkast, LN er den naturlige logaritme, og p er prisobservation. Herved konverteres 

de 559 prisobservationer i den behandlede periode til 558 afkastobservationer, som kan 

benyttes i det videre analysearbejde.  

Da vores udgangspunkt er en dansk investor, bør alle afkast beregnes i DKK. For obligationer 

og aktier fandtes afkastdata i DKK, mens det for investment grade og high yield udelukkende 

var muligt at skaffe data i USD. For at omregne disse prisobservationer til DKK har vi 

benyttet en flydende valutakurs, som blev beregnet vha. af data for aktierne, som både fandtes 

i DKK og USD. Valutakursen er således for hver observationsdato beregnet som forholdet 

mellem observationen i USD og DKK: 

Valutakurs = p1
DKK

/p1
USD 

, 

hvor p1DKK er prisobservationen på en given dato i danske kroner og p1USD er 

prisobservationen i amerikanske dollars på samme dato. Det historiske afkast er derefter 

beregnet som middelværdien af de 558 observationer af ugentligt logaritmisk afkast. Herved 

fåes det historiske afkast på ugebasis, men da vi ønsker at analysere på årlige afkast omregner 

vi dette vha. af den simple omregningsmetode, hvor vi ganger med antal uger på et år.  

Beregningen af det realiserede årlige afkast kan opsummeres som: 

R = MIDDEL(r1:r558) * 52 , 

hvilket resulterer i realiserede årlige afkast på 3,72 % for danske obligationer, 5,39 % for 

investment grade, 8,05 % for high yield og 5,01 % for aktier. Rent intuitivt ville man 

formentligt ikke forvente det afkasthierarki, hvor investment grade og high yield begge har 

givet et bedre afkast end aktier. Dette skyldes formeneligt observationsperioden, som har 

været præget af en omfattende finansiel krise og strukturelt faldende renter, hvoraf 

sidstnævnte naturligt understøtter et højt afkast på obligationer. 
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Vi kan således finde startporteføljens realiserede afkast ved at gange afkastet for den enkelte 

aktivklasse med dens vægt i startporteføljen og summere. Afkast på starteporteføljen kan 

hermed aflæses i nedenstående figur. 

 
Figur 6 - Afkast på startporteføljen 

Beregningen fremgår af ”StartPF” i Excel-arket. 

Udover ovenstående årlige porteføljeafkast er der til opfyldelse af opgavens formål brug for at 

kende de løbende afkastobservationer på porteføljeniveau – bl.a. til udregning af 

porteføljernes standardafvigelse. Derfor har vi beregnet porteføljeafkast efter samme metode 

som ovenfor på samtlige periodens observationsdatoer, således at vi også på porteføljeniveau 

har 558 afkastobservationer. For at verificere vores afkastberegninger er der på disse 

observationer udregnet middelværdi og opskaleret til årlige afkast og dernæst tjekket, at det 

udregnede afkast stemmer overens med de første afkastberegninger, hvor der først blev 

beregnet afkast på aktivniveau og derefter sammenvægtet. Beregningen fremgår af 

”Afkastdata” i Excel-arket. 

Standardafvigelse 

Ligesom det historiske afkast beregner vi også standardafvigelsen på både aktivniveau og 

porteføljeniveau. Standardafvigelsen på aktivniveau indgår som en væsentlig parameter, når 

vi skal analysere og dekomponere startporteføljens risiko, hvilket beskrives nærmere i næste 

afsnit “Value-at-Risk”. Standardafvigelsen på porteføljeniveau indgår som et naturligt 

parameter, hvorpå porteføljerne i analysedelen evalueres og sammenlignes. 

På både både aktiv- og porteføljeniveau er benyttet Excels formel STDAFV.P, som beregner 

standardafvigelsen på en defineret population, i dette tilfælde vores afkastobservationer. Da vi 

arbejder med ugentlige data, returnerer formlen en ugentlig standardafvigelse, som vi 

opskalerer til en årlig standardafvigelse ved at gange med kvadratroden af antallet af perioder, 

Aktivklasse DK obl. IG HY Aktier I alt

Vægt 30% 15% 15% 40% -

Afkast 3,72% 5,39% 8,05% 5,01% -

Afkastbidrag 1,12% 0,81% 1,21% 2,00% 5,13%

StartPF
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som der skal opskaleres med, hvilket i dette tilfælde er 52. Formlen for beregningen af 

standardafvigelsen ud fra vores ugentlige afkast ser derfor således ud: 

                                    Årlig std.afv. = Ugentligt std.afv. * KVROD(52) 

Herved fremkommer den årlige standardafvigelse på hver af de fire aktivklasser: 

 
Figur 7 - Standardafvigelse på aktivklasser i startporteføljen 

På samme måde beregnes startporteføljens standardafvigelse til 10,47 %. 

Beregning af standardafvigelsen findes for de fire aktivklassers vedkommende i Excel-arket 

”High Yield”, ”Investment Grade” osv. For startporteføljens vedkommende findes 

beregningen i arket ”Afkastdata”. 

Egenskaber i Startporteføljen 

I nedenstående figur opsummeres egenskaberne for startporteføljen. Vi vil i dette afsnit 

undlade at kommentere på resultaterne, og i stedet afvente med dette, indtil vi har præsenteret 

vores konstruerede porteføljer og dermed kan sammenligne. 

Da Value-at-Risk og især dekomponeringen af denne er et centralt element for vores fokus til 

opbygningen af de konstruerede porteføljer, vil denne blive beskrevet, beregnet og 

argumenteret for i næste afsnit. 

Figur 8 - Egenskaber for StartPF 

Som en naturlig følge af opbygningerne af vores konstruerede porteføljer er det valgt 

ligeledes at beregne porteføljeegenskaber for startporteføljen på basis af observationer på 4 

uger og på 12 uger. Dette øger sammenligneligheden mellem startporteføljen og de 

konstruerede porteføljer.  

Aktivklasse DK obl. IG HY Aktier

Std.afv. 1,99% 11,40% 13,25% 21,46%

Årlig standardafvigelse

Årligt afkast Std.afv. Sharpe Ratio VaR 95% Strategibidrag Totalafkast Max. DD

5,13% 10,47% 0,25 3,80% - 63,34% 32,43%

StartPF
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Figur 9 – Egenskaber for StartPF – 4 ugers-observationer 

 

Figur 10 - Egenskaber for StartPF – 12 ugers-observationer 

Value-at-Risk 

Det er vigtigt for investor at have en indikation af, hvor meget en portefølje kan forventes at 

tabe i perioder, hvor man har markedet imod sig. Til dette formål benyttes ofte nøgletallet 

VaR, hvilket vi også gør i denne opgave. Men udover at estimere et maksimalt tab med en 

given sandsynlighed på hele startporteføljen undersøger vi ligeledes, hvorfra risikoen 

stammer. Helt konkret beregnes komponent-VaR, som fortæller hvor meget de enkelte aktiver 

i porteføljen hver især bidrager med til porteføljens samlede VaR. Denne risikovægt, som det 

kaldes, vil oftest vise sig at være forskellig fra aktivets kapitalvægt i porteføljen, da der er tale 

om en portefølje bestående af aktiver med differentierede risikoforhold. Denne viden om 

aktivernes risikobidrag er især nyttig, når investor har en specifik holdning til, hvor denne 

ønsker at påtage sig risiko, og omvendt, hvor investor ikke ønsker at påtage sig for meget 

risiko. Ligeledes kan det være nyttigt, såfremt investor sammensætter sin portefølje ud fra et 

risikobudget. 

Til beregning af VaR på startporteføljen har vi benyttet den parametriske metode, også kaldet 

varians/kovarians-metoden. En fordel ved denne metode er, at vi undervejs i beregningen 

faktisk får komponent-VaR på porteføljens aktiver, og metoden benytter korrelationerne 

porteføljens aktiver i mellem, som samles i en korrelationsmatrice. Ud fra denne beregnes en 

kovariansmatrice, som - når der tages højde for porteføljevægtene – beregner en varians på 

porteføljen, der nemt kan omregnes til en standardafvigelse på porteføljen ved at tage 

kvadratroden heraf. Herved får vi en årlig standardafvigelse på porteføljen på 10,48 %
22

, som 

benyttes i det videre forløb i beregningen af VaR. Et andet parameter, som benyttes i VaR-

beregningen er det enkelte aktivs beta. Aktivernes beta beregnes vha. lineær regression op 

                                                           
22

 Forskellen fra de tidligere nævnte 10,47 % skyldes en decimalafvigelse som følge af anden beregningsmetode. 

Årligt afkast Std.afv. Sharpe Ratio VaR 95% Strategibidrag Totalafkast Max. DD

4,48% 12,57% 0,16 4,64% - 51,85% 30,70%

StartPF - 4-ugers observationer

Årligt afkast Std.afv. Sharpe Ratio VaR 95% Strategibidrag Totalafkast Max. DD

4,85% 11,51% 0,20 3,84% - 54,78% 24,66%

StartPF - 12-ugers observationer
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mod porteføljen, som pr. definition har en beta på 1. Ud fra dette kan vi beregne 

enkeltaktivernes marginal-VaR, som beskriver hvor meget risikoen øges/reduceres ved en 

marginal forøgelse/reduktion i positionen. Når denne marginal-VaR ganges på positionens 

vægt ender vi ud med positionens komponent-VaR. Summen af positionernes komponent-

VaR udgør porteføljens VaR. Når den enkelte positions komponent-VaR sættes i forhold til 

porteføljens samlede VaR, får man således afklaret denne positions risikobidrag.  

I nedenstående figur er resultaterne af de ovenfor beskrevne beregninger opsummeret. 

Beregningerne i sin helhed kan ses i Excel-filens ark ”MVaR og KVaR”. 

 
Figur 11 - Value at Risk på startporteføljen 

Som tidligere beskrevet angiver marginal-VaR, hvor meget en marginal forøgelse af en 

position vil forøge porteføljens risiko målt ved VaR. Resultaterne ovenfor betyder, at såfremt 

man øger obligationspositionen med 100 kr., stiger porteføljens VaR (95%) med 100 * 

0,00057 = 0,057 kr. Ved en forøgelse af aktiepositionen med 100 kr. vil porteføljens VaR 

stige med 100 * 0,09446 = 9,446 kr. Der er således fra et risikoperspektiv markant forskel på, 

hvorledes man vælger at allokere sine midler. 

Betragter man de respektive aktivklassers marginal-VaR, ser man, at den er klart lavest for 

obligationernes vedkommende. Dernæst følger investment grade, high yield og slutteligt med 

den højeste marginal-VaR aktierne. Hierarkiet aktivklasserne i mellem synes korrekt både 

rent intuitivt og når der skelnes til standardafvigelsen. Hierarkiet består, når vi betragter 

komponent-VaR for aktivklasserne, og det ses, at obligationerne bidrager med 1.698,89 kr., 

investment grade med 48.946,26 kr., high yield med 68.871,20 kr. og aktierne bidrager med 
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hele 377.825,15 kr. til porteføljens VaR 95 %. VaR for porteføljens findes som summen af 

aktivklassernes komponent-VaR og er 497.341,50 kr. 

Tabellens nederste linje angiver, hvor stor en procentdel af porteføljens risiko den enkelte 

aktivklasse bidrager med. Det ses, at obligationerne praktisk talt ikke tilfører porteføljen 

risiko. Investment grade udgør 9,84 % af porteføljens risiko, og high yield udgør 13,85% af 

risikoen. Slutteligt ses det, at aktierne udgør hele 75,97 % af porteføljens risiko. 

Introduktion til opgavens konstruerede porteføljer 

Som beskrevet i det forudgående afsnit, så vægter aktiedelen i startporteføljen 40 %. Som det 

også ses af tidligere skematiske præsentationer, så antager aktiedelen en årlig 

standardafvigelse på 21,46 %, samt et årligt forventet afkast på 5,01 %. Interessant bliver det, 

når porteføljens risikonøgletal dekomponeres, og det konstateres, at aktierne gennem 

udregning af komponent-VaR, bidrager med 75,97 % af porteføljens samlede risiko målt på 

VaR.  

I forlængelse heraf vurderes interessant for investorer at forsøge at reducere det relativt høje 

risikobidrag, som aktiedelen bidrager med til startporteføljen. I den forbindelse er det fundet 

interessant at analysere mulighederne for at påføre startporteføljen forskellige variationer af 

optionsstrategier med henblik på at nedbringe aktierisikoen. Det er valgt at konstruere fem 

porteføljer i opgaven, som alle vil blive nært præsenteret og beskrevet i opgavens kommende 

afsnit.  

Praktisk information omkring rul og fastsættelse af afdækningsomkostninger 

Det vurderes, at læser vil få en bedre forståelse for opgavens praktiske aspekter med et afsnit 

herom. Dette afsnit vil derfor forsøge at afklare praktiske spørgsmål samt tekniske 

foranstaltninger omkring fastsættelse af optionernes vægt i porteføljen, omkring rul af 

optionerne, og ikke mindst omkring beregning og akkumulering af markedsværdi i 

porteføljen.  

Fastsættelse af optionernes vægt i porteføljen 

Gennem Black-Scholes’ formel til optionsprisfastsættelse er der beregnet forskellige 
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afdækningsomkostninger i de konstruerede porteføljer. Disse afdækningsomkostninger er 

betalingen af optionspræmierne i porteføljerne. I tråd med at opgaven ikke beskæftiger sig 

med en løbende rebalanceringsstrategi er det ligeledes valgt at holde optionsvægten i de 

konstruerede porteføljer konstante i observationsperioden. Forstået på den måde, at 

optionsvægtene naturligvis vil være forskellige de fem konstruerede porteføljer i mellem. 

Med udgangspunkt i ønsket om en konstant optionsvægt i porteføljerne er optionsvægtene 

valgt via et gennemsnitligt afdækningsbeløb gennem observationsperioden. Eksempelvis 

koster PF1’s 47 optionsafdækninger tilsammen ca. 5,664 mio., hvorfor optionsvægten i PF1 

er antaget til 120.000 DKK, som er et simpelt gennemsnit af de samlede 

afdækningsomkostninger i forhold til antal observationer. Den gennemsnitlige kostpris på 

optionerne bliver i alle tilfælde trukket ud af aktiedelens vægt i de konstruerede porteføljer. 

Udregning af optionernes kostpris kan findes i ark ”PF1 Put-optioner -2% 12 uger”.  

Optionsrul og løbende markedsværdi 

Optionerne i de konstruerede porteføljer bliver købt på dag 1, og følger en såkaldt ”køb og 

hold-strategi”, hvor optionerne bliver lagt i skuffen på købsdagen, og først tilset igen på 

udløb. På baggrund af udviklingen i det underliggende aktieindeks i optionernes løbetid, så 

opgøres en ultimoværdi af optionerne på udløbsdagen.  

Er denne ultimoværdi positiv bliver den herefter lagt oveni aktiedelens markedsværdi, som 

dermed bliver til en akkumuleret markedsværdi indeholdt optionernes positive ultimoværdier 

i observationsperioden, samt aktiedelens løbende værdi. Er omtalte ultimoværdi negativ vil 

det ikke blive trukket fra, da man som investor i tilfælde heraf ikke vil udnytte optionen. De 

betalte optionspræmier vil blive fratrukket den akkumulerede markedsværdi på dagen for 

købet af kontrakterne. 

Rebalancering  

I opgavens konstruerede porteføljer er det valgt ikke at have en løbende 

rebalanceringsstrategi, og at de købte optioner holdes til udløb. 

Fordele ved løbende rebalancering kan være, at investor bevarer sine ønskede vægte i 

porteføljens forskellige aktivklasser og dermed den oprindelige risikoallokering. Hvis læser 

forestiller sig et meget volatilt marked, så kan en porteføljes oprindelige porteføljevægte 
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relativt hurtigt ændre sig markant. Kort sagt betyder det, at en portefølje uden løbende 

rebalancering uden varsel kan ændre en investors risikoprofil ufrivilligt. Den ufrivillige 

ændring af risikoprofil skal dermed tilegnes markedsværdiudviklinger i porteføljens aktiver.  

Ligeledes kan en fordel ved rebalancering være, at man som investor holder sig indenfor evt. 

givne investeringsrammer, og man skal som investor ikke løbende være opmærksom på 

markedsudviklinger og interne relationer aktivklasser i mellem.  

På den anden side kan det være svært for investor at fastsætte rebalanceringsinvertaller og 

tidspunkter, hvorfor det kan risikeres at en portefølje med løbende rebalancering, i 

investeringsperioden bliver forvaltet suboptimalt. Yderligere er rebalancering i 

investeringsperioden også et spørgsmål om at opveje merressourcer og meromkostning mod 

et merafkast, sammenlignet med afkastet i en statisk portefølje uden rebalancering. Omkring 

rebalancering skal det noteres af læseren, at nærværende opgave ikke har en stærk holdning 

for eller imod rebalancering, men udelukkende har forsøgt at opstille en saglig diskussion af 

fordele og ulemper. For at bevare en simpel tilgang til beregninger i opgavens 

investeringsperiode, er statiske porteføljevægte anvendt. 

Standardafvigelse som input til optionsprisfastsættelse 

Det bør ligeledes nævnes, at standardafvigelsen, som parameter til optionsprisfastsættelsen, er 

udregnet på baggrund af afkastobservationer, der maksimalt er 1 år tilbage i tid fra 

udløbsdagen på optionerne. Det er valgt, for at få en mere retvisende og nutidig 

standardafvigelse på aktieindekset. Det kan netop diskuteres, hvor relevant 10-årige 

afkastobservationer er, som bidrag til prisfastsættelse af opgavens anvendte optioner. 

Yderligere kan der også argumenteres for, at virksomhederne i MSCI World-indekset ikke 

nødvendigvis er af samme karakter i dag, som de var for 10 år siden, og dermed ikke 

nødvendigvis har samme risici.  

Hvad er en option? 

En option er en finansiel kontrakt, som giver køberen retten, men ikke pligten, til at enten 

sælge eller købe et bestemt underliggende aktiv til en bestemt pris, på eller før et bestemt 

tidspunkt. Som tidligere nævnt, så behandler nærværende opgave udelukkende 



  
 Casper Clausen 30.12.88 

 Jonas Kallehauge Thomsen 04.06.86 

         

34 

 

porteføljekonstruktion ved hjælp af europæiske optioner, hvorfor opgavens behandlede 

optioner antager et bestemt salgs – eller købstidspunkt. 

En option omtales også som et finansielt instrument, eller et derivat, som kan anvendes til at 

allokere og handle risiko efter investors enkelte behov. Optioner kan også anvendes som 

spekulative investeringer, eksempelvis til at spekulere i generelle markedsudviklinger, eller 

mere snævre udviklinger i specifikke aktiver. Slutteligt er det blandt andet også muligt at 

anvende optioner til at diversificere en porteføljes risiko.  

Der findes overordnet to typer af optioner, call-optioner og put-optioner. Call-optioner giver 

køberen retten, men ikke pligten til at købe en bestemt mængde af et aktiv, til en bestemt pris, 

på et fremtidigt tidspunkt. Omvendt giver put-optioner køberen retten, men ikke pligten til at 

sælge en bestemt mængde af et aktiv, til en bestemt pris, på et fremtidigt tidspunkt. Det er 

muligt henholdsvis at købe og sælge optioner, hvorfor investors afkastprofil vil være bestemt 

af hvilken side af kontrakten denne tager. Nedenfor ses grafiske afkastprofiler for en købt 

call-option, samt en købt put-option, som netop er disse variationer af optionskontrakter, der 

behandles i opgaven.  

 

Figur 12 - profit/loss-diagrammer på call - og putoptioner. Kilde - http://www.theoptionsguide.com/long-

put.aspx  

Venstre del af ovenstående figur præsenterer en grafisk fremstilling af afkastprofilen på en 

købt call-option til en præmie på 200, med en aftalekurs på 40. Grafen viser samtidig også, at 

investor vil være in-the-money, hvis det underliggende aktivs pris på udløb ligger til højre for 

linjens skæringspunkt med x-aksen. Yderligere ses det også, at investor vil udnytte optionen 

http://www.theoptionsguide.com/long-put.aspx
http://www.theoptionsguide.com/long-put.aspx
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så længe prisen på det underliggende aktiv er over 40. En købt call-option giver et ubegrænset 

upside-potentiale, mens der er lagt bund på et evt. tab, i form at optionens præmie.  

Omvendt præsenterer højre del af figuren afkastprofilen på en købt put-option til en præmie 

på 200, med en aftale kurs på 40. Investor vil her være in-the-money, når det underliggende 

aktivs pris på udløbsdagen ligger til venstre for linjens skæringspunkt med x-aksen. Slutteligt 

ses det, at investor vil udnytte optionen så længe prisen på det underliggende aktiv er under 

40. En købt put-options upside-potentiale er det samme som forskellen på 0 og det 

underliggende aktivs pris. Det maksimale tab, der kan opleves her er præmien på den købte 

put-option.  

Portefølje 1 

I opgavens portefølje 1 (PF1) er det valgt at forsøge at nedbringe startporteføljens aktiedel, 

ved at ”rulle” 3 måneders put-optioner. Optionerne handles til en aftalekurs, som konstant 

ligger 2 % under det underliggende aktivs værdi. I dette tilfælde er det underliggende aktiv 

”MSWD Index”. Det bør bemærkes, at aktiedelen nu udgør 38,8 % af den samlede portefølje, 

og samtidig, at føromtalte put-optioner antager en andel på 1,2 % af porteføljeværdien på 

10.000.000 DKK.  

 

 
Figur 13 - Porteføljevægte i PF1 

Observationer i PF1 

I dette afsnit vil der overvejende blive fokuseret på put-optionernes påvirkning af PF1, da de 

resterende faktorer i PF1 er identiske med tilsvarende faktorer i startporteføljen. 

Indledningsvist vil vi præsentere en afkastfordeling for PF1 samlet. Afslutningsvist vil vi 

evaluere på udviklingen i porteføljeegenskaberne i PF1 relativt til startporteføljen.  

Aktivklasse DK obl. IG HY Aktier Put-option

Vægt 30% 15% 15% 38,8% 1,2%

Kapital 3.000.000     1.500.000     1.500.000     3.880.000     120.000       

PF1
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Figur 14 - Afkastfordeling i PF1 

Den samlede afkastfordeling i PF1 viser en median marginalt over 0 %. Hertil er det muligt at 

observere nogle ekstreme observationer såvel negative som positive, som adskiller sig fra de 

øvrige observationer i porteføljen. Det skal dog erkendes, at 46 observationer ikke virker helt 

tilstrækkeligt til at konkludere noget entydigt på PF1s afkastdistribution. Fordelinger, 

skævheder, tendenser og lign. bliver svære at konkretisere med så få afkastobservationer. Dog 

ser vi, at porteføljen har en negativ skævhed (-0,20), hvilket indikerer, at porteføljen er 

marginalt venstreskæv. Til læsers genorientering kan udregning af skævhed og kurtosis findes 

i excel-arket ”Afkastdata”. Ydermere ser vi, at porteføljen har en marginalt negativ excess 

kurtosis og afkastfordelingen er således en smule ”fladere” end normalfordelingen. Årsagen 

til de relativt få afkastobservationer skal findes i strukturen i den valgte optionsstrategi i PF1. 

Via en ”køb og hold-strategi” er det som bekendt valgt at rulle 3-måneders putoptioner, 

hvilket kun giver afregning, og dermed afkastobservationer for hver 12 uger 

Da dataperioden strækker sig over 11 år, giver det porteføljen 46 optionsrul, samt 46 målbare 

afkastobservationer. I arket ”PF1 Put-optioner -2% 12 uger” i vedlagte excel-ark, kan det 

observeres, at de beregnede afkast på put-optionerne strækker sig fra -100 % til + 1.107 %. 

Yderligere kan det ligeledes noteres, at der er beregnet afkastobservationer som ligger mellem 

0 % og – 100 %. Disse observationer forekommer i følgende situation: 

Pris på underliggende aktiv < aftalekurs på udløb, og ultimoværdi af optionerne < præmien 

for optionskontrakterne.  
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37 ud af PF1s 46 afkastobservationer, eller 80 % returnerer et afkast på -100 %. Det bevidner 

om, at kursen på ”MSWD Index” 37 ud af 46 observationer ikke har befundet sig mere end 2 

% under aftalekursen på dagen for optionernes udløb. Yderligere bør det bemærkes, at PF1 

oplever store afkast i perioden omkring Sub-prime krisen, ultimo 2007-primo 2008, samt 

Lehman Brothers konkurs i september 2008. De store fald i markedet omkring omtalte 

perioder, kommer PF1 til at profitere af, da markedet her selvsagt falder betydeligt mere end, 

føromtalte 2 % i forhold til kursen på sammenligningsdatoen for afkastberegningen. 

Porteføljens aktiedel har ved observationsperiodens start en markedsværdi på 4.000.000 

DKK. Arket ”PF1 Put-optioner -2% 12 uger”, viser at optionsstrategien i PF1 har resulteret i 

en udvikling fra 4.000.000 DKK til 5.423.185 DKK. Altså en værdiforøgelse på ca. 36 %, 

hvor man, hvis man som investor har valgt denne strategi, samtidig har haft afdækket negative 

udviklinger i ”MSWD Index” på mere end 2 %. Omtalte ark viser også, at hvis investor ikke 

havde købt optioner ind i porteføljen, så havde investor kunne konstatere en 

markedsværdiudvikling fra 4.000.000 DKK til 6.757.986 DKK. Uden brug af optioner eller 

andre derivater ville investor altså havde oplevet en værdiforøgelse på 69 %. Vel at mærke, en 

værdiforøgelse, hvor investor i observationsperioden, hverken har haft afdækket downside, 

maksimeret upside eller lignende ved hjælp af optioner. Altså en værdistigning udelukkende 

på prisudviklingen i ”MSWD Index”. 

Egenskaber i PF1 

I nedenstående figur ses egenskaberne i portefølje 1. Kommentarer og analyser omkring disse 

findes herunder. 

 

Figur 15 - Porteføljeegenskaber i PF1 

Skemaet viser, at PF1 kan notere sig et realiseret afkast på 4,02 %, hvilket er et fald på 0,83 % 

-point i forhold til startporteføljens 4,85 % jf. figur 10. PF1 betaler gennem hele 

observationsperioden ca. 5,664 mio. DKK i afdækningsomkostninger i forbindelse med tilkøb 

Årligt afkast Std.afv. Sharpe Ratio VaR 95% Strategibidrag Max. DD

4,02% 7,05% 0,22 1,66% -1.334.801      10,69%

PF1
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af putoptioner til porteføljen. Set i lyset heraf giver PF1afkald på noget afkast i form af tilkøb 

afdækning, hvorfor det må forventes, at det årlige afkast i porteføljen naturlig vil falde.   

Det kan ligeledes aflæses, at PF1 har en standardafvigelse på 7,05 %, hvilket er et fald på 

4,46%-point i forhold til startporteføljens 11,51 %. Det ses her, at afdækningsstrategien 

gennem putoptioner har bidraget til et ønsket fald i porteføljens standardafvigelse. PF1 har 

formået, at få skåret en del af afkastfordelingens venstre hale af. Et fald i standardafvigelsen 

er dermed helt forventeligt ved implementering af en afdækningsstrategi af den kaliber, som 

er ”lagt oven på” PF1.  

Det risikojusterede afkast, i form af Sharpe Ratio, er i PF1 beregnet til 0,22, hvorimod 

starteporteføljens risikojusterede afkast på 12-ugers observationer blev udregnet til 0,20.  

PF1 har en Sharpe Ratio på 0,22, og har samtidig afdækket sig i observationsperioden gennem 

putoptioner, mens startporteføljen har en Sharpe Ratio på 0,2, hvor den ingen risikoafdækning 

eller yderligere upside-potentiale har haft. 

Jf. ovenstående skema kan det konstateres, at den månedlige VaR ved et 95 % 

konfidensinterval udvikler sig fra 3,84 % eller 383.785 DKK på startporteføljen til 1,66 % 

eller 166.327 DKK. PF1 oplever altså et fald på 2,88 %-point i VaR i forhold til 

startporteføljens VaR. Af arket ”Afkastdata” i vedlagte excel-ark, kan det observeres, at PF1 

grundet afdækningsstrategien får skåret relativt store dele af de største tab i 

observationsperioden. Eksempelvis ses det, at afkastet i startporteføljen pr. 14.11.2008 kan 

aflæses til -24,52 % og pr. 30.09.2011 kan aflæses til -8,58 %. Afkastet på nævnte datoer er i 

PF1 henholdsvis -10,69 % og -2,08 %, hvilket indikerer at PF1 har fået skåret toppet af de 

mest ekstreme observationer. PF1s halerisiko er altså blevet mindre, og der kan dermed også 

observeres en lavere VaR ved 95 % konfidensinterval.  

Forskellen på aktiedelens værdi i startporteføljen og PF1 kan aflæses til -1.334.801 DKK, 

som dermed kan kategoriseres som strategibidraget. Det betyder, at havde investor ikke købt 

afdækning via putoptioner, så ville værdien af porteføljens aktiedel have udviklet sig til 

6.757.986 DKK, og ikke 5.423.185 DKK, som det ses i PF1.  
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PF1 vil opleve et maksimalt drawdown i observationsperioden på 10,69 %. Med drawdown 

menes det største tab i porteføljeværdi målt fra den hidtidigt højeste porteføljeværdi. Samtidig 

kan ses det af figur 10, at startporteføljen i samme periode, med 12-ugers observationer, 

oplever et maksimalt drawdown på 24,66 %. Gennem den anvendte afdækningsstrategi i PF1, 

bliver der skåret ca. 56,7 % af det maksimale drawdown i PF1 i forhold til starteporteføljen. 

Er halerisiko og drawdowns i særlig høj fokus hos en given investor, kan denne 

optionsstrategi være interessant til at beskytte investor mod ekstreme tab.  

Overordnet medvirker strategien i PF1 til at nedbringe investors halerisiko og ekstreme 

scenarier. Yderligere giver strategien implicit afkald på ekstreme gevinster, da evt. gevinster 

forlods skal fratrækkes afdækningsomkostninger på de enkelte opgørelsesdatoer. Efter at have 

sammenlignet PF1s afkastrække med afkastrækkerne på startporteføljen med såvel 1-uges 

observationer, som 4-ugers observationer, må det erkendes, at 12-ugers observationer somme 

tider kan optræde lidt uigennemsigtigt i forhold til hyppigere observationer. Markedet kan nå 

at rykke sig meget, og opleve forskellige trends på 12- uger, som en afkastdistribution ikke 

nødvendigvis registrerer, da markedet kan have en tendens til at ”rette sig ind”, efter større 

ryk. Lad os tage udgangspunkt i afkastobservationerne i PF1 pr. 13.02.2009 og 15.05.2009 på 

henholdsvis 0,26 % og 1,94 %. Ud fra disse to afkastobservationer, virker det til, at markedet 

fra februar 2009 til maj 2009 oplever en mindre stigning. Det viser sig, at markedet i den 

mellemliggende periode rent faktisk oplever et større tab i marts, efterfulgt af en større 

gevinst i april
23

. Den information havde været tilgængelig for investor, hvis 

afdækningsstrategien havde implementeret 4-ugers putoptioner, i stedet for 12-ugers 

putoptioner. I relation til dette vil opgavens kommende afsnit netop behandle en strategi med 

4-ugers putoptioner lagt oven på startporteføljen.  

Portefølje 2 

I direkte forlængelse af udfordringen omkring antal af observationer i PF1, vurderes det, at en 

portefølje med hyppigere observationer, i dette tilfælde 4-ugers observationer, vil tilføre 

opgaven et relevant perspektiv, som desuden kan medvirke til en interessant sammenligning 

på tværs af observationsperioder. I PF2 er det dermed valgt at anvende en afdækningsstrategi, 

                                                           
23

 Se 4-ugers afkastobservationer for PF2 i arket ”Afkastdata”  
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som ”ruller” 4-ugers putoptioner. Putoptioner handles som i PF1 til en aftalekurs, som 

konstant ligger 2 % under værdien på det underliggende aktiv. Det underliggende aktiv er 

fortsat MSCI World. Som følge af ændringen i putoptionernes løbetid og dermed præmie er 

porteføljevægtene ligeledes ændret i forhold til fordelingen i PF1. Det er værd at bemærke, at 

putoptionernes vægt i PF2 næsten er halveret i forhold til vægten i PF1. Den gennemsnitlige 

omkostning pr. optionsrul falder, hvilket bl.a. er, som følge af kortere tid til udløb på de 

rullede optionskontrakter. Porteføljevægte kan aflæses herunder: 

 

 

Figur 16 - Porteføljevægte i PF2 

   

Observationer i PF2 

Kommende afsnit vil indledningsvist præsentere PF2s samlede afkastfordeling, hvorefter 

putoptionernes påvirkning af porteføljen vil blive analyseret. Som afslutning vil 

porteføljeegenskaber i PF2 blive diskuteret og sammenlignet med porteføljeegenskaberne for 

startporteføljen med 4-ugers afkastobservationer.   

 
Figur 17 - Afkastfordeling i PF2 

Aktivklasse DK obl. IG HY Aktier Put-option

Vægt 30% 15% 15% 39,32% 0,68%

Kapital 3.000.000     1.500.000     1.500.000     3.932.000     68.000         

PF2
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PF2s afkastdistribution består af 138 observationer, hvilket giver ovenstående illustration af et 

tilnærmelsesvis normalfordelt afkast. Der kan dog stadig ses tydelige” outliers”, i form af 

mere ekstreme observationer. Medianen aflæses til lidt over 0 %. Vi ser, at porteføljen til 

forskel fra PF1 er en smule højreskæv, hvilket - som vi senere vil se - stemmer fint overens 

med det bedre afkast på PF2 relativt til PF1. Ligesom PF1 er PF2 en smule fladere end en 

perfekt normalfordeling – excess kurtosis er -0,38.  Gennem det øgede antal observationer fra 

PF1 til PF2 er det blevet mindre varsomt at konkludere på den illustrative præsentation af 

PF2s afkastfordelinger. Der er dog stadig steder, hvor distributionen ikke følger en traditionel 

klokkeformet normalfordeling. Interessant er det dog at bemærke, at optionsstrategien har 

formået at skære en del af venstre hale af, hvorfor distributionen oplever overvægt at positive 

afkastobservationer 

PF2s rullede optionskontrakter giver porteføljen 138 afkastobservationer. I 103 observationer 

ud af 138 opleves et afkast på -100 % fra putoptionerne. På dagen for 103 af porteføljens 

optionsrul har optionernes ultimoværdi dermed været negativ. Optionerne har i disse tilfælde 

været out-of-the-money Der er observeret 5 afkastobservationer, som ligger mellem -100 % 

og 0 %, hvormed det kan konstateres, at 5 gange har optionernes værdi været positiv, men 

ikke mere positiv end optionspræmien har været negativ. Dermed oplever optionerne stadig et 

negativt afkast, men dog ikke på 100 % af putoptionernes værdi. De 30 positive 

afkastobservationer på putoptionerne strækker sig fra +14 % til + 2.235 %. De to højeste 

afkastobservationer på henholdsvis 2.235 % og 2.088 % findes, ligesom i PF1, omkring Sub-

prime krisen og Lehmann Brothers.  

Interessant bliver det, når opmærksomheden rettes mod putoptionernes tredjehøjeste 

afkastobservation på 1.213 %, som kan aflæses pr. 17.10.2014. I arket ”Afkastdata”, kan 

læser notere sig, at afkastobservationen pr. 17.10.2014 i PF1 er beregnet til -100 %. Værdien 

af aktieindekset pr. 17.10.2014 er beregnet til 2.358 DKK. Årsagen til den divergerende 

afkastberegning skal findes i forskellen på observationsperioder i porteføljerne. Afkastet for 

PF2 udregnes på baggrund af en relativ høj pris på det underliggende aktiv pr. 19.09.2014 i 

form af 2.547 DKK, hvilket resulterer i et højt afkast på putoptionerne. Afkastet på PF1 

udregnes på baggrund af en relativ lav pris på det underliggende aktiv pr. 25.07.2014 i form 

af 2.395 DKK. Da de – bortset fra løbetid – identiske putoptioner er købt på dage med vidt 
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forskellige priser på det underliggende aktiv, men afregnes på samme dag og dermed på 

baggrund af samme pris i aktieindekset, returnerer optionerne vidt forskellige afkast. 

Det konstateres, at optionsstrategien i PF2 er medvirkende til en markedsværdiudvikling fra 

4.000.000 DKK i observationsperiodens start til 7.817.527 DKK i slutningen af perioden. 

Altså en stigning i værdien af porteføljens aktiedel på ca. 95 % ved anvendelse af en 

optionsstrategi, hvor der rulles 4-ugers putoptioner. Uden optionsstrategien ville 

markedsværdien på porteføljens aktiedel have oplevet en udviklet fra 4.000.000 DKK til 

6.757.986 DKK, som er en udvikling på ca. 69 %. Med andre ord viser det sig, at 

optionsstrategien tilføre porteføljen en mergevinst, i forhold til en portefølje uden optioner. 

Det kan tyde på, at optionsstrategien underbygger sin eksistens i længere nedadgående trends 

i markedet. Porteføljen når at afregne afkast af flere omgange i stressede perioder, hvilket 

porteføljen tydeligvis nyder godt af. Dog er porteføljens ekstreme observationer på 2.235 %, 

2.088 %, samt 1.213 % medvirkende til at PF2 som helhed tilføres en lidt højere volatilitet 

end PF1. 

Egenskaber i PF2 

Nedenfor ses egenskaberne i portefølje 2. Kommentarer og analyser omkring disse findes 

herunder. 

Figur 18 – Porteføljeegenskaber i PF2 

Ovenstående viser, at PF2 kan notere sig et realiseret afkast på 5,95 %, hvilket er en stigning 

på ca. 1,47 % i forhold til startporteføljens 4,48 % jf. figur 9. PF2 betaler gennem hele 

observationsperioden 9,423 mio. DKK i afdækningsomkostninger i forbindelse med tilkøb af 

putoptioner til porteføljen. PF2 oplever en relativ stigning i afkast på ca. 33 % i forhold til 

afkastet på startporteføljen med 4-ugers observationer. I observationsperiodens stressede 

perioder nyder PF2 godt af optionsstrategien, hvor PF2 oplever markante positive afkast til 

forskel for startporteføljen, som modsat oplever markante tab i samme perioder.  

I forlængelse heraf kan det noteres, at PF2, udover et stigende afkast, også oplever en 

faldende standardafvigelse i forhold til startporteføljens på 12,57 %. PF2s standardafvigelse 

Årligt afkast Std.afv. Sharpe Ratio VaR 95% Strategibidrag Max. DD

5,95% 8,95% 0,39 3,02% 1.059.542       15,32%

PF2
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er beregnet til 8,95 %, hvilket sammenlagt er et fald i risiko på 3,62 %-point. Den faldende 

standardafvigelse er naturlig afledt af optionsstrategien, og det er praktisk set, det 

afdækningsomkostningerne anvendes til.  

Sharpe Ratio i PF2 udregnes til 0,39, hvilket er en markant forbedring i forhold til StartPF. I 

Sharpe Ratio opereres der med en konstant risikofri rente, som trækkes fra afkastet på 

porteføljen, hvorefter der divideres med standardafvigelsen på porteføljen. PF2 er markant 

bedre på alle parametre end startporteføljen med 4-ugers observationer, hvilket naturligt giver 

en mærkbar stigning i det risikojusterede afkast.  

Jf. skemaet kan det konstateres, at PF2 noterer sig en månedlig VaR ved et 95 % 

konfidensinterval på 3,02 % eller 302.588 DKK, hvor den selvsamme VaR på startporteføljen 

med 4-ugers observationer kan aflæses til 4,64 % eller 464.130 DKK. PF2 oplever altså et 

relativt fald i 95 % VaR på ca. 35 %. PF2 har via putoptioner afdækket sin halerisiko, og 

forsøgt at reducere følgerne af ekstreme negative events i markedet. Pr. 17.08.2007 oplever 

startporteføljen med 4-ugers afkastobservationer et tab på -5,976 % i porteføljen, hvor PF2 på 

samme dato oplever en gevinst på 8,31 %. Putoptionerne afværger her et tab i PF2, og 

bidrager desuden med et pænt positivt afkast, da markedet her oplever et markant fald. Det 

samme gør sig gældende pr. 17.10.2008, hvor startporteføljen med 4-ugers 

afkastobservationer oplever et enormt fald på -24,67 %, hvor PF2 på samme dato reducerer sit 

tab til -9,18 %. På den anden side giver PF2 stadigvæk afkald på lidt afkastpotentiale, hvilket 

eksempelvis ses pr. 28.10.2011, hvor startporteføljen noterer sig et afkast på 11,20 %, og PF2 

må ”nøjes” med 10,39 %.  

Strategibidraget i PF2 kan aflæses til 1.059.542 DKK, som er forskellen i 

markedsudviklingen med – og uden afdækning i porteføljen. Med afdækning kan investor se 

en ultimoværdi på porteføljens aktieværdi på 7.817.527 DKK, og uden afdækning ville 

investor kunne se den rene prisudvikling i markedet medføre en markedsværdistigning på 

aktiedelen fra udgangspunktet på 4.000.000 DKK til 6.757.986 DKK.  

15,32 % er det største drawdown PF2 oplever i observationsperioden. Det er ca. en halvering i 

forhold til startporteføljen med 4-ugers observationers største drawdown på 30,7 %. 

Strukturen i putoptionerne medvirker naturligt til at lægge et loft på porteføljens maksimale 
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drawdown-risiko. Igen bør denne strategi vurderes interessant for rationelle risikoaverse 

investorer, da drawdown-risikoen og standardafvigelsen nedsættes mærkbart. Yderligere 

opleves et pænt afkast på porteføljen, da PF2 som følge af hyppigere optionsopgørelser i 

højere grad påvirkes positivt af den generelle markedsudvikling end PF1. 

Portefølje 3 

I opgavens portefølje 3 (PF3) vælger vi igen at afdække aktierisikoen ved hjælp af 

putoptioner. I denne portefølje ønsker vi dog kun at afdække os fra de allerstørste fald i 

aktiedelen til forskel fra PF1 og PF2, hvor vi var afdækket for ethvert fald på 2% eller 

derover. Vi har således valgt at tåle aktiemarkedets ”normale” udsving, men ønsker at 

afskærme os fra store, uventede fald. Strategien kan anses som en forsikring mod scenarier 

som subprime-krisen, krakket af Lehman Brothers etc.  På samme vis som i PF2 købes 

putoptioner med en løbetid på en måned, men strike price er i denne portefølje sat til 10 % 

under det underliggende aktivs værdi. Dette har flere implikationer for porteføljen. Dels er vi 

ikke afdækket mod mindre fald i aktiedelen, og dels bliver afdækningen billigere, da optionen 

er langt out of the money, og præmien bliver derfor væsentligt lavere. Det sidste medfører 

yderligere, at vægten af optionsdelen i porteføljen bliver mindre end i PF1 og PF2. Vægtene 

for PF3 bliver således: 

 
Figur 19 - Porteføljevægte for PF3 

Observationer i PF3 

Som det som oftest er med en forsikring, så er præmien i langt de fleste tilfælde spildt. Dette 

er også tilfældet for strategien i portefølje 3. Af vores i alt 138 afdækninger er de 134 spildte 

penge, da afkastet på optionen er -100 %. Kun i 4 observationer giver optionen et positivt 

afkast. Til gengæld er det betydelige afkast på 263 %, 673 %, 35.038 % og helt op til 573.187 

% - altså pengene 5.731 gange igen i sidstnævnte observation. Disse afkast gør det interessant 

at betragte porteføljens afkast på disse datoer og sammenligne med startporteføljens ditto (4-

ugers observationer) - se eventuelt ”Afkastdata” i Excel-arket. Vi ser, at PF3 pr. 27.08.2010 

viser et afkast på -4,67 %, hvor startporteføljen viser -5,18 %. PF3 viser pr. 13.03.2009 et 

Aktivklasse DK obl. IG HY Aktier Put-option

Vægt 30% 15% 15% 39,925% 0,075%

Kapital 3.000.000     1.500.000     1.500.000     3.992.500     7.500           

PF3
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afkast på -7,48 % mod startporteføljens -7,68 %. PF3 viser pr. 17.10.2008 et afkast på -13,28 

% mod startporteføljens -24,67 %. PF3 viser 17.08.2007 et afkast på 0,34 % mod 

startporteføljens -5,98 %. I nedenstående afkastfordeling for PF3 ses samtlige porteføljens 

afkastobservationer. 

 
Figur 20 - Afkastfordeling for PF3 

PF3 kan fremvise en afkastfordeling med en median på 0,564 %, hvor observationerne er 

relativt bredt fordelte. Det ses yderligere, at der opleves ekstreme observationer, såvel positive 

som negative. Porteføljen viser dog en negativ skævhed på -0,44. Med en excess kurtosis på 

0,10 afviger den ikke langt fra normalfordelingen. Optionsstrategien viser netop sit værd i 

ekstreme markeder. I stabile markeder efterlader optionsstrategien et lille tab på afdækningen, 

men ofte ikke tab store nok til for alvor at kunne påvirke den samlede afkastobservation på 

den specifikke dag. Derfor kan det også noteres, at PF3 oplever relativt mange 

afkastobservationer mellem 0 % og 3 %. De observationer kan typisk henføres til en stabil 

positiv markedsudvikling. I disse situationer vil optionerne i PF3 ikke blive udnyttet, og det 

beskedne afdækningsbeløb går dermed tabt, uden at være af stor betydning for PF3s 

performance som helhed. 

Vi ser en forbedret performance i PF3 på ovennævnte datoer, og især pr. 17.08.2007 og 

pr.17.10.2008 skiller sig positivt ud med henholdsvis 11,39 %-point og 6,32 %-point højere 

afkast i PF3 relativt til startporteføljen. De positive effekter fra putoptionen er tydelige, når 
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man betragter værdien af PF3’s aktieandel i slutningen af observationsperioden. Den 

akkumulerede værdi er 7.940.216,21 DKK mod startporteføljens 6.757.986,18 DKK svarende 

til en værdiforøgelse på 1.182.230,02 DKK. 

Egenskaber i PF3 

Nedenfor ses egenskaberne i portefølje 3. 

Figur 21 – Porteføljeegenskaber i PF3 

 

Det historiske årlige afkast for PF3 er 5,20 %, hvilket er en forbedring på 0,72 %-point ift. 

startporteføljen. På trods af at optionspræmierne i porteføljen generelt er lave, løber de samlet 

op i 1.035.701,94 DKK. Dette opvejes dog rigeligt af virkningen i de perioder, hvor 

aktiemarkedet oplever store fald, hvilket resulterer i det højere afkast. Det højere afkast er en 

væsentlig forbedring ift. startporteføljen. 

Standardafvigelsen falder fra 12,57 % i startporteføljen til 10,70 % i PF3 som følge af, at 

porteføljens mest ekstreme observationer gøres mindre ekstreme i kraft af optionsstrategien. 

Dette er som ønsket og vurderes som en betydelig forbedring relativt til startporteføljen. 

PF3’s forbedrede afkast/risiko-forhold relativt til startporteføljen i kraft af højere afkast og 

lavere risiko materialiserer sig ligeledes i porteføljens Sharpe Ratio. Denne er for PF3 0,25 og 

således højere end startporteføljens på 0,16. 

Det er ikke udelukkende på standardafvigelsen, at PF3 i et risikoperspektiv er startporteføljen 

overlegen. Betragter man VaR 95 % på PF3 er der også en forbedring, idet den går fra 4,64 % 

til 4,24 %. Målt i value terms har PF3 en VaR, der er 54.000 DKK lavere end startporteføljen. 

Det samme billede tegner sig, når man betragter porteføljens maksimale drawdown, som i 

perioden var 19,81 %. Startporteføljens maksimale drawdown var 30,70 %, så der er også på 

dette parameter tale om en markant forbedring. 

Som tidligere beskrevet medfører optionsstrategiens positive effekter, at PF3 afkastmæssigt 

klarer sig bedre end startporteføljen. Helt konkret kan strategiens bidrag beregnes til 

Årligt afkast Std.afv. Sharpe Ratio VaR 95% Strategibidrag Max. DD

5,20% 10,70% 0,25 4,24% 1.182.230     19,81%

PF3
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1.182.230 DKK, så på trods af omkostningerne til optionspræmier på 1.035.701,94 DKK fås 

en højere ultimoværdi af porteføljen ved den aktuelle strategi.  

Portefølje 4 

I opgavens portefølje 4 har vi valgt at lægge en straddle-strategi henover porteføljen. En 

straddle består af en købt putoption og en købt calloption med samme løbetid og samme strike 

price. Dette bevirker, at man som investor kan komme in-the-money i både et faldende og i et 

stigende marked, når blot der er tale om store bevægelser. Man kan med rette sige, at investor 

med denne strategi spekulerer frem for at afdække, og det, der spekuleres i, er høj volatilitet.  

Optionerne i porteføljens straddle har en løbetid på 4 uger og en strike price svarende til 

prisen på det underliggende aktiv. Kombinationen af at der købes to ”portioner” optioner, og 

at disse købes at-the-money gør, at vi forventer, det bliver en omkostningstung strategi. I 

porteføljesammenhæng anskuer vi straddlen som én aktivklasse, hvorpå der beregnes afkast 

på samme vis som i de foregående porteføljer. Vægtene for PF4 bliver således:

 

Figur 22 - Porteføljevægte for PF4 

Observationer i PF4 

Af de 138 afkastobservationer, som vi ser på denne portefølje, ender strategien in-the-money 

hele 57 gange. Dog er strategien i 38 af disse observationer så marginalt in-the-money, at 

afkastet på strategien bliver negativt. Som beskrevet i ”Observationer i PF1” så resulterer 

strategien i et afkast mellem -100 % og 0 %, når strategien er in-the-money, men 

ultimoværdien er lavere end den optionspræmie, der blev betalt. Vi har således 19 tilfælde, 

hvor strategien giver et positivt afkast, og i de tilfælde ligger afkastet i intervallet 3,82 % og 

524,26 %. Kigger vi nærmere på de observationer, hvor strategien leverer et positivt afkast, 

kan vi se, at det som hovedregel er putoptionen, der bidrager til de positive afkast.
24

 Som det 

også tidligere har været tilfældet, så er det i de mest ekstreme perioder, at optionsstrategien 

virker bedst, eksempelvis på datoerne 17.08.2007 (subprime) og 18.10.2008 (Lehman), hvor 

                                                           
24

 Se evt. Excel-arkets ”PF4 straddle asset price 4 uger”. 

Aktivklasse DK obl. IG HY Aktier Straddle

Vægt 30% 15% 15% 39,50% 0,50%

Kapital 3.000.000     1.500.000     1.500.000     3.950.000     50.000         

PF4
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strategien bidrager med henholdsvis 272.703 DKK og 507.337 DKK til porteføljen. Dette kan 

desuden aflæses i porteføljeafkastet, som for 17.08.2007 er -4,53 % og for 18.10.2008 er -

21,84 %. Dette er en forbedring i forhold til startporteføljen på henholdsvis 2,83 % -point og 

1,45 % -point.  

 

Figur 23 - Afkastfordeling i PF4 

Afkastfordelingen i PF4 oplever en bredere fordeling af observationer. Sammenlignet med 

PF2, så oplever PF4 flere negative afkastobservationer generelt, men også flere lavere 

afkastobservationer. Det skyldes naturligvis de særdeles høje afdækningsomkostninger i 

perioden. Dette medfører en skævhed på -1,50, hvilket er den største negative skævhed blandt 

de konstruerede porteføljer. Med en excess kurtosis på 8,18, hvilket ligeledes er højst blandt 

de konstruerede porteføljer, viser PF4 en relativt høj topstejlhed, hvilket også kan ses af 

ovenstående afkastfordeling. Det er værd at bemærke, at der i PF4 indgås dobbelt så mange 

optionskontrakter i perioden, da optionsstrategien, som tidligere nævnt, både beskæftiger sig 

med call– og putoptioner. Det øgede antal optionskontrakter er en direkte årsag til flere 

negative afkastobservationer, da PF4s samlede afkastfordeling bliver påvirket af porteføljens 

omkostninger af enhver art. Ses der bort fra enkelte afstikkere, så kan afkastfordelingen i PF4 

tendere til et tilnærmelsesvist normalfordelt afkast. Medianen i afkastfordelingen er 0,284 %. 
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Egenskaber i PF4 

Ser man bort fra enkeltobservationer og kigger på porteføljen som helhed, ser man dog, at de 

positive bidrag fra strategien langt fra opvejer de negative følger af selvsamme. 

 

Figur 24 - Porteføljeegenskaber for PF4 

Det historiske afkast for porteføljen er på blot 0,68 % i observationsperioden. Dette er 

markant lavere end startporteføljen og opgavens øvrige porteføljer. En del af dette lave afkast 

kan tilskrives de store omkostninger på 6.881.916,90 DKK til køb af optioner i perioden. Men 

dette kan ikke alene forklare det ringe afkast. Vi så eksempelvis i PF2 samlede 

afdækningsomkostninger på hele 9.423.770,67 DKK, men til trods herfor fornuftige afkast. 

PF4’s ringe afkast skyldes udover de høje omkostninger også et dårligt resultat fra straddlen, 

hvis strategibidrag er -6.656.257 DKK – altså svarende til næsten alle omkostningerne. Det 

kan synes misvisende med så stort et negativt strategibidrag, når vi nu har præsenteret 

observationer med bidrag på 272.703 DKK og 507.337 DKK, men da strategien generelt 

giver et negativt resultat, og vi samtidigt fortsat ruller denne, så bliver vores tilbageværende 

aktieposition løbende mindre og porteføljens afkastbidrag herfra ligeså. Eksempelvis har vi 

pr. 31.12.2014, hvilket er et år inden observationsperioden slutter, en tilbageværende 

aktieposition på blot 118.249,47 DKK.
25

  

Porteføljens standardafvigelse ligger i samme niveau som startporteføljens (12,04 % mod 

12,57 %), og det samme er tilfældet for VaR (4,40 % mod 4,64 %). Der er således ingen 

nævneværdige hverken positive eller negative ændringer i porteføljens risikoforhold. Dette 

sammenholdt med porteføljens ringe afkast resulterer i en Sharpe Ratio på -0,15. 

PF4’s ringe afkast er også en medvirkende faktor til at porteføljens maksimale drawdown 

bliver større end startporteføljens med 35,85 % mod 30,70 %. Dette skyldes bl.a., at perioder 

med store fald på aktiemarkedet naturligt er præget af høj volatilitet, hvilket bør være positivt 

for strategien. Dog er der to udfordringer forbundet hermed. For det første at man i sagens 

                                                           
25

 Se Excel-arkets ”PF4 straddle asset price 4 uger” i celle T59. 

Årligt afkast Std.afv. Sharpe Ratio VaR 95% Strategibidrag Max. DD

0,68% 12,04% -0,15 4,40% -6.656.257    35,85%

PF4
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natur kun vinder på halvdelen af strategien. For det andet at strategien i disse perioder hurtigt 

bliver relativt meget dyrere som følge af den højere volatilitet, og dermed højere 

optionspriser. 

Portefølje 5 

I opgavens portefølje 5 (PF5) er det endnu en gang valgt at forsøge at afdække aktierisikoen 

ved hjælp af købte putoptioner. Denne gang købes putoptionerne på den eksakte pris, som det 

underliggende aktiv observeres til på startdagen for optionskontrakterne. I PF5 købes 

putoptionerne altså at-the-money, da spotkursen på det underliggende aktiv og aftalekursen er 

den samme. En optionsstrategi af den kaliber adskiller sig på flere områder fra opgavens hidtil 

behandlede optionsstrategier. Dels så er afdækningsomkostningerne i PF5 mærkbart højere 

sammenlignet med afdækningsomkostningerne i opgavens øvrige konstruerede porteføljer 

med 4-ugers observationer. PF5 betaler hele 14.325.162 DKK
26

 i afdækningsomkostninger i 

observationsperioden. 

Og dels forudses det, at PF5 vil notere sig relativt mange observationer, hvor optionerne er in-

the-money, altså hvor afkastet på optionerne enten ligger mellem – 100 % og 0 %, eller hvor 

afkastene er positive, og dermed ligger over 0 %. PF5 betaler altså for en mere effektiv 

afdækning, som resulterer i flere observationer in-the-money og oplever derfor samtidig en 

relativ høj porteføljevægt af optioner, grundet de høje gennemsnitlige afdæknings-

omkostninger. 

Vægtene for PF5 bliver således: 

 
Figur 25 - Porteføljevægte for PF5 

Observationer i PF5 

Afsnittet vil præsentere PF5s samlede afkastfordeling, hvorefter putoptionernes påvirkning på 

porteføljen vil blive analyseret. Herefter vil porteføljeegenskaberne i PF5 blive diskuteret og 

sammenlignet med porteføljeegenskaberne for startporteføljen med 4-ugers 

                                                           
26

 Se Excel-arkets ” PF5 Put-optioner asset price 4u” i celle M568. 

Aktivklasse DK obl. IG HY Aktier Put-option

Vægt 30% 15% 15% 38,96% 1,04%

Kapital 3.000.000     1.500.000     1.500.000     3.896.000     104.000       

PF5
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afkastobservationer.   

 

Figur 26- Afkastfordeling i PF5 

Det ses, at PF5 får rykket en del negative afkastobservationer tættere på 0 %, og mindsker 

dermed venstre hale. Dette bekræftes af data for skævheden, som viser 0,27.  Medianen er 

beregnet til 0,112 %. Det bevirker, at observationer skubbes lidt fra venstre mod højre, og 

danner dermed en mere spinkel top omkring 0 % i afkastdistributionen, hvilket understøttes af 

den positive excess kurtosis på 1,21. Samtidig kan også noteres, at overvægten af PF5s 

positive afkastobservationer er af beskeden størrelse. I forlængelse heraf indikerer 

distributionen, at investor har givet afkald på noget ”upside” for at få afdækket den værste 

”downside”. 

Excel-arket ” PF5 Put-optioner asset price 4u” viser, at putoptionerne i PF5 oplever 54 in-the-

money-afkast ud af 138 mulige. 17 af de 54 observationer ender dog stadig med et negativt 

afkast på optionerne, da optionspræmien overstiger ultimoværdien på de enkelte udløbsdatoer. 

Det efterlader dermed 37 observationer, som både er in-the-money, og som giver et positivt 

afkastbidrag fra optionsstrategien. De positive afkast ligger mellem 12 % og 1.417 %. 

Optionernes tre største afkast ligger, ikke overraskende, på datoerne 17.08.2007, 17.10.2008, 

samt 17.10.2014. Afkastene er her henholdsvis 937,46 %, 1.417,2 % og 563,68 %. Som 

tidligere nævnt så refererer ovenstående datoer til Sub-prime krisen, Lehmans krak, samt en 

generel stor geopolitisk nervøsitet i Europa, herunder konflikten i Ukraine og krakkede 

vækstforventninger. PF5 tegner sig altså for det største antal observationer, hvor 
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putoptionerne bidrager med et samlet positivt afkast. Det ligger i fin tråd med strategien i 

porteføljen, og med tidligere påstand om afkastfordelingerne for putoptionerne i PF5.  

Det ses altså, at strategien får sin eksistensberettigelse omkring ekstreme negative 

observationer. Grundlæggende set så generer PF5 rigtig pæne afkast på førnævnte datoer, men 

pga. større effektivitet i afdækningen og øgede omkostninger hertil, så opnår PF5 ikke lige så 

pæne afkast, som eksempelvis PF2 kan fremvise på datoerne for ovennævnte events. Til 

sammenligning er afkastene på putoptionerne i PF2 pr. 17.08.2007, 17.10.2008 og 17.10.2014 

henholdsvis 2.088,99 %, 2.235,52 % og 1.213,98 %.  

Egenskaber i PF5 

 

Figur 27 - Porteføljeegenskaber for PF5 

Afkastet i PF5 kan aflæses til 4,20 %, hvilket er 0,24 % -point lavere end startporteføljen med 

4-ugers observationer. Som udgangspunkt et pænt årligt afkast, set i forhold til porteføljens 

særdeles høje afdækningsomkostninger som førnævnte 14.325.162 DKK.  

Standardafvigelsen i PF5 er betydeligt lavere end standardafvigelsen i startporteføljen med 4-

ugers observationer. Standardafvigelsen falder fra 12,57 % i startporteføljen til 7,88 %, altså 

et fald på 4,69 % -point. Faldet i standardafvigelsen er dog ikke gratis for en investor i PF5, 

hvilket de høje afdækningsomkostninger afspejler. Samlet set er standardafvigelsen i PF5 den 

laveste ud af de porteføljer i opgaven, som er konstrueret på baggrund af 4-ugers 

observationer. PF1 kan imidlertid fremvise en standardafvigelse på 7,05 %, som umiddelbart 

kan se interessant ud. Virkeligheden er dog bare, at det er yderst varsomt at konkludere noget 

på porteføljeegenskaber, hvis disse ikke er tilvejebragt på identiske vilkår. Det vil opgaven 

beskæftige sig yderligere med i et kommende sammenligningsafsnit, hvor de konstruerede 

porteføljer vil blive analyseret på tværs. 

Sharpe Ratio aflæses til 0,22 i PF5, hvilket er pænt over startporteføljens 0,16. Stigningen i 

Sharpe Ratio i forhold til startporteføljen skal findes i nogle, allerede behandlede parametre. 

PF5 antager bedre afkast/risiko-forhold, lavere standardafvigelse og dermed en lavere nævner 

i formlen, samt et nogenlunde stabilt afkast relativt til startporteføljen.  

Årligt afkast Std.afv. Sharpe Ratio VaR 95% Strategibidrag Max. DD

4,20% 7,88% 0,22 2,52% -551.174      15,12%

PF5
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Helt i tråd med tidligere beskrivelse omkring porteføljens massive risikoafdækning, så kan 

PF5 vise en VaR 95 % på 2,52 % eller 252.000 DKK. Det er en pæn reduktion i forhold til 

startporteføljen med 4-ugers observationer, som har en VaR 95 % på 4,64 %. Et fald på 2,12 

% -point eller hele 45 %. Årsagen hertil skal naturligvis findes i forskellen på risikoafdækning 

i porteføljerne. Ydermere bør det noteres, at optionsstrategien i PF5 naturligt har skubbet 

afkastobservationerne mere sammen omkring 0 %, end tilfældet er i startporteføljen. Det er et 

naturligt ønske for en risikoavers investor. På den måde kommer afkastdistributionen 

tilnærmelsesvis til at tendere en afkastdistribution på mere afkaststabile aktiver, som 

eksempelvis obligationer. 

Bidraget fra optionsstrategien i PF5 er udregnet til – 551.174 DKK. Det fortæller, at investor 

likviditetsmæssigt er 551.174 DKK dårligere stillet ved observationsperiodens udløb, end hvis 

investor ikke havde anvendt optionsstrategien på porteføljen. Ved brug af optionsstrategien 

vil investor stå med 6.206.812 DKK i hånden efter endt observationsperiode, hvor en 

investor, som ikke har anvendt optionsstrategien, vil stå med 6.757.986 DKK, som tilskrives 

den rene markedsværdiudvikling på aktierne, uden involvering af optioner.  

Der opleves et relativt markant fald i PF5s maksimale drawdown, set i forhold til 

startporteføljen. PF5 præsenterer et maksimalt drawdown på 15,12 %, mens startporteføljen 

kan vise 30,7 %. Altså mere end halvering af risikoen på maksimale drawdowns i porteføljen 

relativt til startporteføljen. Igen er det en investoropvejning af afdækningsomkostningerne 

målt op imod fald i standardafvigelse og fald i maksimal drawdown i perioden, som afgør 

investors porteføljevalg. 

Opsummering 

Tanken omkring forudgående sektion omhandlende opgavens konstruerede porteføljer, er at 

give læser et indtryk af, hvorledes det er muligt at ændre en klassisk balanceret portefølje ved 

brug af optioner. Læser er blevet præsenteret for et ex-post svar på, hvordan en 

optionsafdækket portefølje, ville have udviklet sig forskelligt fra startporteføljen i 

observationsperioden. I tillæg hertil er porteføljernes forskellige afkastfordelinger blevet 

omtalt, og dermed er det også blevet tydeliggjort, hvilke forskellige afkastprofiler det bl.a. er 

muligt at opnå gennem porteføljekonstruktion med brug af optioner. I opgavens næste afsnit, 
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vil det blive forsøgt at opsummere interessante iagttagelser på tværs af de fem konstruerede 

porteføljer. Afsnittet vil ligeledes blive anvendt til en dybere ex-post sammenligning 

porteføljerne imellem. I forlængelse heraf, vil det tilmeld blive diskuteret, hvilke porteføljer 

som kan være interessante for investorer med specifikke krav til ændringer i disses 

porteføljer.   

Porteføljesammenligning – ex post 

Vi vil i nærværende afsnit begynde at sammenligne porteføljerne på tværs og fremhæve dels 

de overordnede resultater af vores beregninger og dels eventuelle interessante iagttagelser i 

porteføljerne.  

Da det i sammenligningen af porteføljerne er nødvendigt at forholde sig til en stor mængde 

data, præsenteres og sammenlignes indledningsvist ét porteføljeparameter ad gangen. 

Porteføljerne vil ud fra dette parameter blive rangeret fra bedst til ringest efterfulgt af 

kommentarer hertil. Da der indledningsvist udelukkende sammenlignes på et parameter ad 

gangen, er det muligt objektivt at rangere porteføljerne. Dog er det vigtigt at have in mente, at 

for at evaluere en portefølje bør alle parametre inddrages og sammenvægtes. Dette gøres 

efterfølgende, og her er det ikke længere muligt objektivt at vurdere og rangere porteføljerne 

fra bedst til ringest. Hvilken portefølje, der er den optimale, vil være afhængigt af hvilken 

investor, der skal tage stilling hertil. 

I nedenstående tabel opsummeres de 6 porteføljers egenskaber, som tidligere er blevet 

præsenteret løbende. 

Figur 28 - Ex post porteføljesammenligning 

 

Afkast 

I kommende afsnit vil opgaven objektivt forholde sig til afkastet i de konstruerede porteføljer. 

Portefølje Årligt afkast Std.afv. Sharpe Ratio VaR 95% Strategibidrag Max. DD

StartPF - 4u. 4,48% 12,57% 0,16 4,64% - 30,70%

StartPF - 12u. 4,85% 11,51% 0,20 3,84% - 24,66%

PF1 4,02% 7,05% 0,22 1,66% -1.334.801      10,69%

PF2 5,95% 8,95% 0,39 3,02% 1.059.542       15,32%

PF3 5,20% 10,70% 0,25 4,24% 1.182.230     19,81%

PF4 0,68% 12,04% -0,15 4,40% -6.656.257    35,85%

PF5 4,20% 7,88% 0,22 2,52% -551.174      15,12%

Porteføljesammenligning
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Afkastene vil blive sammenlignet på tværs af de porteføljer, hvor intern sammenligning er 

relevant. Nedenstående skema præsenterer afkastet i henholdsvis startporteføljen med 4 – og 

12 ugers observationer, samt i opgavens fem konstruerede porteføljer.  

 

Figur 29 - Sammenligning af afkast ex post 

Det ses, at afkastene er placeret i intervallet 0,68 % til 5,95 %. PF2 performer bedst på afkast 

på 5,95 %. Til læsers genorientering kan det oplyses, at der i PF2 rulles 4-ugers købte 

putoptioner til en strikeprice på 2 % under prisen på det underliggende aktiv på dagen for 

kontraktindgåelse. PF4 fremviser det laveste afkast på 0,68 %. I PF4 bliver der både købt 4-

ugers call – og tilsvarende putoptioner til en strike price svarende til prisen på det 

underliggende aktiv, en såkaldt straddle-strategi. Optionerne købes dermed at-the-money. 

Grundet observationsperioden på 12 uger i PF1 bør man være varsom med at sammenligne 

PF1s afkast med alle øvrige porteføljers samme. Overfor startporteføljen med 12-ugers 

observationer ses det, at PF1 præsenterer et lidt lavere afkast, hvilket som tidligere nævnt kan 

henføres til afdækningsomkostningerne kombineret med de ringe resultater af porteføljens 

optionsstrategi. Afkastet i startporteføljen er 4,85 %, hvor afkastet i PF1 er 4,02 %. Investors 

afdækningsstrategi koster altså 0,83 % -point i afkastreduktion. Det bør bemærkes, at den 

eneste forskel mellem PF1 og PF2 er observationsperioden, som henholdsvis er på 12 uger og 

4 uger. Her er det interessant at bemærke, at ændringen i observationsperioden rent faktisk 

betyder 1,93 % -point i afkast, hvilket netop er forskellen på afkastet i PF1 (4,02 %) og PF2 

(5,95 %). Yderligere foranlediger ændringen i observationsperioden en stigning i 

rangeringsordenen fra en sjetteplads (PF1) til en førsteplads (PF2). Det øgede antal 

observationer fra PF1 til PF2, gør dermed PF2 til den mest interessante på afkast, isoleret set. 

Årsagen hertil skal findes i, at PF2 opgør sine optioner hyppigere, og når dermed at nyde godt 

af negative tendenser i observationsperioden. PF1 bliver derimod straffet for sine forholdsvis 

Portefølje Årligt afkast

PF2 5,95%

PF3 5,20%

StartPF - 12u. 4,85%

StartPF - 4u. 4,48%

PF5 4,20%

PF1 4,02%

PF4 0,68%
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lange optionskontrakter, da markedet ofte har rettet sig ind igen på 12 uger. Dermed opnår 

PF1 ikke lige så hyppigt et positivt afkast på optionsstrategien i observationsperioden. 

Samtidig skal det bemærkes, at afdækningsomkostningerne i PF2 er hele 3,758 mio. højere 

end i PF1, men de opvejes pænt af den mere regelmæssige opgørelse af optionerne.  

Af porteføljerne med 4-ugers observationer ligger startporteføljen rangeret i midten af disse. 

PF5 og PF4 kan begge fremvise et lavere afkast end startporteføljen, hvor PF2 og PF3 kan 

præsentere et bedre afkast end startporteføljen med 4-ugers observationer. PF4 og, i 

særdeleshed, PF5 har begge relativt høje afdækningsomkostninger, som ikke oppebæres af et 

merafkast relativt til startporteføljen. PF4 lider specielt under en løbende reduktion af 

aktiedelens formue, samt en høj volatilitet fra november 2008 til november 2009. PF5 lider 

ligeså under en høj volatilitet, og dermed høje optionspriser i samme periode. Slutteligt købes 

optionerne i PF4 og PF5 at-the-money, og ikke out-of-the-money, som eksempelvis PF2 og 

PF3, hvilket ligeså bidrager til de højere optionspriser. PF2 og PF3 oplever høje afkast i 

perioder med stor negativ udvikling i markedet, og bidrager i disse situationer markant til det 

samlede afkast i porteføljen. Optionspriserne i PF2 og PF3 er samtidig billigere af førnævnte 

årsager, hvilket er med til at returnere et højere generelt afkast i porteføljen.  

Et interessant investorperspektiv er her, at PF2 og PF3 leverer et bedre afkast end 

startporteføljen med 4-ugers observationer, samtidig med at man som investor får afdækket en 

vis portion af sin risiko i begge porteføljer. Den kombination må kategoriseres som særdeles 

attraktiv for enhver investor. En diskussion af netop risiko vil blive præsenteret i næste afsnit, 

hvor standardafvigelsen i opgavens syv behandlede porteføljer vil blive nærmere behandlet. 

Standardafvigelse 

Dette afsnit vil sammenligne risikoen i nedenstående velkendte porteføljer. Specielt 

udviklingen i risikoen fra startporteføljerne til de konstruerede porteføljer vil kommende 

afsnit fokusere på. Standardafvigelsen i omtalte porteføljer kan aflæses i nedenstående 

skematiske fremstilling.  
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Figur 30 - Sammenligning af risiko ex post 

 

Standardafvigelsen spænder fra 7,05 % i PF1 til 12,57 % i startporteføljen med 4-ugers 

observationer. PF1 er som bekendt lidt anderledes gennem sine 12-ugers observationer, 

hvilket kan gøre det lidt uigennemsigtigt at konkludere, at PF1 er den ubestridt bedste 

portefølje målt på risiko. Antallet af afkastobservationer i PF1 er 46 mod 138 i eksempelvis 

PF2. Altså en tredjedel antal afkastobservationer overfor PF2. Jo færre afkastobservationer, jo 

mindre risiko vil man som investor have for at opleve ekstreme udsving i afkast, hvilket i 

sidste ende vil bidrage til en højere standardafvigelse. Med det in mente præsenterer PF1 

skematisk den bedste risiko.  

Det observeres, at samtlige konstruerede porteføljer præsenterer bedre risikotal end 

startporteføljen med 4-ugers observationer. Sådan skulle det helst også forholde sig, da 

risikoen netop er forsøgt nedbragt i de konstruerede porteføljer. PF4 er kun marginalt bedre 

end startporteføljen med 4-ugers observationer, hvilket bl.a. kan henføres til 

afkastobservationer fra - 21,837 % til 11,8 %. Sammenlignet med et afkastinterval i 

eksempelvis PF3 og PF5 på henholdsvis – 13,28 % og 11,11 %, samt -9,5 % og 9,9 %, kan 

der konstateres et betydeligt større udsving i afkast i PF4 i forhold til PF3 og PF5.  

Hvis der for et kort øjeblik ses bort fra PF1, så præsenterer PF5 den laveste risiko efterfulgt af 

PF2 og PF3. Som før beskrevet, viser PF5 et relativt lavt udsving på afkastet, og det lykkes 

ligeledes at reducere risikoen for ekstreme negative afkastobservationer. Venstre hale i 

afkastdistributionen bliver dermed mindsket, hvilket direkte kan aflæses i standardafvigelsen i 

porteføljen. I forhold til startporteføljen med 4-ugers observationer, så giver en investor i PF5 

afkald på 0,28 % -point i afkast, for derimod at få en risikoreduktion på 4,69 % -point, hvilket 

må siges at være et pænt trade-off. På den måde formår investor at skubbe sine 

afkastdistributioner tættere sammen, hvilket naturligt medvirker til en lavere 

Portefølje Std.afv.

PF1 7,05%

PF5 7,88%

PF2 8,95%

PF3 10,70%

StartPF - 12u. 11,51%

PF4 12,04%

StartPF - 4u. 12,57%
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standardafvigelse. Med 8,95 % i standardafvigelse følger PF2 efter PF5, hvorefter PF3 

kommer med 10,7 %. Som tidligere nævnt, så er PF2 identisk med PF1, bortset fra 

observationsperioden. Netop forskellen i antal afkastobservationer er i dette tilfælde årsagen 

til, at PF2 indtager en tredjeplads, mens PF1 objektivt indtager en første plads. PF3 har en lidt 

højere standardafvigelse end PF2, hvilket må tillægges enorme udsving i optionsafkastet på 

porteføljen. Strukturen i optionsstrategien tilsiger, at når PF3 oplever positive 

afkastobservationer, så er de som ofte meget positive, da optionerne i PF3 købes 10 % out-of-

the-money. Det vil dermed påvirke standardafvigelsen på porteføljen som helhed.  

Under de givne forudsætninger og strukturer, så performer PF1 bedst på standardafvigelse, 

tæt forfulgt af PF5. Grundet føromtalte uhensigtsmæssigheder med 12-ugers 

afkastobservationer, så må PF5 isoleret set vurderes til at være den mest interessante 

portefølje for en risikoavers investor. I den anden ende af skalaen opnår PF4 en meget lille 

reduktion i standardafvigelse i forhold til startporteføljen, og optræder dermed som den 

mindst attraktive på standardafvigelse som porteføljeegenskab.  

PF1, PF3 og PF4 noterer sig alle en reduceret halerisiko i form af en mindre negativ skævhed 

i porteføljerne relativt til deres startporteføljer. Af disse porteføljer opnår PF4 den mindste 

positive ændring i skævhed relativt til startporteføljen, og kan dermed forvente flest ekstreme 

negative observationer, set i forhold til en normalfordeling.  

PF2 og PF5 kan efter porteføljekonstruktionen i disse begge notere sig en positiv skævhed. 

PF2 oplever en lidt større positiv skævhed end PF5. Med andre ord har de anvendte 

optionsstrategier i PF2 og PF5 foranlediget, at disse rent faktisk opnår en større højre hale, 

end hvad normalfordelingen antager. PF2 og PF5 vil dermed opleve flere ekstreme positive 

observationer, end hvad en traditionel normalfordeling kan forvente. Af de konstruerede 

porteføljer med 4-ugers afkastobservationer ligger PF5s skævhed tættest på 

normalfordelingens skævhed på 0.  

Samtlige af opgavens konstruerede porteføljer kan efter implementeringen af deres respektive 

optionsstrategier bemærke en mindre stejl top i disses afkastfordelinger. Værdien af excess-

kurtosis falder altså i alle tilfælde. Af 4-ugers porteføljerne kan PF4 kan konstatere det 

mindste fald i excess kurtosis, hvor PF2 kan vise det største fald i excess kurtosis, hvilket 



  
 Casper Clausen 30.12.88 

 Jonas Kallehauge Thomsen 04.06.86 

         

59 

 

resulterer i en negativ excess kurtosis. Afkastfordelingerne i opgavens konstruerede 

porteføljer bevæger sig altså alle tættere på normalfordelingens excess kurtosis på 0.  

Sharpe Ratio  

Risikojusteret afkast er et populært porteføljeegenskab blandt investorer, hvorfor vi finder det 

relevant at inddrage sammenligningsparametre på tværs af opgavens porteføljer. Kommende 

afsnit vil derfor diskutere Sharpe Ratios i omtalte porteføljer, samt udledningen heraf. 

 

Figur 31 - Sammenligning af Sharpe Ratio ex post 

Porteføljernes Sharpe Ratio fordeler sig fra -0,15 til 0,39. PF2 tegner sig for den højeste 

Sharpe Ratio, hvilket er det mest attraktive set med investorøjne. De næste fem rangeringer er 

relativt tætte i et interval fra 0,25 i PF3 til 0,16 i startporteføljen med 4-ugers observationer. 

På en suveræn sidsteplads finder vi PF4 med en Sharpe Ratio på -0,15.  

Som bekendt er Sharpe Ratio udledt gennem en brøk
27

, hvori tælleren udgør porteføljens 

afkast fratrukket den risikofrie rente, og hvor nævneren udgør standardafvigelsen på 

porteføljen. Den risikofrie rente er konstant, hvilket efterlader to variabler i form af afkastet 

på porteføljen og standardafvigelsen på porteføljen. Det er ikke længere muligt at kigge på 

porteføljeegenskaber isoleret set, da Sharpe Ratio er et samspil af flere. PF2 viser det højeste 

afkast på 5,95 %, samt den tredje laveste standardafvigelse på 8,95 %. Så god performance på 

begge parametre medvirker naturligt til en pæn Share Ratio. Modsat kan PF4 præsentere det 

klart laveste afkast med sine 0,68 %, og samtidig den højeste standardafvigelse af de 

konstruerede porteføljer på 12,57 %. Det ringe afkast resulterer i en negativ tæller, da den 

risikofrie rente på 2,5 % overstiger afkastet i porteføljen, og der ses samtidigt en relativ høj 

nævner på 12,57 %. Dermed den negative Sharpe Ratio i PF4.  

                                                           
27

 Se evt. teoripræsentationen af Sharpe Ratio 

Portefølje Sharpe Ratio

PF2 0,39

PF3 0,25

PF1 0,22

PF5 0,22

StartPF - 12u. 0,20

StartPF - 4u. 0,16

PF4 -0,15
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Midterplaceringerne fra 2-6 indtages alle af porteføljer med tilnærmelsesvist lignende 

afkast/risiko-forhold. Da Sharpe Ratio allerede er blevet dekomponeret, vil opgaven ikke gå 

yderligere i dybden hermed. Slutteligt er det interessant at bemærke, at 4 ud af opgavens 5 

konstruerede porteføljer opnår en højere Sharpe Ratio end startporteføljen med samme 

observationsinterval. Som den eneste forværres PF4s Sharpe Ratio relativt til startporteføljen 

dog markant.   

Value-at-Risk 

Som det ses af figuren er der stor forskel på porteføljernes VaR, som spænder fra 1,66 % til 

4,64 % - altså 3 %-points forskel. De to porteføljer med 12-ugers observationer (PF1 og 

StartPF - 12u.) ligger henholdsvis bedst og fjerdebedst. Som det tidligere er nævnt skal vi dog 

være påpasselige med disse to porteføljer ”like-for-like” med de øvrige grundet forskellen i 

observationsintervallet. Eksempelvis bevirker de lange observationer i PF1, at der er et lille 

antal meget negative observationer, hvilket kombineret med metoden, hvorpå vi måler VaR i 

porteføljen, giver en meget lav VaR. 

Af porteføljerne målt med 4-ugers observationer ser vi en VaR-forbedring i alle porteføljerne, 

men mest markant i PF5 og PF2, hvor forbedringen er på henholdsvis 2,12 og 1,62 % -point. 

Det er bemærkelsesværdigt, at VaR næsten halveres i PF5. I value terms svarer reduktionerne 

i VaR til 212.000 DKK for PF5 og 162.000 DKK for PF2. I begge tilfælde kan den store 

forbedring tilskrives, at porteføljernes strategier, som er ”put-2%” for PF2 og ”put asset 

price” for PF5, har relativt mange observationer, hvor optionen i in-the-money og dermed 

bidrager positivt til porteføljeafkast i perioder, hvor aktierne bidrager negativt. Ydermere skal 

det bemærkes, at jo større aktiefaldet er, des mere kommer optionen in-the-money, og des 

mere positivt bliver strategiens bidrag til porteføljeafkastet. Dette bevirker i praksis, at en del 

af afkastfordelingens venstre hale skæres af, og VaR reduceres. 
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Figur 32 - Sammenligning af VaR ex post 

Strategibidrag 

Når vi taler strategibidrag er det i sagens natur ikke relevant at sammenligne med 

startporteføljen, da denne ikke indeholder en optionsstrategi og dermed ikke får et 

afkastbidrag fra en sådan. Ydermere skal vi være opmærksomme på, at når vi evaluerer 

strategibidraget, så er det ikke udelukkende en sum af de positive og negative bidrag fra 

optionsstrategien. Bidraget er som tidligere beskrevet beregnet som differencen mellem 

ultimoværdien af aktieblokken uden optionstrategi og ultimoværdien af aktieblokken efter 

tilføjelse af optionsstrategien. Udregningen af bidraget tager således også højde for 

omkostningerne til strategien, samt den afledte effekt af strategiens resultater i form af mistet 

(eller øget) afkast på aktierne. Sidstnævnte skyldes, at optionsstrategien finansieres fra 

aktieblokken, som så mister værdi ved et dårligt resultat af optionsstrategien, og får tilført 

værdi ved et godt resultat af optionsstrategien. 

Når vi betragter strategibidraget fra de konstruerede porteføljer er der en interessant spredning 

på resultaterne. Vi ser, at PF4 har et gigantisk negativt bidrag fra optionsstrategien og dermed 

skiller sig markant ud fra mængden. Vi må således antage, at der skal være en mere end 

markant forbedring i porteføljens øvrige egenskaber, førend den kan være interessant for 

nogen som helst investor. PF1, PF5, PF2 og PF3 ligger i et relativt tæt spænd, som går fra -1,3 

mio. DKK til +1,2 mio. DKK, og selvom der naturligvis er stor forskel på største og mindste 

bidrag blandt disse (2,5 mio. DKK), kan vi næppe konkludere på porteføljen som helhed uden 

at skæve til porteføljernes andre sammenligningsparametre. 

Portefølje VaR 95%

PF1 1,66%

PF5 2,52%

PF2 3,02%

StartPF - 12u. 3,84%

PF3 4,24%

PF4 4,40%

StartPF - 4u. 4,64%
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Figur 33 - Sammenligning af strategibidrag ex post 

Maximum drawdown 

Ligesom det er tilfældet med porteføljernes VaR, er der også stor spredning på porteføljernes 

maksimale drawdown. I forhold til startporteføljens maksimale drawdown på 30,70 % er det 

kun PF4, hvis strategi resulterer i er forværring.  

  
Figur 34 - Sammenligning af maksimal drawdown ex post 

De fire øvrige konstruerede porteføljer opnår faktisk markante forbedringer på dette 

parameter, hvor den ringeste af de fire (PF3) viser et maksimalt drawdown på 19,81 %. De 

bedste drawdown-egenskaber viser PF1 med 10,69 % - dog skal vi igen være påpasselige med 

at sammenligne denne portefølje med de øvrige grundet længden af observationerne, og netop 

i måling af drawdown kan dette spille en væsentlig rolle. 

Portefølje Strategibidrag

StartPF - 4u. -

StartPF - 12u. -

PF3 1.182.230     

PF2 1.059.542       

PF5 -551.174      

PF1 -1.334.801      

PF4 -6.656.257    

Portefølje Max. DD

PF1 10,69%

PF5 15,12%

PF2 15,32%

PF3 19,81%

StartPF - 12u. 24,66%

StartPF - 4u. 30,70%

PF4 35,85%
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Figur 35 - Grafisk sammenligning af drawdowns i de konstruerede porteføljer. PF1 er grundet dennes 

observationsintervaller ikke medtaget i denne oversigt. 

Udover dybden af et drawdown kan længden heraf også have en betydning for investor. Det 

kunne eksempelvis tænkes, at en investor godt kunne tåle et drawdown på 20 % betinget af, at 

der er tale om et relativt kort et – altså at porteføljen hurtigt afkastmæssigt vil rette sig igen. 

Figur 35 er den grafiske afbildning af drawdowns for opgavens porteføljer. Den viser således 

både dybden og længden af porteføljernes drawdowns. Herudover kan man af figuren se, at 

der i opgavens porteføljer er en entydig sammenhæng mellem dybden og længden af 

drawdowns – jo dybere, des længere.  

Delkonklusion 

Nærværende sammenligningsafsnit (ex post) illustrerer bl.a., hvordan det, ved brug af 

optioner, er muligt at ændre en klassisk balanceret porteføljes egenskaber. Gennem afsnittet 

bliver det synliggjort, at det stort set kun er fantasien, som sætter grænser i forhold til 

ændringen i en porteføljes egenskaber. Opgavens konstruerede porteføljer er blevet 

sammenlignet med den klassiske portefølje tilhørende den relevante observationsperiode, 
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samt internt med hinanden. I sammenligningsprocessen er det blevet fremhævet, på hvilke 

parametre disse adskiller sig fra hinanden, og fra den klassiske portefølje.  

Egenskaberne i de konstruerede porteføljer er alle afledt af de valg, som er taget gennem 

konstruktionen af disse. Det er blevet klarlagt, at ikke alene optionsstrategien er afgørende for 

egenskaberne i de konstruerede porteføljer, men især også observationsperioden har stor 

påvirkning på porteføljernes sammenligningsparametre. Omkring skævhed og excess kurtosis 

adskiller de konstruerede porteføljer sig fra deres respektive startporteføljer på den måde, at 

begge værdier i alle tilfælde bevæger sig mod normalfordelingens samme. Isoleret set på 

skævhed og kurtosis tenderer afkastfordelingerne i de konstruerede porteføljer altså mere mod 

et normalfordelt afkast end disses startporteføljer. 

PF1 overperformer startporteføljen med 12-ugers observationer på alle parametre, undtagen 

på afkast. PF1 har en lavere standardafvigelse, en højere Sharpe Ratio, samt en lavere VaR og 

et lavere maksimalt drawdown. Som tidligere nævnt giver observationsperioden i PF1 nogle 

naturlige begrænsninger i forhold til direkte sammenligning med opgavens øvrige porteføljer. 

Ikke desto mindre er det her, at investorpræferencer kommer ind i billedet, da disse to 

porteføljer nemt kunne være to investeringsalternativer for en given investor. Hvilken 

afkastprofil ønsker investor? Hvis investor villig er til at gå på kompromis med 0,83 % - point 

på det årlige afkast, så må PF1 vurderes til at være en attraktiv portefølje for en given 

investor.   

PF2 og PF3 er derimod startporteføljen med 4-ugers observationer overlegen på samtlige 

parametre, hvorfor investorbeslutningen her ikke vurderes at være videre vanskelig. Med rette 

kan det dermed vurderes, at porteføljekonstruktionen i begge porteføljer har dannet mere 

investorattraktive porteføljer, relativt til startporteføljen. Afkastprofilerne for investorer i PF2 

og PF3, vil være mere centreret omkring 0 %, i forhold til startporteføljen, specielt da 

udsvinget i afkastet er reduceret som det er. Hertil ses også bedre risikoparametre, i form af 

VaR og maksimale drawdowns i porteføljerne. 

Set ud fra et investorsynspunkt, så må PF4 vurderes som værende meget lidt attraktiv. Et 

årligt afkast på beskedne 0,68 % må siges at være en stor reduktion sammenlignet med 

startporteføljen med 4-ugers observationer. Standardafvigelsen og VaR ligger i samme niveau 
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som startporteføljen, og der ses dermed ikke nogen nævneværdig forbedring på disse 

parametre. PF4 lider under store afdækningsomkostninger, hvilket kommer udtryk gennem et 

negativ strategibidrag på mere end 6,6 mio. DKK. PF4 har større risiko, hvad angår maksimal 

drawdown med sine 35,85 % relativt til startporteføljens 30,70 %. Alt andet lige, ikke en 

speciel attraktiv afkastprofil for investor.  

Relativt til startporteføljen med 4-ugers observationer, ses det at PF5 kan fremvise en 

betragtelig reduktion af dennes standardafvigelsen. En investor i PF5 kan dermed reducere sin 

standardafvigelse fra 12,57 % til 7,88 %, hvilket må vurderes som værende særdeles attraktivt 

for langt størstedelen af investorer. Her er det værd at bemærke, at standardafvigelsen 

reduceres til under PF2 og PF3s selvsamme, hvilket kan foranledige vanskeligheder omkring 

at udnævne en mest attraktiv portefølje, da investorpræferencer har stor indflydelse herpå. 

Også på VaR, Sharpe Ratio, samt maksimal drawdown overmatcher PF5 både startporteføljen 

samt PF2 og PF3. Forbedringerne på disse fire porteføljeegenskaber er på bekostning af en 

relativ beskeden nedgang i afkast fra 4,48 % til 4,20 %. Det fører os kortvarigt tilbage til 

spørgsmålet i PF1, omkring hvorvidt investor er villig til at give afkald på et specifikt 

parameter for samtidig at få muligheden for at forbedre på andre. 

Det vurderes at analysen af opgavens konstruerede porteføljer har fremlagt interessante 

synspunkter, for så vidt angår teoretiske anskuelser, samt mere investorspecifikke 

holdningsspørgsmål. Nærværende delkonklusion berettiger dog ikke til at konkludere på, 

hvorvidt den ene portefølje er mere optimal end de øvrige.  

Porteføljerne fremadrettet 

Vi har nu observeret og evalueret på opgavens porteføljer i et historisk perspektiv og har 

således stor indsigt i konsekvenserne af forskellige måder, som man som investor kunne have 

valgt at sammensætte sin portefølje på. Vi har formået at konstruere en række porteføljer, som 

både relativt til startporteføljen og til hinanden adskiller sig væsentligt hvad angår deres 

afkastprofil. Denne indsigt er i høj grad nyttig, når investor skal evaluere sin portefølje, men 

giver ikke nødvendigvis nogen viden om, hvordan porteføljen med fordel kan sammensættes 

fremadrettet. For at gøre investor klogere på, hvilke anvendelsesmuligheder strategierne giver 
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fremadrettet, må vi derfor forsøge at estimere en fremtidig performance, afkastprofil og 

risikokarakteristika for porteføljerne.  

Monte Carlo-simulering 

For at give investor et indblik i porteføljernes anvendelsesmuligheder fremadrettet, har vi 

benyttet de historiske data som basis for en Monte Carlo-simulering. Vi har således på både 

startporteføljen og på de konstruerede porteføljer foretaget 25.000 simuleringer af det 

forventede afkast – af praktiske årsager er de 25.000 simuleringer lavet som 10 omgange af 

2.500 simuleringer. Beregningerne er foretaget på baggrund af simulerede prisudviklinger i de 

respektive porteføljer over en 5-årig periode, hvorpå der beregnes et forventet årligt afkast, en 

forventet årlig standardafvigelse og estimeret Value-at-Risk. 

Som inputs til Monte Carlo-simuleringerne er benyttet de respektive porteføljers 

gennemsnitlige afkast, varians og standardafvigelse beregnet på den 11-årige historiske 

observationsperiode. Herudover benyttes også porteføljernes drift som input, hvor drift 

beregnes som 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 = 𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑠𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 −
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠

2
  

 

Med udgangspunkt i den historiske observationsperiodes sidste indeksværdi (It-1) for den 

enkelte portefølje beregnes dernæst porteføljens indeksværdi ved næste observation (It) ved at 

gange It-1 med en simuleret prisudvikling. Den simulererede prisudvikling findes ved 

R = e
(drift + std.afv. * invers normalfordelingsfunktion * {0-1}

   , 

hvor {0-1} angiver et tilfældigt tal mellem 0 og 1. 

Samme simulerede prisudvikling foretages på den nye indeksværdi (It), således man får den 

næste indeksværdi (It+1) osv., indtil man har prisudviklingen over en 5-årig periode. 

Simuleringerne kan i sin helhed ses i Excel-arkets lilla ark.  
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Porteføljesammenligning – ex ante 

Resultaterne af Monte Carlo-simuleringerne er opsummeret i nedenstående skema, og vi vil i 

dette afsnit sammenligne porteføljerne på tværs af disse parametre. 

 
Figur 36 - Simulerede porteføljeegenskaber 

Som en følge af opbygningen af vores Monte Carlo-model er det ikke muligt at beregne 

strategibidraget ex ante, som det har været muligt ex post. På samme måde giver vores Monte 

Carlo-model ej heller mulighed for realistisk at estimere drawdowns, da de for hver 

observationsdato er 2.500 afkastobservationer. Dette resulterer i noget, der minder om et 

middelafkast, på alle observationsdatoer, og der vil således ingen deciderede drawdowns 

være, som det var tilfældet, da vi anskuede de historiske porteføljer. 

Afkast 

I nedenstående figur er porteføljerne rangeret fra bedst til ringest målt på simulerede afkast. 

Afkastene er generelt forskudt en smule nedad relativt til ex post-afkastene. 

 

Figur 37 - Simulerede fremtidige afkast 

Det ses, at hierarkiet langt hen ad vejen er det samme, som da vi betragtede ex post – eneste 

afviger er ”StartPF – 4u.”, som relativt er blevet mere ringe end de øvrige porteføljer. 

Portefølje Årligt afkast Std.afv. Sharpe Ratio VaR 95%

StartPF - 4u. 3,68% 12,42% 0,10 5,07%

StartPF - 12u. 4,20% 11,08% 0,15 2,58%

PF1 3,80% 6,80% 0,19 0,91%

PF2 5,57% 8,85% 0,35 1,22%

PF3 4,62% 10,58% 0,20 2,99%

PF4 -0,06% 11,90% -0,22 4,54%

PF5 3,90% 7,78% 0,18 1,62%

Porteføljesammenligning

Portefølje Årligt afkast

PF2 5,57%

PF3 4,62%

StartPF - 12u. 4,20%

PF5 3,90%

PF1 3,80%

StartPF - 4u. 3,68%

PF4 -0,06%
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Standardafvigelse 

Porteføljernes simulererede fremtidige standardafvigelser fremgår af nedenstående figur.  

 
Figur 38 - Simulerede fremtidige standardafvigelser 

Standardafvigelserne ligger for alle porteføljernes vedkommende meget tæt på deres egne 

respektive ex post standardafvigelser. Herudover er hierarkiet præcist det samme som i ex 

ante anskuelserne. Ydermere er det bemærkelsesværdigt og interessant, at alle porteføljerne 

viser en reduktion af standardafvigelsen relativt til startporteføljen – altså en forbedring på 

dette parameter. 

Sharpe Ratio 

Som det også var tilfældet for standardafvigelsen, holder porteføljerne samme hierarki som i 

ex post-anskuelserne, når vi kigger på Sharpe Ratio. PF4 er fortsat den eneste med en negativ 

Sharpe Ratio, mens de fire øvrige konstruerede porteføljer alle viser en højere Sharpe Ratio 

end startporteføljen.  

 
Figur 39 - Simulerede fremtidige Sharpe Ratios 

Suverænt bedst på risikojusteret afkast er PF2, men på trods af, at nøgletallet både inddrager 

afkast og risiko, kan det ikke endegyldigt konkluderes, om hvorvidt dette er en optimal 

portefølje eller ej.  

Portefølje Std.afv.

PF1 6,80%

PF5 7,78%

PF2 8,85%

PF3 10,58%

StartPF - 12u. 11,08%

PF4 11,90%

StartPF - 4u. 12,42%

Portefølje Sharpe Ratio

PF2 0,35

PF3 0,20

PF1 0,19

PF5 0,18

StartPF - 12u. 0,15

StartPF - 4u. 0,10

PF4 -0,22
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Value-at-Risk 

Som det tidligere er nævnt og argumenteret for, skal vi være påpasselige med at sammenligne 

VaR på de to porteføljer med 12-ugers observationer (”StartPF – 12u.” og ”PF1”) med VaR 

på porteføljerne med 4-ugers observationer. Ikke desto mindre viser simuleringerne en stor 

spredning på porteføljernes VaR – også når der ses bort fra ”StartPF – 12 u.” og ”PF1”.  

 

Figur 40 - Simulerede fremtidige VaR 

VaR for både PF2 og PF5 synes lave og væsentligt bedre end PF3 og PF4. Der er dog i alle 

tilfælde tale om en forbedring af VaR i de konstruerede porteføljer relativt til startporteføljen. 

Delkonklusion 

Vi har nu fået skitseret, hvordan porteføljerne forventeligt vil agere fremadrettet hvad angår 

afkast, standardafvigelse, Sharpe Ratio og VaR. Der har generelt ikke været betydende 

afvigelser i disse betragtninger relativt til vores ex post-betragtninger. Naturen af vores Monte 

Carlo-model bevirker dog, at vi ikke kan sammenligne på alle parametre, men blot de fire 

førnævnte. Disse fire parametre er dog tilstrækkeligt til at give investor et godt indblik i 

porteføljernes afkastforventninger og risikokarakteristika.  

Vi ser, at PF2 og PF3 ud fra en helhedsvurdering ser attraktive ud relativt til startporteføljen 

både på afkast og alle risikoparametre. Internt blandt disse to porteføljer er PF2 klart mest 

attraktivt, da den er bedre på alle parametre. Herudover ser vi, at PF4 ikke forventes at blive 

nær attraktiv nok til, at investor overhovedet bør overveje denne portefølje. PF5 viser relativt 

til startporteføljen forbedringer på både afkast, standardafvigelse (og dermed også Sharpe 

Ratio) samt VaR. Et valg mellem disse to porteføljer bør således ikke være svært for nogen 

investor. Vurderes PF5 imidlertid relativt til nogle af de andre konstruerede porteføljer, bliver 

konklusionen mere tvetydig, da den på visse punkter er de øvrige overlegen og på andre 

Portefølje VaR 95%

PF1 0,91%

PF2 1,22%

PF5 1,62%

StartPF - 12u. 2,58%

PF3 2,99%

PF4 4,54%

StartPF - 4u. 5,07%
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punkter de øvrige underlegen. Ved et valg mellem disse porteføljer bør investorpræferencer 

således indgå som en del af overvejelserne. 

Som det var tilfældet i vores ex post-betragtninger, har vi også i vores ex ante-betragtninger 

fået indblik i nogle interessante dynamikker i vores konstruerede porteføljer. Det vurderes 

således, at undersøgelsen kan være et givtigt input i en beslutningsproces omkring en 

fremtidig porteføljesammensætning for investor. 

Konklusion 

Med udgangspunkt i opgavens undersøgelser mener vi, at vi med rette kan konkludere, at det 

er muligt at ændre en klassisk balanceret porteføljes egenskaber ved brug af optioner. 

Egenskaberne i en klassisk portefølje kan ændres ved hjælp af købte putoptioner i forskellig 

form. Disse optioner bidrager på hver deres måde til ændringen af egenskaberne i den 

klassiske portefølje. Effekten heraf kan ses ved, at samtlige egenskaber i opgavens 

konstruerede porteføljer ændres mærkbart. Generelt ses det, at porteføljerne forbedres på 

standardafvigelse, VaR og maksimalt drawdown – altså forbedrede risikokarakteristika. 

Ydermere oplever vi, at to porteføljer i tillæg hertil får øget afkastet. 

PF2 og PF3 adskiller sig positivt på alle parametre fra deres startportefølje. Det ses, at de både 

får rykket deres afkastobservationer tættere sammen, og deraf en lavere standardafvigelse, 

samt genererer et højere afkast. Yderligere foranlediger optionsstrategierne i PF2 og PF3, at 

halerisikoen formindskes, og deraf også den samlede VaR i porteføljerne. PF4 har vist sig at 

generere meget lidt attraktive porteføljeegenskaber, relativt til startporteføljen. Eneste 

parametre, hvor PF4 klarer sig bedre end startporteføljen er på standardafvigelse og VaR, 

hvor der noteres marginale forbedringer. PF5 giver afkald på lidt afkast i forhold til 

startporteføljen, men performer bedre over resten af sammenligningsparametrene. Især noterer 

PF5 sig for at særdeles mærkbart fald i standardafvigelse. I PF1 opleves samme scenarie som 

i PF5. PF1 giver afkald på lidt afkast, men forbedrer samtidig dennes øvrige 

porteføljeegenskaber, relativt til startporteføljen med 12-ugers observationer.  

Strategierne adskiller sig fra hinanden på flere punkter. Dels ses der en relativ stor forskel i 

afdækningsomkostningerne porteføljerne imellem. Disse påvirker naturligt 
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porteføljeegenskaberne forskelligt i de konstruerede porteføljer. Dels adskiller strategierne sig 

fra hinanden, når blikket falder på observationsperioder. I opgavens konstruerede porteføljer 

er der både anvendt 12-ugers observationer og 4-ugers observationer. Opgavens resultater 

viser, at netop observationsperioden kan have afgørende betydning, når investor ønsker 

porteføljeegenskaber ændret.  

Anvendelsesmulighederne for de respektive strategier taler umiddelbart til flere typer af 

investorer. Med udgangspunkt i både ex post- og ex ante-resultater, kan det konkluderes at 

PF2 og PF3 efterlader rige anvendelsesmuligheder for investorer. Konstruktionen i disse 

porteføljer vil for alle rationelt tænkende investorer være særdeles anvendelige, da investor 

opnår forbedre porteføljeegenskaber over hele linjen. Antallet af investorer med interesse i 

PF2 og PF3 vil dermed naturligt være ubegrænset. 

De praktiske anvendelsesmuligheder i PF4 må siges at være yderst begrænsede, da en 

rationelt tænkende investor altid vil vælge en af opgavens øvrige porteføljer fremfor PF4. Lidt 

anderledes ser det ud for PF5 og PF1, både når der sammenlignes overfor deres respektive 

startporteføljer, samt ex post overfor ex ante-resultater. Disse porteføljer vil være praktisk 

anvendelige for investorer, som godt kan leve med et lidt lavere afkast, for på den anden side 

at blive præmieret gennem en lavere standardafvigelse, lavere VaR samt maksimal 

drawdown. Typer af investorer kunne være pensionskasser, velgørende fonde eller hedge-

foreninger. Eller generelt investorer hvor det primære ønske er en lavere risiko i porteføljen, 

som man samtidig er villig til at betale lidt for i form af et reduceret afkast.  

Perspektivering 

Kommende perspektivering vil give en kort præsentation af vores bud på andre interessante 

anskuelser af opgaven, herunder både supplerende undersøgelser samt mere anderledes 

undersøgelser af opgavens behandlede emner. 

Startporteføljens aktiedel, som samtidig er den risiko der ønskes afdækket i opgaven, består af 

det brede internationale aktieindeks MSCI AC World (MXWD)
28

, for hvilket der for 

                                                           
28

 Se link for lande- og sektor-eksponering i MSCI AC WORLD: 

https://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-world-index.pdf  

https://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-world-index.pdf
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nuværende ikke er tilknyttet handlebare optioner. I den forbindelse kunne det have været 

interessant at have anvendt eksempelvis S&P 500 som aktieindeks, hvor der netop tilbydes 

handlebare optioner. Det ville have øget opgavens praktiske forankring en smule. Når det er 

sagt, skal der samtidig gøres opmærksom på, at S&P 500 er et amerikansk aktieindeks
29

, 

hvorfor en opgave med handlebare optioner på S&P 500 uundgåeligt vil reducere investorers 

internationale orientering. Afslutningsvist vurderes valget af MSCI AC World (MXWD) ikke 

til at have forstyrrende betydning for læsers forståelighed eller opgavens anvendelighed i 

helhed. Metodikken omkring optionsstrategierne i opgavens konstruerede porteføljer vil være 

den samme, uanset om risikoen i MSCI AC World eller S&P 500 skal afdækkes.  

En anden tilgang til porteføljekonstruktionen i opgaven kunne have været at rette øjnene 

andre steder hen i optionsverdenen. Det kunne have været interessant at analysere 

eksempelvis andre optionsstrategier, samt muligheden for salg af optioner. I en opgave, hvor 

det primære formål eksempelvis var at øge eksponeringen i en portefølje kunne det muligvis 

være interessant at se på mulighederne for at implementere mere offensive optionsstrategier 

som et ”bull call spread” eller et ”bull put spread”. Implementeringen af nævnte strategier vil 

naturligt ændre risikoprofilen hos investor, hvorfor det skal være med i betragtningen i en 

anden form for undersøgelse. Især et ”bull call spread” vil øge downside-potentialet i 

porteføljen drastisk, da der heri findes en solgt call-option. At sælge en call-option efterlader 

teoretisk set investor med et uendeligt downside-potentiale, da der ikke er nogen øvre grænse 

for hvor meget det underliggende aktiv kan stige i optionskontraktens løbetid. Samtidig er 

upside-potentialet på en solgt call-option begrænset til optionspræmien, som man som 

investor bliver betalt af modparten. Det er faktorer, som absolut er værd at have for øje i en 

opgave, hvor salg af optioner ville blive berørt.  

Et andet aspekt omkring anvendelsen af optioner i porteføljekonstruktion, kunne være at have 

behandlet den amerikanske version i opgaven. En amerikansk option kan udnyttes i hele 

optionens løbetid, og dermed ikke kun på udløb som den europæiske variant. Via købte 

europæiske put-optioner er man teoretisk set kort i aktieindekset, da man opnår en gevinst ved 

fald i prisen på det underliggende aktiv i optionsperioden. Ved købte europæiske call-optioner 
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er man dermed lang i aktieindekset.  

Ved implementering af eksempelvis købte amerikanske call-optioner ville man som investor 

ikke kun være lang i aktieindekset, men også lang i volatilitet. Lang i volatilitet, da man via 

amerikanske optioner har mulighed for at udnytte optionerne i hele kontraktperioden. 

Stigende volatilitet betyder som bekendt stigende optionspriser, hvorfor man som investor ved 

stigende volatilitet i kontraktperioden, kunne blive fristet til at udnytte sine optioner før udløb. 

I en opgave med amerikanske optioner vil den løbende udvikling i volatiliteten i 

optionsperioden naturligt blive interessant. Der vil det være afgørende at estimere en 

”rullende” volatilitet, så investor på den måde vil være opdateret omkring værdien af 

porteføljens optioner i perioden. Rullende volatilitet i optionsperioden er ikke videre 

interessant i forhold til opgavens europæiske optioner, da disse som førnævnt kun kan 

udnyttes på udløb. Slutteligt skal dog nævnes, at den praktiske forankring af amerikanske 

optioner i en lignende opgave ville medføre en anderledes beregningstilgang.  

Vi har i opgaven evalueret en række porteføljer på forskellige parametre, herunder tre rene 

risikoparametre. Vi ser endda i flere af de konstruerede porteføljer, at der både opnås højere 

afkast og lavere risiko. At konstatere ukritisk at der i porteføljen fjernes risiko, vil dog være 

en forsimpling. Inddrager man eksempelvis opgørelse af modpartsrisiko i evalueringen af 

porteføljerne, vil man opleve, at de konstruerede porteføljer på dette parameter er ringere 

stillet end startporteføljen, som ingen modpartsrisiko har. Dette er en naturlig konsekvens af 

at implementere optioner i de konstruerede porteføljer. Man kan således udtrykke det som 

om, at man i stedet for at fjerne risiko allokerer sin risiko. En analyse af denne 

risikoallokering kunne være en interessant og nuancerende fortsættelse af nærværende 

opgave. 
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