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Introduktion 

De seneste 20 år har der været en stor udvikling inden for pensionsområdet i Danmark. Flere og 

flere sparer op til pension via private og arbejdsgiveradministrerede pensioner. Produktudbuddet for 

pensionsopsparerne er bredt, og hele pensionsområdet er overordnet set blevet mere komplekst. 

Samtidig bliver pensionsopsparing for danskerne vigtigere og vigtigere i takt med samfundets 

udvikling. Men hvad har denne udvikling betydet for pensionsopsparerne? Hvad skal 

pensionsopspareren især være opmærksom på, når de sparer op til pension i dag, som de ikke skulle 

være opmærksom på for 20 år siden? 

 

Går vi bare 20 år tilbage, var et af de mest udbredte pensionsopsparingsprodukter i et traditionelt 

opsparingsmiljø, hvor den enkelte pensionsopsparer er garanteret en gennemsnitlig forrentning af 

sin pensionsopsparing, uden at selve pensionsopspareren påtager sig risiko. Pensionsselskabet bærer 

den primære risiko på dette opsparingsprodukt. Det betyder, at der i dette pensionsprodukt for den 

enkelte pensionsopsparer, ikke kan forventes et specielt højt afkast. I takt med samfundets 

udvikling, efterspørgsel, lovgivning og de finansielle markeders udvikling er 

markedsrenteproduktet, som pensionsopsparingsprodukt vundet mere og mere frem. Det betyder, at 

markedsrenteproduktet i dag er det mest udbredte pensionsopsparingsprodukt for 

pensionsopsparere. I et markedsrenteprodukt investeres pensionsopsparingen ud fra en risiko, som 

pensionsopspareren vælger. De typiske valmuligheder er: Lav, Middel og Høj risiko. Herefter 

investerer pensionsselskabet pensionsopsparerens pensionsmidler ud fra pensionsselskabets 

investeringsportefølje bestående af diverse risikoaktiver. Et markedsrenteprodukt giver således 

mulighed for et større afkast på sigt, end på de traditionelle pensionsopsparinger med en lav 

garanteret gennemsnitlig forrentning.
1
 

Men når pensionsopspareren ikke har været vant til, at tage stilling til investering og risiko, hvordan 

kan pensionsopspareren så vide hvilket valg, der er det rigtige for lige nøjagtig ham/hende? 

Hvordan kan pensionsopspareren overhovedet sammenligne på tværs af pensionsselskaberne, så der 

er mere tryghed for, at han/hun har valgt det rigtige sted at placere sin opsparing, både ud fra afkast 

og risikoen ved investeringerne. Hvad vil middel risiko overhovedet sige? Pensionsopspareren har 

                                                           
1
 F&P http://www.forsikringogpension.dk/pension/pensionsabc/markedsrenteprodukter/Sider/historien-

markedsrenteprodukter.aspx Publiceret 29.12.2011. 

http://www.forsikringogpension.dk/pension/pensionsabc/markedsrenteprodukter/Sider/historien-markedsrenteprodukter.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/pension/pensionsabc/markedsrenteprodukter/Sider/historien-markedsrenteprodukter.aspx
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ikke direkte indflydelse på valg af værdipapirer der investeres i, men blot hvor stor/lav risiko 

kunden ønsker der skal investeres efter. Har pensionsopspareren samme definition af hvad en 

mellem risiko er, som pensionsselskabet har? Og hvordan kan pensionsopspareren få svar på dette? 

I medierne er der fokus på hvilke pensionsselskaber, der giver det bedste afkast til den enkelte 

pensionsopsparer. Målet med disse er formentlig, at hjælpe pensionsopspareren, men gør de så også 

det? Eller bliver de i virkeligheden blot misvejledt på grund af pensionsopsparerens uvidenhed 

omkring pension, investering og risiko og den måde afkastsammenligningerne opstilles på fra 

medierne og andre interessenter?  

 

Problemstilling 

Markedsrenteprodukterne og investeringen heraf er forskellige fra pensionsselskab til 

pensionsselskab. Det betyder at pensionsselskaberne også har hver deres definition af hvad risiko 

indebærer, samt der er mange måder at opgøre afkast på. F. eks. er der det store risikoaspekt. Hvis 

et pensionsselskab mener deres middel risiko indeholder 50% aktier og et andet pensionsselskab 

mener deres middel risiko består af 70% aktier, så har pensionsopspareren en højere risiko ved 70% 

aktier. Er pensionsopspareren bevidst om dette, og tages der højde for forskellen i risikoen, når der 

foretages afkastsammenligninger? 

Fra mediernes side er der ofte fokus på afkastsammenligning af markedsrenteprodukter, men her 

opgøres de også forskelligt, afhængig af mediet og formålet med analysen, hvilket kan forvirre og 

misvejlede pensionsopspareren. Samtidig er der også uafhængige analysebureauer, som 

sammenligner afkast på tværs af pensionsselskabernes markedsrenteprodukter, men sammenligner 

de ud fra de rigtige forudsætninger, og tager de højde for risikoforskellen i pensionsselskaberne? 

Der er meget information tilgængelig omkring afkastsammenligning, og det kan være en udfordring 

for pensionsopspareren, at finde det rigtige sammenligningsgrundlag, som tager højde for risikoen 

for såvel som afkastet, når de skal vælge hvilket pensionsselskab de skal spare op i. Formålet med 

denne opgave er derfor at skabe klarhed over, hvordan der foretages afkastsammenligninger? 

Hvordan der i disse sammenligninger tages højde for forskelle i risiko? For derved at analysere på, 

om der er en optimeret tilgang til afkastsammenligning, som i højere grad tager højde for et fælles 

risikoaspektet.  
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Problemfelt 

Der sammenlignes afkast på mange forskellige måder mellem pensionsselskaberne, men tages der 

højde for risikoforskellene i markedsrenteprodukterne og deres investeringsprofiler, og har 

pensionsopspareren det mest optimale sammenligningsgrundlag, at kunne træffe sit valg ud fra, 

eller kan det optimeres? 

Problemformulering 

Hvordan gives den bedst mulige afkastsammenligning til pensionsopspareren, når der også 

medtages risikoforskellene i markedsrenteprodukterne, så pensionsopspareren har et bedre 

fundament, for at foretage beslutningen om hvilket pensionsselskab de skal vælge at placere deres 

pensionsopsparing i? Og hvad vil det betyde for pensionsopspareren, hvis der kan sammenlignes 

bedre på både afkast og risiko på tværs af markedsrenteprodukterne? 

 

Undersøgelsesspørgsmål 

Til brug for at kunne besvare ovenstående problemformulering, har jeg opsat fire 

undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvorfor findes der afkastsammenligning af markedsrenteprodukter? 

 Hvordan beregnes afkast til brug for performancesammenligning? 

 Hvordan sammenlignes afkast af markedsrenteprodukter? 

 Hvad skal der til for at der sammenlignes afkast anderledes, og mere optimalt, når der tages 

højde for risikoen ved investeringerne og hvordan kan det eventuelt beregnes? 

 

Afgrænsning 

Afgangsprojektet vil kun tage udgangspunkt i det danske marked og danske pensionssystem. 

 

I afgangsprojektet vil min beregning af afkastsammenligning kun medtage pensionsselskaberne 

Danica Pension, PFA og Nordea Liv og Pension, som er de tre største pensionsselskaber i Danmark.  

 

Der forefindes mange afkastsammenligninger, her har jeg udvalgt Bedstpension og Morningstars 

afkastsammenligninger, således jeg både analyserer en afkastsammenligning fra en 
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pensionsrådgivende virksomhed og et uafhængigt analysebureau. Andre afkastsammenligninger i 

markedet afgrænses.  

 

Opgaven analyseres ud fra, at den enkelte pensionsopsparer har frit valg til, at vælge hvor deres 

pensionsformue skal placeres. Det vil sige, at analysen ikke indeholder obligatoriske 

pensionsopsparinger via sin arbejdsgiver.  

 

Med udgangspunkt i at pensionsopspareren selv kan vælge pensionsselskab, tages der kun højde 

for, at valgmulighederne ved dette valg er de kommercielle pensionsselskaber, der er i konkurrence 

med hinanden. De tværgående pensionskasser, som ikke er underlagt samme konkurrenceform, men 

er underlagt overenskomstmæssige forhold gennem arbejdsgiver afgrænses i denne opgave. 

 

Alm. Brand Liv og Pension er et kommercielt pensionsselskab, men afgrænses i opgaven, idet de 

ikke tilbyder deres kunder et markedsrenteprodukt. 

 

Pensionsopsparingsprodukter i pengeinstitutter afgrænses i afhandlingen, med den årsag at der er 

forskel på den lovgivning og de kapitalkrav, og derved fordelingen af investeringsaktiverne, der er i 

mellem pensionsselskaber og pengeinstitutter. 

 

I afgangsprojektet analyseres der kun på sammenligning af afkast og risiko. Der analyseres ikke på 

andre områder, som normalt også skal tages i betragtning, når man som pensionsopsparer vælger 

pensionsselskab, såsom garantier mod negativt afkast, omkostninger og forsikringsprodukter. 

Der analyseres ikke på hvordan pensionsselskaberne har klaret det, set i forhold til et benchmark, i 

det opgaven omhandler afkastsammenligning mellem pensionsselskaberne. 

 

Analyserne vil kun tage udgangspunkt i hvordan de forskellige faktorer påvirker 

pensionsselskabernes investeringssammensætning, risiko og afkastsammenligningerne, samt 

hvilken indflydelse det har på pensionsopspareren.  
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I min afkastsammenligning afgrænser jeg indholdet af derivater og risikovurdering af derivater i 

pensionsselskabernes investeringsportefølje. Grundet manglende åbenhed i årsregnskaber for 

pensionsselskaberne og investeringsfondene, som pensionsselskaberne benytter, kendes omfanget 

af deres derivater ikke.  

Struktur, metode og operationalisering 

Med analysen i opgaven, er det vigtigt at have en god struktur at skrive og analysere opgaven ud 

fra, med den årsag, at der løbende drages konklusioner til mine analyser, som gerne skulle udvikles 

løbende igennem hele opgaven, for til sidst at kunne konkludere på den ovenstående 

problemformulering. Fundamentet for selve opgaven består af fase 1, som er følgende:  

 

1. Introduktion 

2. Problemformulering 

3. Afgrænsning 

4. Struktur, metode og operationalisering 

5. Hypotese 

 

Fase 2 består af en beskrivelse af det danske pensionssystem, samt en markedsanalyse og herunder 

bearbejdning og analyse af undersøgelsesspørgsmål 1(herefter forkortes undersøgelsesspørgsmål til 

US i resten af opgaven), og derefter konkluderes der på US1. 

For fase 3, 4 og 5 vil hvert enkelt af de resterende undersøgelsesspørgsmål blive bearbejdet og 

analyseret og afsluttes med en konklusion.   

Fase 6 vil være kort repetition og konklusion af hele opgaven og problemformuleringen samt 

perspektivering. 
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Datamateriale 

Undervejs i opgaven vil jeg inddrage  relevante data fra artikler, hjemmesider og lovgivning, samt 

litteratur fra pensum på hele HD-studiet.  

 

US1 – Hvorfor findes der afkastsammenligning af markedsrenteprodukter?  

For at kunne besvare US1 og samtidig analysere på hvordan pensionssystemet fungerer og hvordan 

konkurrencen i pensionsbranchen er, samt påvirkning af ydre faktorer, vil jeg inddrage følgende 

analyser fra pensum: Herfindahl indekset, Porters Five Forces og PEST.  

Derudover har der været behov for yderligere kvalitativ sekundær data i form af information og 

lovgivning fra Finanstilsynet, information fra brancheforeningen Forsikring & Pension, og 

pensionsfaglige bøger og valide artikler. Derudover afholder jeg et semistruktureret 

telefoninterview med investeringsafdelingen i Danica Pension. 

 

US2 - Hvordan beregnes afkast til brug for performancesammenligning? 

Her vil jeg analysere på teori omkring beregning af afkast i forbindelse med 

performancesammenligning. Jeg vil benytte mig af beregningerne og teori omkring: Intern rente, 

tidsvægtede geometriske afkast, Hardy’s formel, Markowitz og Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) til brug for Sharpe ratio, Treynor og Jensen indekset. Der er tale om kvantitative 

sekundære data. Samtidig afholder jeg et semistruktureret telefoninterview med 

investeringsafdelingen i Danica Pension, til brug for bekræftelse af brugen af teorierne i praksis, 

samt få eventuel nyttig information om investering, afkast og risiko, som jeg yderligere kan gøre 

brug af i opgaven. 

 

US3 - Hvordan sammenlignes afkast af markedsrenteprodukter? 

Her vil være behov for kvantitative sekundære data. Jeg analyserer på de uvildige pensionsmæglere 

Bedstpensions nettoafkastrapport for markedsrenteprodukter. Seneste rapport gælder for afkast fra 

2006 til og med 2014. Derudover vil jeg analysere det uafhængige analysebureau Morningstars 

afkastsammenligninger af markedsrenteprodukter. Min analyse heraf vil indeholde såvel positiv 
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som negativ kritik, og vil løbende inddrage relevant teori inden for afkast og risikoeksponering, 

såsom Sharpe Ratio og VaR.  

 

US4 - Hvad skal der til for at der sammenlignes afkast anderledes, og mere optimalt, når der 

tages højde for risikoen ved investeringerne og hvordan kan det eventuelt beregnes? 

Her vil være behov for sekundær kvantitativ data. Jeg vil benytte årsregnskaberne for 2014 for 

henholdsvis PFA, Danica Pension og Nordea Liv og Pension. Derudover benytter jeg de tre 

pensionsselskabers hjemmesider, for yderligere datainformation. Analyse og beregninger til brug 

for afkastsammenligningen, vil her være beregninger af egen tilvirkning, ud fra det tilgængelige 

data jeg har til rådighed.  

 

Der er vigtigt, at jeg gennem opgaven og hele analysen forholder mig kritisk overfor de resultater 

jeg finder frem til, samt det data og litteratur jeg benytter. Dette gælder også min egen hypotese, 

uanset som den bliver be- eller afkræftet undervejs i analyserne. 

 

Operationalisering 

Markedsrenteprodukt 

Et markedsrenteprodukt (herefter forkortes som MP) er et pensionsopsparingsprodukt, hvor der 

investeres i værdipapirer og risikobaserede aktiver, som forventes at give det højest mulige afkast, 

ud fra den risikoprofil pensionsopspareren har valgt. Det er pensionsselskabet, som bestemmer 

hvilke værdipapirer og aktiver der investeres i.   

 

Pensionsopsparer 

En pensionsopsparer defineres som den almene dansker, der sparer op til pension privat. 

Pensionsopspareren har ikke økonomisk uddannelse inden for pension eller investering. 
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Min hypotese 

Min hypotese er, at der er store forskelle i hvordan afkastsammenligninger laves i dag, og at der 

ikke tages højde for, at pensionsselskaberne har hver deres definition, af hvad f.eks. en middel 

risiko indebærer. Jeg forventer, at der fokuseres på afkastsammenligning uden, at der tages højde 

for risikoen i diverse investeringsprofiler mellem pensionsselskaberne. Et meget forenklet eksempel 

kan være, at et pensionsselskab A har gjort det bedre på aktierne i en portefølje med middel risiko. I 

pensionsselskab A indeholder deres middel risiko 40%  aktier og 60% obligationer. Aktierne har i 

pensionsselskab A givet 10% i afkast og obligationerne 3%. Et andet pensionsselskab B, har givet 

dårligere afkast på aktier, men i deres middel risiko har været 60% i aktier, som har givet et afkast 

på 8%. Obligationer har givet 3% i afkast i Pensionsselskab B. Pensionsselskab B, har derved givet 

et højere samlet afkast til pensionsopspareren, men pensionsopspareren har en højere risiko i 

pensionsselskab B end pensionsselskab A.   

Jeg tror, at der er mulighed for, at optimere de nuværende afkastsammenligninger, således der både 

tages højde for afkast og risiko, så pensionsopspareren der ikke har økonomisk baggrund inden for 

pension og investering, har lettere ved at træffe sit valg ud fra både et risiko- og et afkastmæssigt 

synspunkt.  

Dertil er min hypotese yderligere, at for at kunne optimere afkastsammenligningen, kræver det 

ekstra bagvedliggende databearbejdning, samt dybere viden omkring alle pensionsselskabernes 

investeringer inden for de forskellige investeringsaktiver, såsom aktier, obligationer, valuta, 

derivater, alternative investeringer, ejendomme osv. Det vil formentlig få den effekt, at det er mere 

omkostningsfuldt på grund af en tungere databearbejdning at optimere afkastsammenligningen. 

Derudover kan der stødes på udfordringer med, at pensionsselskaberne af f.eks. 

konkurrencemæssige årsager, ikke vil oplyse specifikke afkast og informationer på deres forskellige 

risikoaktiver.  
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Det danske pensionssystem  

Det danske pensionssystem består af offentlige pensioner i form af folkepension og ATP. Dertil er 

der pensionsopsparinger oprettet gennem ens arbejdsgiver eller pensionsopsparinger, der er oprettet 

privat.
2
 Som beskrevet i afgrænsningen vil analysen kun indeholde de kommercielle 

pensionsselskaber, som er de pensionsselskaber, der konkurrerer om de private pensionsopsparers 

pensionsformue.  

I takt med at vores indkomster stiger og vores forbrugs- og behovsadfærd har udviklet sig over de 

sidste 30 år, er pensionsopsparing gennem en arbejdsgiver eller privat blevet mere og mere relevant, 

for at sikre sig økonomisk den dag man vælger at gå på pension. Som det kan aflæses i 

nedenstående diagram har langt størstedelen pensionsopsparing via deres arbejdsgiver, men ofte har 

arbejdsgiverne sørget for attraktive pensionsordninger til deres medarbejdere. Derfor tager analysen 

udgangspunkt i den private pensionsopsparer. Det kan aflæses i nedenstående figur, hvor store 

indbetalinger der er på pensionsopsparinger. Når vi taler om en periode fra 2001 til 2014, har de 

private pensionsopsparer indbetalt mange millioner kroner.   

 

    Figur 1 

 

Kilde: F&P
3
 

                                                           
2
 F&P http://www.forsikringogpension.dk/pension/pensionsabc/det-danske-pensionssystem/Sider/det-danske-

pensionssystem.aspx Publiceret 19.12.2011. 
3
 F&P 

http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/pension/branchetal/Sider/Bruttopraemier_
pensionsbranchen.aspx Publiceret 14.9.2015. 

http://www.forsikringogpension.dk/pension/pensionsabc/det-danske-pensionssystem/Sider/det-danske-pensionssystem.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/pension/pensionsabc/det-danske-pensionssystem/Sider/det-danske-pensionssystem.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/pension/branchetal/Sider/Bruttopraemier_pensionsbranchen.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/pension/branchetal/Sider/Bruttopraemier_pensionsbranchen.aspx
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Samtidig lavede Danmarks statistik i juli 2015 en opgørelse af den samlede pensionsformue for 

danskerne ved udgangen af 2014. Mænd har gennemsnitligt 484.000 kr. sparet op i pension og 

kvinder har gennemsnitligt 357.000 kr. sparet op i pension.
4
 

For den almindelige dansker er dette rigtig mange penge, og derfor er det ikke uvæsentligt, at vide 

hvordan afkast hænger sammen med risikoen, som pensionsopspareren påtager sig. 

Når jeg vælger at analysen tager udgangspunkt i afkastsammenligning på MP, er det fordi en stor 

del af den danske pensionsformue er placeret og bliver placeret i MP. Som det kan aflæses 

nedenstående i figur 2, var der i 2014 ca. 2.200.000 pensionsopsparer i Danmark, som har et MP. 

Samtidig er der over 700 mia. kr. investeret i MP i Danmark. Selv om nedenstående diagram også 

indeholder obligatoriske arbejdsgiverpensioner, giver dette et rigtig godt billede af hvor populært og 

udbredt disse investeringsprodukter er i det danske pensionssystem. Hele denne udvikling på 

pensionsmarkedet har altså betydet, at pensionsopsparerne i højere grad selv, er nødt til at sætte sig 

ind i forholdene mellem investering og risiko. Det gælder både på grund af nye opsparingsprodukter 

som MP, men også på baggrund af, at sikre sin pensionsformue ud fra den investering, der passer til 

den ønskede risiko. 

 

Figur 2 

 

Kilde: F&P
5
 

                                                           
4
 Danmarks statistisk http://dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=24033 Publiceret 07.07.2015. 

http://dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=24033
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Når over 700 mia. kr. står investeret i de danske pensionsopsparers formue, er det netop relevant om 

pensionsopspareren har haft det rigtige afkastgrundlag, at tage sin beslutning omkring investeringen 

af deres pensionsformue.  

 

US 1 - Hvorfor findes der afkastsammenligning af markedsrenteprodukter?  

For at kunne besvare US1 er det vigtigt først, at analysere nærmere på selve pensionssystemet og 

markedet pensionsselskaberne opererer på. Formålet med dette er for, at få en dybere indsigt i hvad 

der ligger til grund for, at pensionsselskaberne investerer, som de nu gør og hvorfor der findes 

afkastsammenligning af MP. 

 

Pensionsmarkedet 

Først skal markedet defineres. Det er relevant at definere markedet for, at kunne analysere nærmere 

på hvordan det danske pensionssystem hænger sammen, og derved få en forståelse af hvordan 

pensionsselskaberne investerer og tager højde for risikoen ved investeringerne. 

For at definere pensionsmarkedet har jeg taget udgangspunkt i tre analysemodeller: Herfindahl 

Indekset, Porters Five Forces og PEST.   

 

Herfindahl indekset bruges til at analysere hvilket overordnet konkurrencemarked 

pensionsselskaberne befinder sig på.
 6

 Formålet med dette er, at det giver et udgangspunkt til, at 

forstå hvorfor pensionsselskaberne agerer, som de gør ud fra konkurrencemæssige årsager.  

Derefter bruges Porters Five Forces til, at analysere på hvordan selve industrien for 

pensionsbranchen fungerer. Formålet med analysen ud fra Porters Five Forces er, at komme lidt 

dybere ind i forståelsen af pensionsbranchen, end hvad der kan defineres ud fra Herfindahl indekset, 

der definerer selve konkurrenceformen. Porters Five Forces, er et naturligt næste led, til at forstå 

industrien og derved komme tættere på besvarelsen af US1. Opgaven handler om 

afkastsammenligning, derfor analyseres der her ikke på et specifikt pensionsselskab, men forholder 

sig til selve branchen, ved Porters Five Forces.  

                                                                                                                                                                                                 
5
F&P 

http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/pension/antalordninger/Sider/Markedsrent
eprodukter.aspx Publiceret 18.9.2015. 
6
 Salvatore, Dominic - Managerial Economics (seventh edition) 2012. Kapitel 9.  

http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/pension/antalordninger/Sider/Markedsrenteprodukter.aspx
http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/pension/antalordninger/Sider/Markedsrenteprodukter.aspx
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Dernæst analyseres pensionsmarkedet ud fra PEST-analysen. Hvor Porters Five Forces handler 

mere om de indre forhold på pensionsmarkedet, omhandler PEST-analysen de ydre forhold og de 

påvirkninger de har på pensionsbranchen. De ydre forhold er politiske forhold, herunder lovgivning, 

økonomiske forhold, sociokulturelle forhold og teknologiske forhold.   

 

Ved brug af disse tre analysemodeller, dannes der et fundament til brug for resten af opgaven. Det 

betyder, at der er viden om branchen i helhed, samt om pensionsselskaberne, som vedrører og 

påvirker afkastsammenligningerne, samt risikoforholdende i markedsrenteprodukterne. Samtidig 

skulle de tre analyse modeller kunne give mig mulighed for at besvare og konkludere på US1. 

Herfindahl indekset 

I Danmark findes der otte kommercielle pensionsselskaber: PFA, Danica Pension, Nordea Liv og 

Pension, AP Pension, Skandia, SEB, Topdanmark og Alm. Brand Liv og Pension. Alm. Brand Liv 

og Pension medtages ikke i analysen, idet analysen tager udgangspunkt i afkastsammenligning på 

markedsrenteprodukter, og Alm. Brand Liv og Pension kan ikke tilbyde deres kunder dette produkt. 

I bilag 1 ses markedsandele for alle pensionsselskaberne i Danmark.
7
 Jeg har afgrænset til kun, at 

tage højde for de kommercielle pensionsselskaber i opgaven, derfor har jeg brugt oplysningerne 

omkring præmiebetalingerne på de kommercielle pensionsselskaber i bilag 1, til at beregne deres 

markedsandele. 

 

Tabel 1 - Markedsandele 

 

Egne beregninger – se bilag 
8 

 

Disse markedsandele bruges til at beregne hvor på Herfindahl indekset pensionsmarkedet befinder 

sig. 

                                                   9  

                                                           
7
 F&P 

http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/pension/markedsandele/Documents/Pensi
onsselskaber%20-%20markedsandele.pdf Publiceret 25.09.2015. Vedhæftet som bilag 1. 
8
 Egne beregninger ud fra data fra Bilag 1. 

http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/pension/markedsandele/Documents/Pensionsselskaber%20-%20markedsandele.pdf
http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/pension/markedsandele/Documents/Pensionsselskaber%20-%20markedsandele.pdf
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Ud fra beregningen kan det aflæses, at pensionsmarkedet defineres som et oligopolistisk marked, 

men holder sig tæt på gråzonen mellem monopolistisk konkurrence og oligopolistisk konkurrence, 

som det også kan aflæses i nedenstående figur.  

 

Figur 3 – Herfindahl indekset 

 

Kilde: Forelæsningsmateriale – HD 1. del CBS EØ 2012-12 Modul 4.1 – Markeds og konkurrenceformer 1B
 10

 

 

MP er et differentieret produkt, hvor pensionsselskaberne forsøger, at lave deres MP mere unikt end 

de andres, ved f.eks. at tilføre garantier mod negativt afkast eller have øget fokus på udenlandske 

aktier i deres porteføljer, hvor de andre pensionsselskaber kan have mindre fokus på dette. Der er 

derfor tale om differentieret oligopol. 

Typisk for et oligopolistisk marked er, at der er få aktører på markedet, og derfor stor konkurrence 

på markedet, hvor aktørerne kan have indflydelse på hinanden. En antagelse kunne f.eks. være, at et 

forsøg på at performe afkastmæssigt bedre end konkurrenterne, og derved vinde flere kunder, at et 

pensionsselskab tager en højere risiko, ved at lægge mere af porteføljen i aktier ved en middel 

risikoprofil, end hvad de andre pensionsselskaber gør. Eller pensionsselskabet søger højere afkast 

på alternative investeringer, som kan indebære andre risikoforhold end hvad kunden forventer. Det 

                                                                                                                                                                                                 
9
 Salvatore, Dominic - Managerial Economics (seventh edition) 2012 – Kapitel 10: Oligopoly and Firm architecture, side 

415. 
10

 Forelæsningsmateriale – HD 1. del CBS EØ 2012-12 Modul 4.1 – Markeds og konkurrenceformer 1B.  
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kan give en skævvridning i pensionsselskabernes risikoforhold, når der sammenlignes på afkast ud 

fra pensionsselskabernes risikoprofiler. Det får indflydelse på pensionsopspareren, som uvidende 

kan være ude for, at tage en højere risiko ved at vælge middel risiko i et pensionsselskab med højere 

andel af aktier, frem for middel risiko i et andet pensionsselskab.
11

  

Ved at definere markedet bliver jeg bekræftet i, at der er behov for at analysere den nuværende 

tilgang af afkastsammenligning, som et af mine undersøgelsesspørgsmål går ud på.  

Vær opmærksom på, at markedsandelene i ovenstående beregning er beregnet ud fra 

pensionsindbetalinger og ikke den samlede pensionsformue i pensionsselskabet. Hvis beregningen 

var ud fra den samlede pensionsformue i det enkelte pensionsselskab, ville markedsandelene måske 

være anderledes fordelt, og resultatet derved også anderledes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

  Salvatore, Dominic - Managerial Economics (seventh edition) 2012 – Kapitel 9: Market Structure, side 412-415. 
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Porters Five Forces  

Til at forstå Porters Five Forces kan nedenstående illustration bruges. For at forstå rivaliseringen i 

pensionsbranchen analyseres der på truslen fra nye indtrængere, leverandørernes 

forhandlingsstyrke, købernes forhandlingsstyrke, truslen fra substituerende produkter, herunder 

komplementarer.  

 

  Figur 4 – Porters Five Forces 

 

Kilde: Henry, Anthony E - Understanding Strategic Management (second edition) 2011. Kapitel 3, side 68
12

 

 

Truslen fra nye indtrængere 

Igennem de sidste 10-20 år har pensionsbranchen udviklet sig meget, som også er tidligere nævnt. 

Udover at være omfattet af lovgivning om Finansiel Virksomhed, er der også indførelsen af Solvens 

II, som stiller skrappere krav til pensionsselskabernes kapital, risikostyring og rapportering.
13

  

At opstarte et pensionsselskab vil kræve mange ressourcer, der skal være rådgivere, en juridisk 

afdeling, en investeringsafdeling, compliance, risikostyring, en administrationsafdeling, osv. Ud fra 

analysen om, at der er tale om et oligopolistisk marked, indebærer dette også, at det er et marked, 

der er svært at træde ind på. Derudover har der også været konsolidering i branchen. Seneste fusion, 

                                                           
12

 Henry, Anthony E - Understanding Strategic Management (second edition) 2011. Kapitel 3, side 68. 
13

 Finanstilsynet https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens/Forsikringsomraadet/Solvens%20II Publiceret 
17.09.2007, sidst redigeret 04.02.2011. 

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens/Forsikringsomraadet/Solvens%20II
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var i 2012, hvor AP Pension opkøbte og fusionerede med FSP Pension.
14

 Truslen fra nye 

indtrængere anser jeg som lav.  

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Pensionsselskaberne har store økonomiske muskler at spille med. Når der her tages fokus på 

investeringerne, har pensionsselskaberne mulighed for besparelser i investeringsomkostninger. Når 

pensionsselskaberne skal placere deres midler i diverse investeringsfonde, betyder det, at de 

anbringer meget store beløb. Det gør at de kan presse fondenes omkostninger ned, som kommer til 

gavn for kunderne. Den enkelte pensionsopsparer vil ikke have mulighed for, at presse en 

investeringsfond på omkostningerne. Jeg vurderer pensionsselskaberne til, at have en god 

forhandlingsstyrke over for leverandørerne. 

 

Købernes forhandlingsstyrke 

Køberne har en god forhandlingsstyrke. Det betyder, at pensionsselskaberne har en svag 

forhandlingsstyrke overfor pensionsopspareren. Som tidligere analyseret er der syv kommercielle 

pensionsselskaber. Hvis pensionsopspareren ikke er tilfreds med afkastet ved nuværende 

pensionsselskab, kan pensionsopspareren blot vælge at flytte pensionen til et andet pensionsselskab. 

Derfor skal pensionsselskaberne hele tiden sørge for, at deres afkast er tilfredsstillende overfor 

deres kunder, samt sørge for at gøre deres service og pensionsprodukter unikke, overfor de andre 

pensionsselskaber. Under et telefoninterview med Jacob Riff fra Danica Pension, blev jeg bekræftet 

i den forhandlingsstyrke kunderne har. Jacob Riff oplyser, at kunderne efterspørger afkast og at 

grundet den store rentefølsomhed, går mange af pensionsselskaberne ind i alternative investeringer, 

for at jagte et højere afkast, og derved vinde flere kunder og bibeholde de nuværende.
15

 Her vil jeg 

dog tilknytte kritik i form af, at alternative investeringer er komplekse og kan være svære, at måle 

risikoen på, set i forhold til almindeligt værdipapir. Så når kunderne har en stor forhandlingsstyrke, 

kan det betyde at pensionsselskaberne tager højere risici på vegne af kunden, for netop at jagte 

højere afkast.   

                                                           
14

 AP Pension http://www.appension.dk/AP-Update/2012/AP-Pension-og-FSP-Pension-gaar-sammen Publiceret 
9.3.2012. 
15

Riff, Jacob, Investeringsafdelingen i Danica Pension – telefoninterview. Afholdt 8.4.2016. 

http://www.appension.dk/AP-Update/2012/AP-Pension-og-FSP-Pension-gaar-sammen
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Truslen fra substituerende produkter 

Når analysen isoleret set drejer sig om afkastsammenligning ved pensionsselskaber, vil et 

substituerende produkt være en pensionsopsparing via et pengeinstitut. Der er forskelle i 

pensionsprodukterne og de underlagte investeringer og risici. Hvis pensionsselskaberne ikke skaber 

højt nok afkast, kan kunderne vælge pensionsprodukter i pengeinstitutter i stedet for. 

Et andet substituerende produkt er, at kunderne vælger at investere deres pensioner selv, frem for at 

pensionsselskabet sørger for investeringerne. Når kunderne investere selv kan det betyde, at 

pensionsselskaberne ikke har samme indtjeningsforhold på kunderne.  

 

Komplementarer 

Komplementarer vil være opsparing via frie midler eller ved at investere i ejendomme. En 

pensionsopsparing har et attraktivt skattemiljø, men hvis pensionsselskaberne ikke skaber højt nok 

afkast, eller pensionsopspareren mener, at risici kontra det leverede afkast ikke er godt nok er 

konsekvensen, at nogle kunder stopper deres indbetaling eller slet ikke påbegynder, at indbetale til 

en pensionsopsparing. Gennem min erfaring som pensionskonsulent, har jeg mødt adskillige kunder 

der vælger, at spare op til deres pension ved, at investere via frie midler eller investere i 

ejendomme, i stedet for at spare op via en pensionsopsparing. Ofte vil en kundes formue ved 

pensionering være en kombination af pensionsopsparing, frie midler samt fast ejendom. Derfor er 

frie midler samt fast ejendom store komplementarer. 
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PEST 

For PEST analysen kan nedenstående illustration bruges. For at kende det ydre miljøs påvirkning 

analyseres der på de fire tidligere nævnte punkter.  

 

  Figur 5 – PEST  

 

Kilde: Henry, Anthony E - Understanding Strategic Management (second edition) 2011. Kapitel 2, side 38.
16 

 

Sociokulturelle faktorer 

I forbindelse med samfundets udvikling, er der mere og mere fokus på social ansvarlighed inden for 

investering af pensionsmidler for pensionsselskaberne. Blandt andet er FN’s Global Compact et 

eksempel, hvorpå virksomheder, herunder f.eks. PFA følger principperne omkring social 

                                                           
16

 Henry, Anthony E - Understanding Strategic Management (second edition) 2011. Kapitel 2, side 38. 
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ansvarlighed både i deres organisation og deres investeringer.
17

 Samtidig har både ATP og Danica 

Pension information og retningslinjer på deres hjemmesider, som de følger når de investerer.
18

 
19

 

Når der både er store offentlige organisationer som ATP, samt pensionsselskaberne selv har fokus 

på social ansvarlighed via deres investeringer, vidner det om, at det er et vigtigt element.  

Det sociale ansvar har altså også en betydning, når de investerer, og derved påvirker 

pensionsselskabernes afkast. Som et eksempel på hvilken påvirkning de sociokulturelle forhold har, 

var Danica Pension under massiv pres fra medier og kunder angående investeringer, som havde 

relation til produktion af klyngebomber i 2008. Danica Pension så sig nødsaget til at sælge 

aktiverne i disse investeringer.
20

 Det ”tvungne” salg, var ikke det rigtige tidspunkt ud fra deres 

investeringsstrategi og deres tidshorisont, og trak formentlig et uventet negativt eller positivt afkast 

med sig. Det kan have betydet at pensionsopsparerne i Danica Pension i 2008 var disponeret for en 

højere eller lavere risiko, end hvad de havde forventet ud fra den investeringsprofil de havde valgt. 

 

Pensionsselskaberne har i samarbejde med brancheorganisationen Forsikring & Pension (herefter 

F&P) også set sig nødsaget til, at lave en samlet henstilling for alle pensionsselskaberne, hvor de i 

samarbejdet har indgået en aftale om, hvordan afkastinformation og risikoinformation for MP 

opgives. Årsagen til henstillingen er, at der har været øget kritik og fokus fra offentligheden, 

angående opgørelser af afkast for markedsrenteprodukter, fordi de ikke tog højde for fælles 

definitioner af risiko. Det vil sige, at med det pres fra offentligheden er det målet med henstillingen, 

at pensionsopsparerne skal have sammenlignelige informationer omkring afkast og risiko. 

Henstillingen trådte i kraft 1. april 2015. Det kan diskuteres når det både er pensionsopsparerne, 

politikerne og medierne der har været ude med kritik, om dette afsnit hører under sociokulturelle 

faktorer eller politiske faktorer. Da min opgave tager udgangspunkt i den enkelte pensionsopsparer, 

har jeg valgt at det tilhører sociokulturelle faktorer.  

 

                                                           
17

 Erhvervsstyrelsen https://samfundsansvar.dk/fns-global-compact 
18

 ATP https://www.atp.dk/sites/default/files/2_suppl_oplysninger_social_ansvarlighed_ifm_investeringer.pdf 
Publiceret 2009. 
19

  Danica Pension https://www.danicapension.dk/da-dk/Om-Danica-Pension/Socialt-ansvarlige-
investeringer/Pages/Socialt-ansvarlige-investeringer.aspx 
20

 Dagbladet Information http://www.information.dk/154563 Publiceret 9.2.2008. 

https://samfundsansvar.dk/fns-global-compact
https://www.atp.dk/sites/default/files/2_suppl_oplysninger_social_ansvarlighed_ifm_investeringer.pdf
https://www.danicapension.dk/da-dk/Om-Danica-Pension/Socialt-ansvarlige-investeringer/Pages/Socialt-ansvarlige-investeringer.aspx
https://www.danicapension.dk/da-dk/Om-Danica-Pension/Socialt-ansvarlige-investeringer/Pages/Socialt-ansvarlige-investeringer.aspx
http://www.information.dk/154563
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En af de store væsentlige punkter i henstillingen er blandt andet, at pensionsselskaberne skal opgøre 

afkastinformation for en pensionsopsparer med følgende tidshorisonter, ud fra en beregnet 

pensionsalder på 65 år: 

 30 år til pensionering 

 15 år til pensionering 

 5 år til pensionering 

 5 år efter pensionering 

Derudover skal afkastet opgøres før pensionsafkastskat.  

Risikoen på markedsrenteprodukterne skal opgøres på grundlag af standardafvigelsen på det 

opnåede månedlige afkast, over de seneste tre kalenderår. Samme metode bruges ved opgørelse af 

afkast på investeringsforeninger, således at det er i tråd med andre dele af den finansielle sektor. 

Når pensionsselskabet har beregnet en standardafvigelse på det månedlige afkast, skal det omregnes 

til en pro anno standardafvigelse ved, at gange standardafvigelsen med    . Derefter skal der 

omregnes til en risikokategori, ud fra om resultatet procentuelt er lavere eller højere end 

standardafvigelsen. Ud fra det procentuelle niveau, kan der således relateres til en risikoklasse, som 

afbilledet nedenstående. Risikoklasse 1 er meget lav risiko og risikoklasse 7 er meget høj risiko. 

 

Tabel 2 - Risikoklasser 

 

Kilde: F&P - Henstilling fra F&P. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter. Side 6. Publiceret 9.3.2015. 

21
  

 

                                                           
21 F&P - Henstilling fra F&P. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter. Side 6. Publiceret 9.3.2015.  
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Udover at pensionsselskabet skal udregne risikoklassen, skal de også vise det udadtil til 

pensionsopspareren. Som det kan ses af nedenstående, skal den beregnede risikoklasse markeres 

med grå, derudover skal der placeres en risikomarkør, som viser hvor på risikoklassen at 

investeringen ligger for MP’s investeringsprofil.   

 

Figur 6 - Risikoprofil 

 

Kilde: F&P - Henstilling fra F&P. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter. Side 7. Publiceret 

9.3.2015.
22 

 

Via denne henstilling fra F&P, er der mulighed for at pensionsopspareren kan få et klarere billede 

af, hvordan afkast og risiko hænger sammen, når deres pensioner investeres. Samtidig er der 

beskrevet i henstillingen, at hvis et pensionsselskab vælger at opgøre afkast eller risiko, som ikke 

stemmer overens med grundlagene og reglerne i henstillingen, skal pensionsselskabet oplyse 

herom.
23

 

Pensionsselskaberne og F&P har via henstillingen lyttet til deres omverden af pensionsopsparer og 

politikere, og forsøgt via denne henstilling og samarbejdsaftale i pensionsbranchen, at skabe et 

velfunderet afkast- og risikooverblik til pensionsopsparerne. I introduktionen til opgaven havde jeg 

spørgsmålet om, hvad pensionsopspareren skal være opmærksom på i dag, som pensionsopspareren 

ikke skulle være opmærksom på for 20 år siden. Her svarer henstillingen fra F&P godt på dette 

spørgsmål. Førhen havde kunden ingen risiko, men nu skal pensionsopspareren være opmærksom 

på om det afkast pensionsselskabet giver, er retvisende overfor den risiko han/hun har taget. 

Pensionsopspareren skal altså mærke efter, hvor lav eller høj risiko der ønskes. 
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 F&P - Henstilling fra F&P. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter. Side 7. Publiceret 9.3.2015. 
23

 F&P - Henstilling fra F&P. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter. Publiceret 9.3.2015. 
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Politiske faktorer 

Pensionsselskaberne er underlagt lovgivningen om Finansiel virksomhed.
24

 Herunder gælder også 

krav til pensionsselskabernes solvens.   

Siden Finanskrisen i 2008, har der været endnu større politisk indflydelse end tidligere for, at sikre 

sig bedre imod en ny fremtidig finansiel krise. Det betyder større regulering, øget krav til 

risikostyring, samt polstring i finansielle virksomheder, herunder også pensionsselskaberne.  

1. januar 2016 blev Solvens II indført, som blev vedtaget i 2009 og er en af de største politiske 

tiltag i mange år.
25

  

 

Figur 7  - Solvens II 

 

Kilde: Finanstilsynet
26 
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 Lov om Finansiel virksomhed - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167820 
25

 Finanstilsynet - https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens/Forsikringsomraadet/Solvens%20II Publiceret 17.09.2007, 

sidst redigeret 04.02.2011. 
26

 Finanstilsynet - 
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Som det kan aflæses i ovenstående figur, øger Solvens II de kvantitative kapitalkrav, kvalitative 

krav til risikostyring samt øger krav til rapportering. De nye kapitalkrav afspejler også 

pensionsselskabets risikoprofil. Det vil sige, at Solvens II har tre søjler som illustreret ovenstående. 

Alle tre søjler påvirker hele pensionsselskabet og dets investeringssammensætninger og 

risikostyring. 

Selv om Solvens II først er trådt i kraft 1. januar 2016, så kommer det ikke som en overraskelse for 

pensionsselskaberne. Finanstilsynet har siden 2009, taget flere og flere skridt hen imod Solvens II. 

Disse skridt har allerede gjort, at pensionsselskaberne skulle øge fokus på deres risikostyringer og 

investeringssammensætninger under vejs frem til 2016. Som illustreret nedenstående har 

Finanstilsynet siden år 2000 fokus på udviklingen. I 2009 blev Solvens II vedtaget, derfor vil jeg se 

nærmere på de tiltag der har været siden 2009.  

 

Figur 8 – Solvens II parathed  

Kilde: Finanstilsynet
27 
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I december 2009 startede Finanstilsynet med, at sende brev til alle pensionsselskaberne, hvor de bad 

om pensionsselskabernes redegørelse på, hvad pensionsselskaberne har tænkt sig at gøre for, at leve 

op til Solvens II. Finanstilsynet bearbejder altså pensionsselskaberne til allerede på daværende 

tidspunkt, at begynde og have fokus på de strammere krav via Solvens II.
28

  

I 2011 giver Finanstilsynet i et brev yderligere krav til pensionsselskaberne, blandt andet med krav 

til compliance og risikostyringsfunktioner, samt intern overvågningsfunktion og aktuar funktioner.  

I endnu et brev af 2011 fremgår det, at Finanstilsynet grundet den kommende indførelse af Solvens 

II, vil begynde at føre tilsyn på investeringsområdet. Det fremgår blandt andet af følgende uddrag: 

Ved gennemførelsen af Solvens II-direktivet i dansk ret sker der en væsentlig ændring af 

investeringsreglerne. De nugældende placerings- og spredningsregler udgår, og i stedet vil 

virksomhedernes investeringsrisici være afspejlet direkte i solvenskapitalkravet. Samtidig stilles der 

under Solvens II krav om, at selskaberne skal efterleve det såkaldte prudent person-princip. 

Prudent person-princippet indebærer, at virksomhederne skal investere alle deres aktiver, så 

forsikringstagerens interesser varetages bedst muligt, og så investeringernes løbetid er tilpasset 

forpligtelserne. Herudover må virksomhederne kun investere i aktiver og instrumenter, hvortil der 

knytter sig risici, som virksomheden kan identificere, måle, forvalte, kontrollere og rapportere om, 

samt tage hensyn til i den samlede vurdering af egen risiko og solvens.  

Kilde: Finanstilsynet – orienteringsbrev til bestyrelsen i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser af 

22.12.2011
29

  

 

Jeg skrev i introduktionen til opgaven, om pensionsopspareren har samme definition af hvad en 

mellem risiko er, som pensionsselskabet har. Det forsøger Solvens II og Finanstilsynets tilsyn altså 

at tage højde for.   

I 2014 og 2015 sender Finanstilsynet yderligere orienteringsbrev til pensionsselskaberne omkring 

det øgede tilsyn på både investeringerne og risikostyringen heraf. I disse breve skal bestyrelsen i 

pensionsselskaberne, blandt andet oplyse om investeringsstrategi for pensionsselskabet, samt give 

information på hvordan bestyrelsen sikrer, at investeringsstrategien er robust og hensigtsmæssig set 
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i forhold til kundernes forventninger.
30

  

Nu er Solvens II indført og har stor indflydelse på pensionsselskabernes investeringer, og de risici 

de tager på kundens vegne, og derved det afkast de levere til deres kunder. Samtidig kræver det 

også store ressourcer for pensionsselskaberne, at forholde sig til nye lovkrav og følge dem. Det kan 

betyde øget omkostninger til kunderne, hvilket betyder at de skal skabe højere merafkast for både, 

at kunne dække eventuelle øget omkostninger og samtidig skabe tilfredsstillende afkast i 

sammenligning med konkurrenterne. Pensionsselskaberne er også underlagt opgørelse af nøgletal i 

deres årsregnskaber, herunder nøgletallet Afkast før pensionsafkastskat.  

 

Økonomiske faktorer 

I og med at opgaven tager udgangspunkt i den finansielle sektor, har de økonomiske faktorer en stor 

betydning. Som jeg har beskrevet i indledningen, har efterspørgslen samt det faldende renteniveau 

medført et skifte i hvordan kunden får forvaltet sin pensionsopsparing.
31

 Man er gået fra, at den 

mest populære pensionsopsparing bestod af en garanteret ydelse, baseret på en gennemsnitlig rente 

til, at den mest populære pensionsopsparing nu er et MP, hvor kunden påtager sig 

investeringsrisikoen, uden at have en garanteret ydelse og en minimum forrentning.   

Når der investeres for, at skabe et afkast, har det også stor betydning, når der f.eks. ligesom i 2008 

sker stor uro på investeringsmarkederne, idet det går ud over kundernes afkast. Derfor er det vigtigt 

for pensionsselskaberne, at de kan investere ikke bare ud fra kundernes valgte investeringsprofil, 

men også vælge de rigtige aktiver at investere i, både når der er uro på de finansielle markeder, 

under højkonjunkturer samt lavkonjunkturer. 

 

Teknologiske faktorer  

Gennem de sidste 20 år har der været store teknologiske fremskridt, som også påvirker 

pensionsselskaberne. Grundet stigende efterspørgsel, samt jagten på nye kunder er IT løsninger til 

kunderne ofte højt prioriteret. Blandet andet via pensionsselskabernes hjemmesider. Her kan den 

enkelte kunde logge på med NemID og følge sit afkast og fordelingen af investeringsaktiver i deres 
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pension. Det er også muligt, at besøge flere af pensionsselskabernes hjemmesider, hvor der kan 

findes oplysninger omkring historiske afkast.
32

 Samtidig udbyder flere pensionsselskaber også apps, 

hvor det er muligt for kunder, at downloade information omkring investering, risici og afkast på 

deres pensioner. Det betyder, at kunderne har nemmere tilgang til information, og derved har større 

mulighed for, at vurdere om deres afkast er tilfredsstillende ud fra volatiliteten i deres 

pensionsformue og den risiko som de har taget.  

Derudover er brancheorganisationen F&P, samt virksomheden Morningstar bare to eksempler på 

hjemmesider, hvor du kan finde afkastsammenligning af pensionsopsparinger.   

I og med at det er nemt for pensionsopspareren via teknologien, såsom apps eller internet hurtigt, at 

finde afkastsammenligninger betyder det, at der også er mere og mere fokus på 

afkastsammenligninger. Samt at beregningerne er så sammenlignelige som muligt, hvor der er taget 

højde for den risiko kunden har taget.  

 

Den øgede globalisering gennem de seneste 30 år, har også gjort det nemmere, at finde information 

omkring investeringsaktiver rundt i verden. Her har internettet også en stor betydning. For 

pensionsselskaberne betyder det, at de har nemmere adgang til flere investeringsaktiver rundt i 

verden. Det betyder også at pensionsselskaberne har bedre forudsætninger i dag end de har haft 

tidligere, til at sprede deres kunders risiko endnu mere. 

 

Derudover er den teknologiske sektor et område med stor udvikling, og gode 

investeringsmuligheder. Hvilket for pensionsselskaberne kan betyde store potentielle afkast, hvis de 

investerer i de rigtige virksomheder inden for den teknologiske sektor.
33

 Et eksempel her er, at for 

20 år siden var virksomhederne Google og Apple relative små teknologi virksomheder. I dag ligger 

de i top 50 på Forbes liste over største virksomheder globalt.
34
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Konklusion på markedsanalysen  

Både analysen via Herfindahl indekset og Porters Five Forces, giver præg af en hård branche, med  

stor konkurrence. Dette er også vilkårene på et differentieret oligopolistisk marked. I Porters Five 

Forces er truslen for nye indtrængere på markedet meget lav, til gengæld har kunderne en stor 

forhandlingsstyrke, fordi de kan vælge et andet pensionsselskab, såfremt det nuværende 

pensionsselskab ikke performer efter kundens ønsker. Derudover er der store komplementarer, og 

truslen er også stor fra substituerende produkter. Selv om pensionsselskaberne har en stor 

forhandlingsstyrke overfor leverandører så vidner det om, at det er et hårdt konkurrerende marked, 

på baggrund af købernes forhandlingsstyrke, truslen fra de substituerende produkter og 

komplementarer. 

Selve analysen via PEST modellen, tog udgangspunkt i omdrejningspunktet investeringsrisiko og 

afkastsammenligning, hvor der er store faktorer der spiller ind. Her er både de politiske, herunder 

lovgivning og Solvens II, samt de sociokulturelle faktorer vigtige hele tiden for pensionsselskabet, 

at have med, når de investerer danskernes pensionsopsparinger.   

Samtidig er de dybt afhængige af de økonomiske faktorer der spiller ind, da vi har med den 

finansielle branche at gøre. Det betyder, at pensionsselskaberne skal have store analytiske evner for, 

at investere i de rigtige aktiver, når der sker større eller snart sker større økonomiske ændringer, 

både i det danske samfund, samt globalt set. Samtidig har og er den teknologiske udvikling en 

vigtig faktor, både når pensionsselskabet skal investere i teknologisektoren men også, at 

pensionsopsparerne har let adgang til diverse afkastsammenligninger.   

Jeg vurderer at de tre største faktorer fra PEST-analysen, som spiller inde for pensionsselskaberne 

er den økonomiske faktor i forbindelse med økonomiens udvikling, de sociokulturelle faktorer, som 

pensionsselskaberne allerede har stort fokus på, via F&Ps henstilling om afkast og risiko, samt de 

politiske tiltag, herunder lovgivning.  

Overordnet set er det et hårdt konkurrerende marked, hvor der er kamp om kunderne mellem 

pensionsselskaberne. Samtidig er der mange interesserenter, der også påvirker pensionsselskaberne 

og det marked de befinder sig på, herunder politikere, medier og den generelle befolkning. Den 

øgede fokus via lovgivning, herunder Solvens II, gør ikke konkurrencen mindre blandt 

pensionsselskaberne, men giver øget fokus på, at investere i de helt rigtige investeringsaktiver med 

en risiko der passer til kundens forventning. 
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Konklusion på US1  

Der findes afkastsammenligninger på MP, fordi der er et behov for det. For det første er markedet 

blevet defineret som et oligopolistisk marked. Det oligopolistiske marked giver indtryk af hård 

konkurrence med differentierede produkter, samt pensionsselskaberne kan presse hinanden på 

afkast og derved også på risikoen ved de investeringer, som de foretager på pensionsopsparerens 

bekostning. Derved kan jeg konkludere, at der er behov for entydig afkastsammenligning med fokus 

på afkastsammenligning baseret på samme risikoforhold.  

For det andet udgør pensionsopsparing en større og større formue for den enkelte pensionsopsparer, 

samt for samfundets økonomiske udvikling, hvilket gør at der er en stor efterspørgsel og 

mediedækning angående afkastsammenligning på pensionsopsparinger.  

Pensionsopspareren har via mange kanaler let adgang til afkastsammenligninger og har store 

forhandlingsstyrker overfor pensionsselskaberne. Det betyder, at i et stort konkurrencepræget 

marked er det uhyre vigtigt, at pensionsselskaberne skaber et godt afkast til deres kunder. Men igen 

er det vigtigt, at pensionsopspareren sammenligner afkast ud fra samme risiko.   

Via lovgivningen er der allerede nu krav til pensionsselskabernes nøgletal i årsregnskaberne, hvor 

de skal opgøre samlet afkast før pensionsafkastskat.  Der er også skrappere krav med henblik på 

Solvens II, som har stor indflydelse på pensionsselskabernes investeringer og sammensætningen 

heraf, og den risiko de tager på vegne af deres kunder. Derudover har de økonomiske faktorer både 

i det danske samfund og globalt set, meget stor betydning for afkastet af de aktiver 

pensionsselskaberne investerer i. Det er altså ikke kun på grund af pensionsopsparerens 

efterspørgsel af afkastopgørelser, det er også et krav via lovgivningen. 

Pensionsselskaberne er i stor konkurrence med hinanden om at vinde flere kunder, og derved flere 

pensionspræmier, hvilket betyder at de også gerne via deres investeringer, vil være de bedste for at 

vinde kunderne. Det giver endnu et incitament til, hvorfor der findes afkastsammenligning.  

Pensionsselskaberne og brancheorganisationen F&P har også forsøgt, via deres henstilling omkring 

afkast- og risikoopgørelser, at udfylde offentlighedens og pensionsopsparerens behov, for at kunne 

sammenligne risiko med afkast. Blandt andet skriver F&P følgende i deres henstilling: 

 

Baggrunden for henstillingen er en kritik fra offentligheden, medier, politikere mv. af 

pensionsbranchen for, at de afkast af markedsrenteprodukter, medlemsselskaberne offentliggør ikke 
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tager afsæt i en fælles definition af risiko. Alle ved, at afkast og risiko hænger sammen på den lange 

bane. Derfor kan man ikke sammenligne afkastet af forskellige selskabers produkter, uden at man 

samtidig kan sammenligne produkternes risikoprofil. Formålet med henstillingen er således, at 

forbrugere og andre interessenter skal have sammenlignelige informationer om afkast og risiko for 

markedsrenteprodukter. 

Kilde: F&P - Henstilling fra F&P. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter. Publiceret 9.3.2015.
35 

 

Når pensionsopspareren sammenligner afkast, har de ikke den fornødne viden om hvor mange 

bagvedliggende forhold og lovgivning der skal tages højde for. Eller hvordan hvert pensionsselskab 

investerer, både set ud fra aktiver, men også ud fra de forskelle, der er i pensionsselskabernes 

risikoeksponering. Man kigger altså kun på hvilket selskab, der har givet højest afkast.  Der er et 

behov for afkastsammenligning, som i dybere grad tager højde for risikoforskellene af selve 

risikoprofilerne på MP, både ud fra pensionsopsparerens behov og offentligheden generelt.   
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US2 – Hvordan beregnes afkast til brug for performancesammenligning? 

Formålet med analysen af dette US er, at få en uddybende viden omkring den teori og de 

beregninger, der bruges i praksis, samt kende forskellene på beregningsmetoderne og den 

underliggende teori. Dette vil kunne underbygge min analyse af de nuværende 

afkastsammenligninger fra Bedstpension og Morningstar i US3 endnu bedre, samt det vil eventuelt 

kunne bidrage til viden og ny tilgang til en optimeret måde, at foretage afkastsammenligninger på 

fremadrettet. 

 

Der er flere måder at beregne afkast på, og derved bruge afkastet til performancesammenligning.  

Der er nogle helt enkle beregningsmetoder, som jeg kort vil komme ind på i denne analyse. 

Beregninger af afkast til brug for performancesammenligning kan gøres på mange måder, afhængig 

af hvilket formål performancesammenligningen skal bruges til.   

Jeg vil derfor gennemgå, beskrive og analysere teorien ud fra følgende beregningsmetoder:  

Den interne rentemetode, tidsvægtet geometrisk afkast, Hardy’s formel, Sharpe ratio, Treynor og 

Jensen indekset.  

 

De helt enkle beregningsmetoder til performancesammenligning er: 

  

Afkast = Værdi af pensionsopsparingen ultimo – Værdi af pensionsopsparingen primo 

 

Dog tages der ikke højde for eventuelle indbetalinger og udbetalinger i den mellemliggende 

periode. Her kan følgende formel bruges: 

 

Afkast = Værdi af pensionsopsparingen ultimo – Værdi af pensionsopsparingen primo – 

udbetalinger + indbetalinger/indskud 

 

Her er dog endnu en udfordring, når der laves performancesammenligninger, foregår det i procenter 

og ovenstående beregninger er målt i selve værdien. Hvis afkastet skal udregnes i procent, kan 

følgende formel bruges:  
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Det er enkle beregninger til brug for udregning af afkast, dog tager ovenstående beregninger ikke 

højde for de tidsvægtede udbetalinger, indbetalinger eller indskud. F.eks. når en pensionsopsparer 

indbetaler til sin pension, er det ofte løbende indbetalinger henover året, hvilket gør, at der ved 

afkastmåling skal indregnes dette, for at angive det mest korrekte afkast. 

Intern rente og tidsvægtet geometrisk afkast 

En anden måde at opgøre afkast og sikre eventuel sammenlignelighed med andre afkastopgørelser, 

er den interne rente metode som bruges ved følgende formel:  

             
            

  

 

   

 

   og    angiver kursværdien for opsparingen primo og ultimo i investeringsperioden,    angiver 

indbetalinger eller udbetalinger som er modtaget på tidspunkt t.    er således det opnåde afkast pr. 

år.
36

 

Et eksempel hvorpå afkastet beregnes:  

En opsparing har primo 1.1.2015 værdi på 50.000 kr. Henover to år er der udbetalt udbytte 1.4.2015 

på 2.000 kr. og 1.4.2016 på 3.000 kr. Ved ultimo 31.12.2016 har pensionsordningen en værdi på 

55.000 kr. 

                   
  

  
   

              
  

   
   

 
 

         37 

 

Fordelen ved denne beregning er, at den tager højde for dividendeudbetalinger, og at de 

geninvesteres, dog er forudsætningerne, at de geninvesteres til samme afkast   . Beregningen har 

desværre også den forudsætning, at der ikke løbende tilføres indbetalinger eller indskud, eller der 
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udbetales fra opsparingen. Det gør, at denne beregningsmetode ikke er holdbar på 

pensionsordninger, hvor der er indbetalinger eller udbetalinger på. 

 

For at kunne tage højde for indbetalinger og udbetalinger, skal der tages højde for tidsvægtet 

geometrisk afkast. Det betyder, at der beregnes et afkast efter ovenstående model, for hver 

delperiode der er karakteriseret ved, at der ikke sker hverken indbetalinger eller udbetalinger. Her 

bruges følgende formel: 

                              
 
 
 
 
  38 

    angiver afkastet opgjort efter første formel for delperioden j.  

Et eksempel herpå:  

En opsparing er på 50.000 kr. 1.1.2015 og der indbetales 25.000 kr. men først 1.1.2016.  

31.12.2015 er den oprindelige værdi 53.000 kr. Dividende 1.4.2015 er på 2.000 kr.  

                    
  

  
   

                
  

   
   

 
 

          39 

 

Afkastet for delperiode 1 bestemmes til 10,34%. Det vil sige, at opsparingens samlede værdi efter 1 

år er 50.000 kr.   1,1034 = 55.170 kr.  

 

Dividende 1.4.2016 er nu steget til 5.000 kr. på grund af indbetalingen. Værdien af opsparingen 

31.12.2016 er vokset til 90.000 kr. inkl. indbetalingen på 25.000 kr. Hermed kan afkastet af 

delperiode 2 beregnes: 
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Afkastet for delperiode 2 er derved 19,39%. Det vil sige at det tidsvægtede geometriske afkast pr. år 

nu kan beregnes ud fra den ovenstående formel. 
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 Beregninger af egen tilvirkning - Se bilag 3, beregning af intern rente. 
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Ovenstående metode kan altså bruges til, at udregne afkast i procenter, hvor der tages højde for 

tidsvægten ved indbetalinger og udbetalinger. Dog kan udregningerne være mere komplicerede end 

ovenstående i det, at både indbetalinger og udbetalinger kan variere i størrelsen, samtidig har jeg 

kun taget højde for én indbetaling. Mange pensionsopsparer indbetaler månedligt, hvilket forlænger 

regnestykket betragteligt. For at kunne lave en valid beregning, kræver det også at 

pensionsselskabet, der investerer har kendskab til den præcise markedskurs, ved køb og salg af alle 

værdipapirer, når der foretages en indbetaling eller en udbetaling. Det er altså en meget 

informationstung udregning, som skal laves for alle pensionsopsparerne. Selv om det er en 

kompliceret beregning er den meget fordelagtig, fordi den tager højde for tidsvægtet afkast ved 

indbetalinger og udbetalinger. 

Hardy’s Formel 

Godfrey Harold Hardy var en britisk matematiker, som har udformet en formel til afkastmåling, 

som kaldes Hardy’s Formel. 

   
   

   
 
    

41 

  Interest (afkastprocent)    

I = Afkast   

A = Formue primo   

M = Nye penge 

C = Kursgevinst/kurstab 

 

Dog er der en særlig forudsætning som er, at fordelingen af indbetalingerne er jævnt fordelt over 

hele året. I formlen kan ses, at der medtages halvdelen af cashflowet af nye penge (M). Det er fordi 

der er en antagelse om en jævn fordeling, og derved antages det, at investeringen af nye penge er 

investeret i et halvt år. 
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Formlen har altså en fordel, ligesom det tidsvægtede geometriske afkast, at der tages højde for 

løbende indbetalinger, som gør det til en god valid beregning af afkast i forbindelse med 

pensionsopsparinger. 

Ulempen ved denne formel er, at der kan forekomme ændringer i indbetalingen for mange 

pensionsopsparer i løbet af et år. Det kan for eksempel være, at den enkelte pensionsopsparer 

fratræder sit job, og derved indbetaler mindre eller slet ikke for en periode. Det kan også være en 

bonus i lønnen, som pensionsopspareren indbetaler ekstra en måned til pension. I det formlen 

antager samme jævne indbetaling, kan det have stor effekt på beregningen af afkastet, hvis der sker 

større ændringer i indbetalingerne henover et kalenderår på den enkelte pensionsopsparing.  

Formlen egner sig dog godt til at udregne afkast for et helt pensionsselskab. Årsagen er, at der 

typisk er mange tusinde kunder i pensionsselskabet. Det betyder, at stopper en pensionsopsparer 

med at indbetale, kan der være en antagelse om, at en af de andre pensionsopsparer, som er kunde i 

pensionsselskabet vælger, at starte indbetaling eller forhøje indbetalingen. Eller vælger en 

pensionsopsparer at flytte sin pension væk fra pensionsselskabet, er der formentlig en ny kunde på 

vej til pensionsselskabet, som flytter sin pension med over til dem. Hardys formel er derfor udbredt 

at bruge til at regne afkast i pensionsselskabernes årsregnskaber.
42

 

Markowitz porteføljeteori 

En anden måde at måle performance på, er via Sharpe ratio, Treynor og Jensen-indekset. Disse kan 

beregnes ud fra Capital Asset Pricing Model (fremover forkortet CAPM). CAPM tager 

udgangspunkt i Markowitz porteføljeteori. For at få en valid analyse af de tre ovenstående metoder, 

vil jeg først se nærmere på Markowitz porteføljeteori og derefter CAPM. 

 

Markowitz porteføljeteori tager udgangspunkt i, at investor ønsker maksimalt afkast til mindst 

mulig risiko. Hertil opfandt Markowitz den efficiente rand, som beregnes ud fra forventet værdi og 

standardafvigelse. Den efficiente rand angiver samtlige kombinationer i en portefølje for finansielle 

aktiver, og derved det forventede afkast ud for den risiko, som der vil være. 

Markowitz porteføljeteori har den forudsætning, at alle finansielle aktiver i en portefølje har en 
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risiko. Ud fra dette, skal der beregnes hvad det forventede afkast er. Det kan udledes af følgende 

formel: 

             
 

   
 

      står for det forventede afkast.    angiver sandsynligheden for scenarie t.     angiver afkastet 

for scenarie t. N er antallet af scenarier.   

Når det forventede afkast er beregnet ud for hvert aktiv, kan standardafvigelsen beregnes ved 

nedenstående formel, som derved kan vise risikoen i det enkelte aktiv. I og med Markowitz 

porteføljeteori tager udgangspunkt i standardafvigelsen, er dette led lige så vigtigt, som først led 

omkring forventet afkast. 

            
 

   
            

 

      står for standardafvigelsen.       står for det forventede afkast.    angiver sandsynligheden 

for scenarie t.     angiver afkastet for scenarie t. N er antallet af scenarier. 

Hvis resultatet af en given beregning af standardafvigelsen er f.eks. 10% betyder det, at afkastet i 

gennemsnit, afviger 10% fra forventningen, ud fra forudsætningen om normalfordeling. Typisk vil 

det være sådan, at des højere afkast der forventes af aktivet, des højere vil standardafvigelsen og 

dermed risikoen være. 

 

Når forventet afkast og standardafvigelsen er beregnet for aktiverne i en portefølje, skal investor 

således vælge hvilke aktiver, der skal investeres i, og hvor stor andel der skal investeres i af de 

forskellige aktiver. F.eks. vil en pensionsportefølje indeholde mange tusinde muligheder. Her kan 

de forskellige muligheder beregnes ved hjælp af følgende formler.   

 

               
 

   
 

Hvor       angiver hele porteføljens forventet afkast og M angiver antallet af aktiver. 

Derefter beregnes risikoen via formlen:  
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   står for standardafvigelsen på selve porteføljen.     står for kovariansen mellem aktiverne. 

Kovariansen angiver samvariationen ved aktiverne, og derved hvordan de bevæger sig overfor 

hinanden. Hvis en kovarians f.eks. er negativ, så vil det betyde, at der er en diversifikationsgevinst. 

Hvis det ene aktiv går godt, så går det andet dårligt.  

Det betyder, at forventet afkast og risiko ud fra beregningerne, kan illustreres på følgende måde: 

 

Figur 9 – Markowitz Efficiente Rand 

 

Kilde: Danske Bank - Kundepræsentation til forklaring af afkast og risiko. Senest opdateret 1.3.2016
43

 

 

Diagrammet viser at jo flere aktier du påtager dig i en portefølje, jo højere risiko påtager du. 

Samtidig viser den, at hvis du investerer i 100% obligationer, har du et lavt forventet afkast men 

også en lav risiko. Ved at diversificere porteføljen, kan et mix af aktier og obligationer, give et 

højere afkast til samme risiko. Markowitz efficiente rand ligger fra der hvor buen knækker og ligger 

tættest på aksen for ”Forventet afkast” og op til 100% i aktier. Knækket ved buen er kaldet 

Minimum Varians Porteføljen(MVP), som er den porteføljekombination, hvor risikoen er lavest 

mulig. 
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I ovenstående er der taget højde for, at du via porteføljesammensætningen har diversificeret den 

usystematiske risiko væk. Ved netop at sprede risici antages det, at du bortdiversificerer denne del. 

Usystematisk risiko er virksomhedsspecifikt. Der vil altid være den systematiske risiko, som du 

ikke kan bortdiversificere. Den systematiske risiko indebærer  inflation, politik og generel 

usikkerhed i økonomi. Derfor kan der opnås højere afkast til mindre risiko ved at sprede 

investeringerne i en portefølje. 

Dog er det ikke kun de ovenstående formler der skal tages udgangspunkt i, det er også investors 

egen risikoaversion, ud fra investors præferenceteori. Investor i denne opgave er pensionsselskabet, 

men på vegne af pensionsopspareren. Det er pensionsselskabet der definere, hvad en henholdsvis 

lav, middel og høj risiko består af.  

 

Efter afholdelse af et semistruktureret telefoninterview med Jacob Riff fra investeringsafdelingen i 

Danica Pension blev jeg bekræftet i, at Markowitz porteføljeteori er et aktivt værktøj, som bliver 

brugt i praksis. Danica Pension bruger det som deres helikopter perspektiv i deres porteføljer. Han 

oplyste, at det er en overordnet teori, men for at bruge den aktivt kræver det konstant 

databehandling af deres investeringer og mulige investeringer, samt stillingstagen til deres 

risikoaversion. Som jeg tidligere nævnte, er det investors enkelte risikoaversion, som Markowitz 

porteføljeteori tager højde for. Denne problemstilling blev også brugt af Jacob Riff, som giver et 

eksempel og udsagn på, at Nordea Liv og Pension har flere aktier i deres middel risiko tæt ved 

pensionering, end mange af de andre pensionsselskaber har. Så selv hvis Nordea Liv og Pension 

også bruger Markowitz porteføljeteori som værktøj, så betyder det ikke at pensionsselskaberne har 

samme opfattelse af risiko.
44

  

 

I Markowitz porteføljeteori inddrager jeg nu, at der skal tages hensyn til risikofrie aktiver. Et 

risikofrit aktiv er f.eks., at der kan optages et lån med en risikofri rente på 2%. Det betyder at der 

kommer en lineær sammenhæng, mellem den efficiente rand og det som kaldes 

kapitalmarkedslinjen, som illustreres i nedenstående figur.  
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    Figur 10 – Markowitz Efficiente Rand og Kapitalmarkedslinien 

 

Kilde: Økonomi og erhvervsministeriet
45

 

 

Kapitalmarkedslinjen er bestemt af den konstante risikofrie rente, og risikoen for den kombinerede 

portefølje. Kapitalmarkedslinjen starter ved den risikofrie rente. Den mest optimale 

kapitalmarkedslinje, er den med den højeste hældning. Formlen til beregningen af 

kapitalmarkedslinjen består af:  

     , som er porteføljens forventet afkast.   

      er markedsporteføljens forventet afkast.   

   angiver den risikofrie rente.  

      angiver standardafvigelsen på porteføljens afkast.  

      angiver standardafvigelsen på markedsporteføljens afkast. 
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Beregning af kapitalmarkedslinjen bygger på samme fundament, som ved beregningen af den 

efficiente rand ved, at tage højde for standardafvigelserne. Her er de samme forudsætninger 

stadigvæk, at der skal tages højde for pensionsopsparerens risikoaversion.
46

 

Markowitz portefølje teori er altså interessant, fordi den netop tager højde for risiko, når der skal 

vurderes om det forventede afkast er optimalt, i forhold til den risiko investor påtager. Her kommer 

CAPM ind i billedet. 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

CAPM tager udgangspunkt i Markowitz porteføljeteori omkring den efficiente rand. CAPM tager 

udgangspunkt i, at der kan lånes til en risikofri rente, hvorpå de efficiente porteføljer vil være på 

kapitalmarkedslinjen. Kapitalmarkedslinjen er altså afgørende for prisfastsættelsen af de enkelte 

aktiver i CAPM. CAPM er en af de første prisfastsættelsesmodeller, som blev udviklet til 

finansielle aktiver, og tager udgangspunkt i et marked i ligevægt. CAPM har følgende 

forudsætninger: 

 

 Investor vil maksimere et forventet afkast ud for en given risiko. Det vil sige, at det eneste 

en investor tager stilling til er afkast og risiko, når der skal foretages en investering, og intet 

andet. 

 Tidshorisonten for investeringen er ens for alle investorer, og de har samme forventning til 

både risiko og afkast på hvert enkelt investerbare aktiv. Det betyder med andre ord, at alle 

investorer har samme sandsynlighedsforudsætninger for eventuelle fremtidige scenarier i 

aktivet. 

 Fuldkommen konkurrence. Det betyder at ingen investorer kan påvirke markedsprisen på et 

aktiv. 

 Der er ingen kurtageomkostninger eller kursskæring når der foretages køb eller salg. 

Derudover betales der ikke skat. 

 Der er ingen begrænsninger for låntagning eller placering af formuen i en risikofri rente. Der 

kan sælges aktiver kort i markedet og der er ingen begrænsning herfor. 
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 Alle aktiver kan handles ned til den mindste regneenhed i økonomien. Det betyder, at der 

forudsættes at AP Møller aktien f.eks. kan handles til 50 øre.  

 

CAPM benytter også en Security Market Line (SML). Den har samme virkning som 

kapitalmarkedslinjen. SML benyttes til enkelte aktiver og ikke en hel portefølje. Forskellen i 

beregningen er dog at SML tager udgangspunkt i betaværdien, og ikke standard afvigelsen. CAPM 

formlen består derfor af:  

                        

      står for det forventede afkast på aktivet. 

   står for den risikofrie rente.  

      står for det forventede afkast fra markedet.  

   er beta, som består af kovariansen mellem aktiens og markedets afkast.  

Hvis markedet betaværdi = 1, og aktiens betaværdi = 0,5, betyder det, at den enkelte aktie vil svinge 

halvt så meget i kurs, end selve markedet, når der sker udsving på de finansielle markeder. 

Omvendt, har den enkelte aktie en betaværdi = 1,5 vil den enkelte aktie have større udsving end 

selve markedet. Betaværdien er et udtryk for den systematiske risiko som det enkelte aktiv har. 

Nedenstående er CAPM illustreret via SML.  

 

     Figur 10 – Security Market Line 

 

Kilde: Lane, Mark A – Zenwealth
47
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 Lane, Mark A – Zenwealth - http://www.zenwealth.com/businessfinanceonline/RR/CAPM.html Publiceret 2002. 

http://www.zenwealth.com/businessfinanceonline/RR/CAPM.html


Afkastsammenligning af markedsrenteprodukter i pensionsselskaber 

45 
 

Den røde prik illustrerer hvor der ud fra beta = 1 angives det forventede afkast. Med SML giver det 

mulighed for, at sammenligne forventede afkast mellem aktiver, hvor det kræver, at betaværdien 

kendes for aktiverne. Det har dog den ulempe at beta angiver den systematiske risiko, og 

beregningen derved ikke tager højde for usystematisk risiko, som alle aktiver også har. Derved skal 

den usystematiske risiko bortdiversificeres, hvilket kan gøres ved at sprede investeringerne, idet 

investor blot investerer efter den systematiske risiko.
48

  

 

CAPM har nogle simplificerede forudsætninger, som gør, at den i praksis kan være svær at bruge, 

og derved er validiteten af beregningerne ikke optimal. En af forudsætningerne er, at der ingen 

transaktionsomkostninger eller kursskæring findes, men ser vi på de finansielle markeder i dag, er 

disse omkostninger tilnærmelsesvis umulige at komme udenom. Der er også en forudsætning om, at 

alle har adgang til samme risikofrie rente, hvilket heller ikke er optimalt i den virkelige verden. Selv 

om renten er historisk lav i øjeblikket, vil der være små forskelle i risikofrie renter.  

Tidshorisonten når vi ser på pensionsopsparinger er ofte lang, men der er stadig forskel på 

tidshorisonten på f.eks. en 30-årig pensionsopsparer og en 55-årig pensionsopsparer, hvilket gør 

forudsætningen om, at alle har samme tidshorisont urealistisk. 

Som vi ser de finansielle markeder i dag, er de ineffektive, hvilket gør at professionelle investorer 

der investerer aktivt, typisk bruger mange ressourcer og omkostninger på, at indsamle information 

omkring deres investeringer og fremtidige investeringer for, at opnå et højere afkast af deres 

porteføljer. Her tager CAPM udgangspunkt i at markedet er effektivt, hvilket betyder, at alle har 

samme tilgængelige information om markedet og derved investeringerne, hvilket også er en 

urealistisk forudsætning. 

Selv om der er nogle urealistiske forudsætninger for CAPM, bruges CAPM aktivt som en 

kortlægning af kapitalmarkedet, fordi det er en model, der tager højde for både risiko og afkast. 

Med teorien fra Markowitz og CAPM kan der nu analyseres på afkastmåling via Sharpe ratio, 

Treynor og Jensen-indekset. Det vil sige, at forudsætninger for CAPM skal accepteres, for at kunne 

gøre brug af Sharpe ratio, Treynor og Jensen-indekset. 
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Sharpe ratio 

Sharpe ratio måler en porteføljes merafkast udover den risikofrie rente, målt pr. risikoenhed og 

risikoen måles ud fra porteføljens standardafvigelse.  Formlen til dette er:   

 

             
     

     
 

   er afkastet for porteføljen.  

   er den risikofrie rente.  

      er standardafvigelsen på porteføljen.  

Sharpe ratio er et målbart værktøj på den enkelte porteføljemanager, idet der således måles på 

evnen til at bortdiversificere den usystematiske risiko i porteføljen, som porteføljemanageren 

varetager. Jo højere Sharpe ratio er, jo bedre har investeringen været, målt over for risikoen. 

Treynor 

Treynor bruges til at beregne om grunden til merafkastet er høje betaværdier i aktiverne, eller 

investor har været dygtig til, at finde aktiver, der har givet et højere afkast end forventet. Formlen til 

dette er:  

 

        
     

  
 

   står for afkastet for porteføljen.  

   er den risikofrie rente.  

   er betaværdien på porteføljen.  

Treynor er et godt værktøj når den usystematiske risiko er bortdiversificeret, men selve porteføljen 

er opdelt i en række specielle porteføljer. 

Jensen-indekset 

Jensen-indekset måler en porteføljes merafkast eller underafkast, i forhold til det allerede 

forventede afkast, som blev beregnet ud fra CAPM. Formlen til dette er: 
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   står for afkastet for porteføljen.  

   er den risikofrie rente.   

   er betaværdien på porteføljen.   

   står for afkastet på markedet.  

Jensen-indekset er et godt værktøj til veldiversificerede porteføljer og udregningen angives i 

procent, som oftest er lettere at forstå.
49

 

Fælles for Sharpe ratio, Treynor og Jensen-indekset er, at de bygger på historiske data. Det er en 

udmærket indikation, men man skal huske, at historien ikke nødvendigvis fortæller fremtiden. 

Historiske beregninger ved måling af risiko er ikke retvisende, men det er det bedst mulige bud. 

 

Konklusion af US2 

Beregning af afkast til brug for performancesammenligning, kan som tidligere nævnt gøres via 

mange metoder. Alle beregningsmetoderne jeg har analyseret og teorien hertil bruges aktivt i dag. 

Forskellen ligger dog i, hvornår man bruger den ene metode frem for en anden.  

De helt forenklede beregningsmodeller, som der startes ud med, indeholder ikke nok data til at 

kunne bruges til komplicerede performancesammenligninger på en pensionsopsparing, hvor der 

hele tiden skal tages højde for indbetaling/udbetaling og udbytter der geninvesteres.  

Her er den interne rente metode fordelagtig set i forhold til en pensionsordning, hvor der ikke 

foretages indbetalinger eller udbetalinger på, men hvor der kommer udbytter som geninvesteres. 

Den interne rentemetode kan altså her bruges til afkastsammenligning på en pensionsopsparing, 

såfremt pensionsopsparingen ikke har indbetalinger eller udbetalinger, samt sammenligningen sker 

med en pensionsopsparing der har samme forudsætning.  

Jeg gennemgik og analyserede på det tidsvægtede geometriske afkast, som jeg mener er retvisende 

for, hvordan afkast beregnes til brug for performancesammenligning på pensionsordninger i dag. 

Dette bekræftes også i henstillingen fra F&P, hvor der henstilles til at følgende formel bruges til 
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brug for afkastopgørelser på pensionsopsparinger:
50

  

                              
 
 
 
 
   

 

Årsagen er at det tidsvægtede geometriske afkast tog højde for både indbetalinger, indskud og 

udbetalinger henover den målte periode. Dette har altså de fordele, at den tog højde for et vægtet 

afkast i form af indbetalinger/udbetaling, som den interne rente metode ikke tog højde for. 

Derudover har denne model samme fordele som den interne rente metode. Ulempen er dog, at det 

kan være store komplicerede regnestykker, hvis der for eksempel er mange indbetalinger henover 

den målte periode, samt alle købs/salgskurser skal kendes.  

Jeg kan ydermere konkludere at Hardy’s formel er fordelagtig, at bruge for et helt pensionsselskabs 

årsregnskaber, i og med at formlen antager samme jævne indbetaling, og det kan have stor effekt på 

beregningen af afkastet, hvis der sker større ændringer i indbetalingerne henover et kalenderår for 

den enkelte pensionsopsparers pensionsopsparing. 

Ulempen ved det tidsvægtede geometriske afkast er, at der i selve beregningsmetoderne ikke tages 

højde for risikoen. Derfor analyserede jeg også ud fra Markowitz porteføljeteori og CAPM, på 

Sharpe ratio, Treynor og Jensen-indekset. Her er dog nogle urealistiske forudsætninger, der skal 

accepteres, samt de tre metoder til performancesammenligning egnede sig mere til 

porteføljeforvalteren, som er pensionsselskabet, end til selve pensionsopspareren. Men fordelen her 

er, at der bliver taget højde for selve risikoen i denne afkastmåling, hvilket gør det interessant for 

pensionsopspareren, at kende mere til disse nøgletal.    
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US 3 - Hvordan sammenlignes afkast af markedsrenteprodukter?  

Med analyse og konklusion af de to forestående undersøgelsesspørgsmål, er der et teoretisk og 

praktisk fundament på plads. Derfor er det nu muligt at analysere nærmere på de 

afkastsammenligninger, der er tilgængelig for pensionsopspareren og offentligheden generelt, samt 

om min teori fra undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 bliver brugt i praksis. Formålet med at dykke ned 

og analysere den nuværende tilgang til afkastsammenligninger er, at få overblik over hvor meget 

eller lidt hensyn, der tages til risikoforskellene i de nuværende afkastsammenligninger, og hvilken 

påvirkning det har for pensionsopspareren. Det kan også give inspiration og idéer til en eventuel 

optimeret tilgang til afkastsammenligning.  

 

I og med at der er mange afkastsammenligninger, har jeg begrænset mig til, at analysere på to 

afkastsammenligninger. Den første afkastsammenligning er fra Bedstpension som er uvildige 

pensionsmæglere. De agerer altså som rådgiver for en pensionsopsparer. De har lavet en rapport om 

afkastsammenligning på tværs af pensionsselskaberne.    

Den anden afkastsammenligning er Morningstar, som er et uafhængigt analysebureau, der laver 

afkastsammenligninger for pensionsmarkedet til pensionsopspareren, og ofte bruges deres 

afkastsammenligninger i diverse medier. 

Analyse af rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter af Bedstpension  

I Bedstpensions indledning står der beskrevet, at rapporten primært indeholder 

afkastsammenligning af en fast investeringssammensætning og sekundært 

livscyklussammensætning.
51

   

 

Når der er tale om fast investeringssammensætning på et MP, betyder det, at der f.eks. fra oprettelse 

af pensionsopsparingen og frem til pensionen er færdigudbetalt, vil være samme procentuelle 

fordeling af investeringsaktiverne. Ved livscyklus er det anderledes, når kunden har valgt sin 

risikoprofil, uanset om der er tale om en lav, middel eller høj risikoprofil, så vil der også blive taget 

højde for risikoen, set i forhold til tidshorisonten. Så jo tættere pensionsopspareren kommer på 
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pensionsalderen, jo mere nedtrappes højrisiko aktiver og opjusteres af lavrisiko aktiver, ud fra den 

valgte risikoprofil.
52

 Længere nede i rapporten under detailresultater, oplyser Bedstpension i deres 

rapport selv, at faste investeringssammensætninger og livscyklus investeringssammensætning ikke 

direkte kan sammenlignes med hinanden. Det undrer mig derved, at de vælger at lave en 

afkastsammenligning, hvor de inddrager begge dele, når de selv oplyser de ikke direkte kan 

sammenlignes. Alternativt burde de adskille disse afkastsammenligninger, eller finde en model i 

deres afkastsammenligning, hvorpå der tages højde for disse forskelle i MP 

investeringssammensætning og risiko. En middel risiko med en fast investeringssammensætning, 

kontra en middel risiko med livscyklus og løbende nedtrapning af risiko, kan betyde at der er 

forskel på risiko, set i forhold til afkastet.  

Resultaterne i rapporten giver oplysninger om hvad deres beregninger bygger på. Her tager deres 

rapport udgangspunkt i en person der er 40 år gammel, og har forventet pensionsalder ved 67 år, 

pensionsformuen er på 500.000 kr. og har en årlig indbetaling på 50.000 kr. som forfalder 1. januar 

i hvert kalenderår.
53

  

Det vil sige, at Bedstpensions afkastsammenligning som udgangspunkt egner sig til 

pensionsopsparer omkring alderen 40 år, samt har en pensionsopsparing på omkring 500.000 kr. 

med en årlig indbetaling. Det er ikke en afkastsammenligning, der går ud til den brede befolkning af 

pensionsopsparer. Samtidig bruger de den forenklede interne rente formel til udregning af afkast: 

             
            

  

 

   

 

Som jeg tidligere har analyseret, egner denne sig til pensionsopsparinger med ingen eller én årlig 

indbetaling. Det er en beregningsmetode som kan bruges, men som også tidligere analyseret, 

indbetaler de fleste pensionsopsparere mere end en gang årligt. Henstillingen fra F&P henstiller til, 

at bruge formlen for det tidsvægtede geometriske afkast, det vil sige at Bedstpension ser bort fra 

henstillingen, ved at bruge en anden beregningsmetode. 
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Afkastsammenligningen har til dels, taget højde for risikojustering, i og med Bedstpension i 

Appendiks beskriver syv risikogrupper, som de sammenligner afkast ud fra. 

Tabel 2 – Bedstpensions Risikogrupper 

 

Kilde: Bedstpension - Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) fra 2006 til 2014. Side 10 - 

appendiks. Publiceret 1.2.2014. 
54

 

Bedstpension har lavet deres egne risikogrupper. Det er positivt, at de har taget risikobetragtningen 

med ind i deres afkastsammenligning, men ud fra den tidligere analyse i undersøgelsesspørgsmål 1, 

hvor jeg undersøgte henstillingen fra F&P, hvor der også er defineret syv risikoklasser, er der 

væsentlige forskelle.  

Tabel 3 - Risikoklasser 

 

F&P – Henstilling fra F&P. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter. Side 6. Publiceret 09.03.2015.
55
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I henstillingen fra F&P, befinder man sig i risikoklasse 1, som er den mest forsigtige, hvis der er en 

standardafvigelse mellem 0% og 0,5%, men i Bedstpensions analyse ligger standardafvigelsen i 

risikoklasse 1, fra 0% til 1%. Ved risikoklasse 2 ligger F&P med en standardafvigelse mellem 0,5% 

og 2%, her ligger Bedstpension med 1% og 5%. Bedstpensions risikogrupper følger ikke 

henstillingen fra F&P. For pensionsopspareren er det med til at forvirre billedet, at der er forskelle i 

afkastsammenligninger, hvorpå risikoen beregnes og tages i betragtning.  

En anden ikke uvæsentlig faktor i Bedstpensions beregninger i forbindelse med risikogrupperne, er 

udbredelsen af alternative investeringer. Flere pensionsselskaber investerer i alternative 

investeringer. Ved alternative investeringer er det svært at måle på risikoen, og derved svært at 

finde og bruge data til, at beregne risikoen i pensionsselskabernes alternative investeringer. 

Derudover er der endnu ikke et større fokus på dette område fra Finanstilsynet, men Finanstilsynet 

har en forventning om, at pensionsselskaberne forholder sig kritisk til beregningerne af 

pensionsselskabernes risiko, når de går ind i alternative investeringer.
56

  

Det betyder, som Bedstpension også pointerer, at hvis et enkelt pensionsselskab har en større 

procentdel af pensionsformuen i alternative investeringer end konkurrenterne, så vil beregningen af 

risikoklassen være mindre valid.  

Beregningerne i Bedstpensions risikogruppe tager udgangspunkt i et konfidensinterval på 2,5%. 

Ved et konfidensinterval på 2,5% menes det, at der er 95% sandsynlighed for at afkastet ender 

inden for den beregnede standardafvigelse. Dette er dog positivt. Et konfidensinterval på 2,5% er 

normalt.  

 

Bedstpension bruger Value-at-Risk modellen for opgørelsen (herefter kaldet VaR).
57

 VaR-modellen 

bruges til standardisering af risikoen på finansielle aktiver. J.P.Morgan opfandt denne model i 1994. 

Dog tager den højde for historisk data, og er derfor ikke en krystalkugle, der kan se ind i fremtiden. 

VaR benytter  i høj grad samme måde at opgøre standardafvigelser og foretager korrelationer, som 
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der gøres i Markowitz porteføljeteori og CAPM. F.eks. er en af forudsætningerne, at afkastet på alle 

de finansielle aktiver er normalfordelt. VaR for en portefølje kan beregnes ved følgende formel: 

 

         
    

    
    

                                     

   angiver markedsværdien i aktier.  

   angiver markedsværdien i obligationer.  

   angiver standardafvigelsen for aktierne.   

   angiver standardafvigelsen for obligationerne.   

                     angiver korrelationen mellem aktierne og obligationerne.  

VaR er et godt udgangspunkt for at beregne risikoklasserne ud fra, men der er mange antagelser 

som man skal forholde sig til, for at kunne lave beregningen. F.eks. antagelser omkring risiko og 

markedsværdi af alternative investeringer, som der tidligere nævnt er svære at opgøre.
58

 

I bilag 4 ses uddrag af Bedstpensions afkastsammenligning.
59

 I afkastrapporten, hvor der er oversigt 

over de forskellige markedsrenteprodukter i pensionsselskaberne, er der blandt andet medtaget 

risikoprofilen Danica Valg 100% aktier. Jeg er er ansat som pensionskonsulent i Danske Bank, og 

min rådgivning omfatter også produkter i Danica Pension. Danica Valg 100% aktier er en 

risikoprofil, som kun kan vælges ved markedsproduktet Danica Link. Der er produktoplysninger 

om det på Danica Pensions hjemmeside, men aktivt i rådgivningen, er det et såkaldt skuffeprodukt. 

Det bliver kun brugt på kunder med et meget specielt behov, hvor der er ønske fra 

pensionsopspareren om delvist selv, at sammensætte sine investeringsaktiver, men ud fra udvalgte 

investeringsforeninger, som Danica Pension har udvalgt. I mit virke som pensionskonsulent i 1,5 år 

i Danske Bank, har jeg endnu til gode, at nyoprette en Danica Link, og jeg afholder 8-12 

pensionsmøder med kunder om ugen. Derfor mener jeg ikke, at afkastsammenligningen skal 

indeholde markedsrenteproduktet Danica Link, og samtidig får det mig til at stille et større 

spørgsmålstegn, om der er nogen markedsrenteprodukter i de andre pensionsselskaber, der også er 

et specialprodukt, som ikke burde være medtaget i Bedstpensions afkastsammenligning. 
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Konklusion af Bedstpensions afkastsammenligning  

Det er positivt at Bedstpension har forsøgt at foretage en afkastsammenligning, som tager højde for 

risikoen ved investering i markedsrenteproduktet. Inden jeg påbegyndte analysen af min opgave, 

skrev jeg i min hypotese, at jeg var i tvivl om hvorvidt der blev taget højde for dette i 

afkastsammenligninger. Den hypotese er nu skudt ned, i og med denne afkastsammenligning tager 

højde for risikoen. Når det så er sagt, så blander Bedstpension investeringssammensætningerne 

faste og livscyklus, hvilket skaber forvirring for pensionsopspareren, fordi der er forskelle på 

risikoen og risikonedtrapningen herimellem.   

Samtidig indebærer analysen en tvivlsom validitet omkring de markedsrenteprodukter, der er 

medtaget i deres analyse. Det kan være nogle af markedsrenteprodukterne ikke etableres ved nye 

pensionsoprettelser længere. Her blandet andet Danica Link.  

Bedstpension skaber yderligere forvirring ved, at bruge deres egne risikoklasser set i forhold til, at 

brancheforeningen F&P allerede har generet en henstilling med en model for beregning af 

risikoklasser. De benytter heller ikke afkastopgørelsen via tidsvægtet geometrisk afkast, som F&P 

henstiller til.   

 

Selv om Bedstpension forsøger at underbygge et godt datagrundlag ved brug af VaR-modellen, kan 

det skabe et forvrænget billede for pensionsopspareren, når der bruges forskellige risikoklasser og 

forskellige beregningsmetoder til brug for afkastopgørelser. Hvis en pensionsopsparer, hver gang de 

ser en ny afkastsammenligning, skal kende baggrunden for den individuelle risikogruppering, bliver 

det ikke gennemskueligt. Bedstpension vælger, at bruge et alt for specifikt eksempel på en 40-årig 

pensionsopsparer med en årlig pensionsindbetaling. Det betyder, at afkastsammenligningen ikke går 

bredt ud til befolkningen af pensionsopsparer. Især når størstedelen af pensionsopspareren 

indbetaler løbende henover et år. Derfor er det mere realistisk, at udvide deres formel til et 

geometrisk tidsvægtet afkast med flere indbetalinger henover et år. Intern rente modellen er 

udmærket at bruge, men at regne med tidsvægtet afkast, hvor der er flere løbende indbetalinger over 

et år, vil medvirke til at afkastsammenligningen bliver mere valid for pensionsopspareren.  
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Analyse af afkastsammenligning fra Morningstar  

Morningstar laver løbende rapporter om afkastsammenligninger af MP, den seneste de har lavet er 

fra 29. februar 2016, som er den jeg vil analysere ud fra. 

I modsætning til Bedstpensions afkastsammenligning, har Morningstar medtaget 

afkastsammenligning for henholdsvis 30, 20, 15, 10 og 5 år til pensionering. Denne 

afkastsammenligning rammer mere bredt end Bedstpensions.
60

 Det har også ligheder med 

henstillingen fra F&P, hvor det nævnes afkastmålinger for henholdsvis 30, 15 og 5 år til 

pensionering. 

Morningstars analyse af risikoklasser i denne afkastsammenligning, tager udgangspunkt i 

henstillingen fra F&P og deres beregninger af risikoklasserne ud fra standardafvigelserne.
61

 

Morningstar har ydermere taget højde for forskellen på MP, det betyder at de har opdelt deres 

analyse, så der er lavet afkastsammenligning hver for sig på henholdsvis livscyklus, hvor der 

nedtrappes i risikoen og de faste investeringssammensætninger i modsætning til Bedstpension.  

Morningstars rapport indeholder afkastsammenligning på to forskellige områder. Første område er 

afkastsammenligning mellem pensionsselskabernes investeringsprofiler på MP.  
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Tabel 4 – Morningstars afkastsammenligning  

Kilde:  Mikkelsen, Nikolaj Holdt - Morningstar - Afkast analyse af pensionsbranchens markedsrenteprodukter. Uddrag 

– side O1. Publiceret 29.2.2016. 
62

  

 

I ovenstående uddrag af Morningstars analyse kan det aflæses, at der sammenlignes ud fra 

investeringsprofilerne, men som det også kan aflæses er standardafvigelsen beregnet. Hvis jeg ser 

på den syvårige standardafvigelse, har Danica Balance Middel risikoforløb, 30 år, en 

standardafvigelse på 11,20%, hvilket efter henstillingen i F&P placere den i risikoklasse 5,25. Men 

kigger vi på Nordea VP Aktiv Mellem Risiko, 30 år er standardafvigelsen 7,38%, hvilket placere 

den i risikoklasse 4,5.   

Danica Balance Middel risikoforløb, 30 år har over 7 år givet 134,06% i afkast, og Nordea VP 

Aktiv Mellem Risiko, 30 år har givet 99,7%.   

Morningstar bruger også Sharpe ratio til at måle risikoen via standardafvigelsen. Når denne bringes 

ind i analysen, kan det aflæses i ovenstående uddrag, at Nordea VP Aktiv Mellem Risiko, 30 år, har 

den højeste Sharpe ratio. Det betyder, at Nordea VP Aktiv Mellem Risiko, 30 år, har givet det 

bedste merafkast ud fra risikoen baseret på standardafvigelsen.  

Når man som pensionsopspareren ikke har den fornødne viden, omkring hvad standardafvigelsen og 

Sharpe ratio betyder, og at de bruges til at analysere risiko og volatilitet, men måske blot kigger på 

opnået afkast, så ser Danica Balance ud som vinderen over Nordea VP Aktiv. Dette er dog ikke 

tilfældet, netop fordi Danica Balance i denne investeringsprofil har en højere risiko, end Nordea VP 

Aktiv. Faktisk er det Nordea VP Aktiv, som er vinderen når der tages højde for risikoen, som er 

beregnet ud fra standardafvigelsen og den høje Sharpe ratio. Pensionsopsparer kan altså ende ud i, 
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at tage en højere risiko end forventet, ved at kigge på denne afkastsammenligning.  

 

Den anden måde Morningstar også opgør afkastsammenligning i rapporten, er ved at foretage 

afkastsammenligningen ud fra den beregnede risikoklasse fra henstillingen fra F&P.   

Tabel 5 – Morningstars afkastsammenligning fordel på risikoklasser  

 

Kilde: Mikkelsen, Nikolaj Holdt - Morningstar - Afkast analyse af pensionsbranchens markedsrenteprodukter. Uddrag – 

side O11. Publiceret 29.2.2016. 
63 

Det er positivt, at Morningstar laver afkastsammenligningen, hvor der tages højde for 

risikoeksponeringen. Min hypotese i starten af forløbet med denne opgave, var som tidligere nævnt, 

at der ikke blev taget højde for dette i afkastsammenligninger. Ligesom ved Bedstpension, tages der 

højde for risikoeksponeringen.  

Dog mener jeg, at en del af min hypotese stadig holder vedrørende muligheden for at optimere 

afkastsammenligningerne til pensionsopspareren. Når man kigger på ovenstående uddrag af 

Morningstars analyse, kan det aflæses af der ved risikoklasse 3,50, ligger fem forskellige Danica 

Balance risikoprofiler, heraf fire af dem som Laveste risikoforløb dog med tidshorisonterne 20, 15, 

10 og 5 år til pensionering. Når Morningstar forsøger at tage højde for risikoeksponeringen i 

afkastsammenligningen, blander de tidshorisonterne og risikoprofilerne for pensionsselskaberne 
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sammen, hvilket kan skabe forvirring for pensionsopspareren. Igen er der brugt standardafvigelsen 

og Sharpe ratio til at beregne hvor godt pensionsselskaberne har klaret det. Men problemstillingen 

er stadig, at den enkelte pensionsopsparer ikke har viden nok til, at kunne bedømme om afkastet er 

bedre eller dårligere ud fra disse. Dette må kunne forenkles og optimeres.   

Min analyse tager udgangspunkt i de kommercielle pensionsselskaber, hvorpå Morningstar analyse 

også indeholder de tværgående pensionskasser, hvilket jeg har valgt at se bort fra i min 

afgrænsning. 

Konklusion af Morningstars afkastrapport  

I modsætning til Bedstpension, er det positivt at Morningstar bruger risikoklasserne fra 

henstillingen fra F&P. Men min vurdering er, at afkastrapporten, er alt for svær at læse for en 

pensionsopsparer. Morningstar foretager en afkastsammenligning direkte på investeringsprofilerne 

mellem pensionsselskabernes MP, hvor det er svært for pensionsopspareren at vurdere 

risikoforskellen, medmindre man har økonomisk forståelse for standardafvigelser og Sharpe ratio. 

Samtidig forsøger Morningstar, at foretage afkastsammenligning med udgangspunkt i risikoen og 

risikoklasserne fra F&Ps henstilling. Udfordringen her er at de blander tidshorisonterne for MP i 

pensionsselskaberne, hvilket igen gør det uoverskueligt for pensionsopsparerne, men det er positivt 

at de forsøger at foretage afkastsammenligning, hvor risikoen er hovedpunktet for opgørelsen. 

Konklusion af US3   

Afkastsammenligninger på MP opgøres på baggrund af forskellige metoder. Bedstpension bruger 

den interne rente, og deres egne risikogrupper, og knytter sig ikke lige så tæt op af henstillingen fra 

F&P, som Morningstar gør.  

Både Bedstpension og Morningstar benytter anerkendte beregningsmodeller til at inddrage risikoen 

i deres afkastsammenligninger. Herunder VaR og Sharpe Ratio. Selv om VaR og Sharpe Ratio har 

nogle særlige forudsætninger, som der skal tages højde for, så er det de bedste muligheder der er 

for, at medtage risiko i beregningerne. Samtidig er jeg blevet bekræftet i, at den teori og de 

beregningsmodeller jeg var igennem i US2, faktisk bliver brugt aktivt til, brug for 

afkastsammenligninger på MP. Afkastsammenligning af MP opgøres altså enten via tidsvægtet 

geometrisk afkast eller ved brug af den enkle interne rente model. For at medtage risikoaspektet, 
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bruges Sharpe Ratio og VaR.  

 

Udadtil for pensionsopspareren, kan det være svært at danne sig et godt overblik over, hvilket MP 

og hvilket pensionsselskab der har gjort det bedst. Bedstpension har forsøgt ved at lave deres egne 

risikoklasser, men blander faste investeringssammensætninger med livscyklus 

investeringssammensætninger. Morningstar er gået skridtet dybere og holder dem hver for sig, 

samtidig med at de bruger risikoklasserne fra henstillingen fra F&P. Dog hvor Morningstar blander 

tidshorisonterne sammen, og pensionsopspareren har behov for at have et dybere kendskab til 

Sharpe ratio for, at vurdere om afkastet er godt nok, set i forhold til risikoen. Selv om en del af min 

hypotese ikke længere holder, mener jeg stadig, at der er mulighed for at optimere 

afkastsammenligningen, hvor der tages bedre højde for risiko og afkast, så det for 

pensionsopspareren er nemmere, at træffe et validt valg om placering af pensionsformuen. 
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US 4 - Hvad skal der til for at der sammenlignes afkast anderledes, og mere 

optimalt, når der tages højde for risikoen ved investeringerne, og hvordan kan 

det eventuelt beregnes?  

Der er blevet besvaret i US1 hvorfor der findes afkastsammenligning, i US2 analyseret på hvilke 

teorier og beregningsmodeller der kan bruges til afkastsammenligning. I US3 blev der analyseret på 

hvordan der foretages afkastsammenligning på markedet i dag, og hvilken indflydelse blandt andet 

beregningsmodeller, henstilling fra F&P og lovgivning har på både risikoforholdene og 

afkastsammenligningerne. US1, US2 og US3, har dannet fundament og inspiration til, at kunne 

analysere på en ny tilgang til afkastsammenligning og optimering, som tager bedre højde for 

forskellen i risikoelementerne. Formålet med at analysere på hvordan der kan afkastsammenlignes 

anderledes og mere optimalt er, at denne del af analysen danner de sidste rammer og sidste viden 

for, at kunne besvare den ovenstående problemformulering. 

Jeg har valgt at min analyse og beregning af afkastsammenligning, blot medtager de tre største 

pensionsselskaber PFA, Danica Pension og Nordea Liv og Pension, som jeg også har skrevet i min 

afgrænsning. Afkastsammenligningen sker på deres respektive livscyklus markedsrenteprodukter, 

hvor der er løbende nedtrapning i risiko.  

Jeg mener at det vil være mere optimalt, at foretage en afkastsammenligning, hvor der er en klar og 

fælles definition af, hvor stor en andel af diverse investeringsaktiver der er for pensionsselskabernes 

investeringsprofiler ved lav, høj og middel risiko, inden for de forskellige tidshorisonter. Her vil jeg 

bruge tidshorisonterne fra henstillingen fra F&P. Tidshorisonterne ved afkastsammenligning i 

henstillingen for F&P er 30 år, 15 år og 5 år og før pensionering.  

Når der laves en klarer definition af investeringsprofilerne, betyder det at der i 

afkastsammenligningerne tages højde for både risiko og afkast. Det vil være enklere for 

pensionsopspareren, at vælge hvor pensionsopsparingen skal placeres. Det kan også betyde, at 

risikobarometeret som uddybes i henstillingen fra F&P ikke længere vil være relevant for 

pensionsopspareren at sætte sig ind i, idet afkastsammenligningen har taget højde for en og samme 

risiko på tværs mellem pensionsselskaberne. Alternativt kan risikobarometeret stadig bruges, men 

ud fra hvor på risikobarometeret det anses, at diverse risikoaktiver tilhører. Det vil for 
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pensionsopsparerne give en god illustrativ forståelse af, hvor stor forskel der f.eks. er på risikoen på 

en aktie og en statsobligation. 

Fælles definition af investeringsprofiler  

Til at starte med kræver det, at jeg finder en klar fælles definition af risikoen. Jeg analyserer her på 

en middel risikoprofil. Jeg analyserer ikke på en lav og høj risiko, idet tilgangen og 

beregningsmetoden vil være den samme, blot med andre tal som input.  

Der er flere metoder at beregne en risikoprofil på. Den ene model er ved at bruge Markowitz 

efficiente rand, dog er ulempen her, at det vil være min risikoaversion der vil præge disse 

beregninger. Jeg mener ikke at det skal være min risikoaversion, som en middel investeringsprofil 

skal beregnes ud fra. Jeg har derfor valgt en anden tilgangsmetode.  

Jeg har nærstuderet PFA, Danica Pension og Nordea Liv og Pensions risikoaktiver ud fra en middel 

investeringsprofil og tidshorisonterne 30 år, 15 år og 5 år til pensionering. Herefter har jeg beregnet 

gennemsnittet mellem de tre pensionsselskaber og får nedenstående betegnelse for en fælles middel 

risiko.   

 

PFA bruger en højrisiko fond og en lavrisiko fond i deres MP produkter. Danica Pension har det 

samme, dog har de en ekstra fond som de kalder Mix fond. Den fond bruges til at justere op og ned 

i risiko, i henhold til deres forventninger til markedet. Nordea Liv og Pension bruger også to fonde, 

men har en lille andel i en tredje fond, som de hverken definere som høj eller lav risiko. Ud fra 

mine beregninger får jeg nedenstående definitioner af en middel risiko.   

 

Tabel 6 – Afkastsammenligning, 30 år til pensionering 

30 år til pensionering PFA 

Danica 

Pension 

Nordea Liv og 

Pension 

Vægtet beregning af 

en middel risiko 

Høj risiko aktiver 75% 93% 75% 81,00% 

Lav risiko aktiver 25% 7% 25% 19,00% 
Kilde: Egne beregninger   
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Tabel 7 - Afkastsammenligning, 15 år til pensionering 

15 år til pensionering PFA 

Danica 

Pension 

Nordea Liv og 

Pension 

Vægtet beregning af 

en middel risiko 

Høj risiko aktiver - 66,00% 75% 70,50% 

Lav risiko aktiver - 34,00% 25% 29,50% 
Kilde: Egne beregninger  

Tabel 8 - Afkastsammenligning, 5 år til pensionering 

5 år til pensionering PFA 

Danica 

Pension 

Nordea Liv og 

Pension 

Vægtet beregning af 

en middel risiko 

Høj risiko aktiver 30% 46,00% 60% 45,33% 

Obligationer 70% 54,00% 40% 54,67% 
Kilde: Egne beregninger 

Årsagen til at jeg har valgt denne tilgang til beregning af en risiko er, at der her tages mest muligt 

højde for pensionsselskabernes difference ved hver deres risikoprofiler. I introduktionen spurgte jeg 

hvad en middel risiko vil sige, hvilket jeg her har defineret. 

Desværre har jeg set mig nødsaget til, ikke at tage højde for PFAs risikoallokering ved beregningen 

med 15 år til pensionering. PFA oplyser blot, at de nedtrapper risikoen løbende, men oplyser ikke 

hvad fordelingen er mellem deres høj- og lavrisiko fonde, medmindre du allerede har en 

pensionsopsparing i PFA. Dette gør, at beregningen for middel risiko med 15 år før pensionering, er 

mindre valid end beregningen for de to andre tidshorisonter. 
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En anden forudsætning for min beregning vedrører Nordea Liv og Pension. De opererer med tre 

risikoaktiver i deres risikoprofiler: 

Figur 11 – Nordea Liv og Pensions risikodeling 

  

Kilde: Nordea Liv og Pension
64 

Denne opdeling har PFA og Danica Pension ikke oplyst. For at kunne beregne min middel risiko 

har jeg vurderet Nordea Liv og Pensions ”Afkast investeringer” som høj risiko andelen og ”Sikre 

investeringer” samt ”Indkomst investeringer” som lav risiko. Nordea Liv og Pension, oplyser ikke 

yderligere information til brug for en risikoanalyse af skovinvesteringer og kreditfonde, men 

Nordea Liv og Pension skriver, at de ikke kan betegnes som risikobetonede. Derfor har jeg valgt at 

de tilhører lav risiko i min beregning, til brug for en fælles definition af middel risiko. 

 

For beregningen af risikoen har jeg også en forudsætning fra Danica Pension. I Danica Pension har 

de tre fonde de laver deres risikoallokering ud fra: Offensiv, som består af høj risikoaktiver, 

Defensiv som består af lav risiko, samt de har en Mix. I Mix fonden justeres der løbende op og ned 

i de risikobetonede aktiver. Fonden er nystartet, hvilket betyder der ikke er offentligt data 

tilgængeligt endnu.
65

 Derfor har jeg forudsat at Mix fonden indeholder 50% højrisiko aktiver og 

50% lavrisiko aktiver. 
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 Nordea Liv og Pension -
https://www.nordealivogpension.dk/Vores+produkter/Opsparingsformer/V%c3%a6kstpension/852024.html 
65

 Danica Pension - http://danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/Opsparing/Danica-
Balance/Pages/Danica-Balance.aspx 

https://www.nordealivogpension.dk/Vores+produkter/Opsparingsformer/V%c3%a6kstpension/852024.html
http://danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/Opsparing/Danica-Balance/Pages/Danica-Balance.aspx
http://danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/Opsparing/Danica-Balance/Pages/Danica-Balance.aspx
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Uanset hvilken metode jeg beregner en fælles risikodefinition på, vil nogle af pensionsselskaberne 

formentlig kritisere en sådan tilgang. Grundet de enkelte pensionsselskaber kan have nogle områder 

i deres risikoallokering, hvor de gør det bedre end på andre områder. Når min beregning af en fælles 

definition for en risiko indebærer, at jeg tager mindre højde for et investeringsområde, hvor et 

pensionsselskab gør det bedre end på deres andre investeringsaktiver. Men via denne metode har 

jeg forsøgt, at tage mest muligt højde for dette aspekt, ved netop at beregne definitionen af risikoen 

ud fra pensionsselskabernes risikoallokering. 

Definition af Lav- og højrisiko aktiver  

Jeg har nu en fælles definition af en middel risikoprofil på tværs af pensionsselskaberne og hvor 

meget, den set i forhold til tidshorisonterne, skal indeholde af lav- og højrisiko aktiver. Men for at 

kunne beregne afkast og lave en afkastsammenligning, bliver jeg nødt til at definere hvilke 

investeringsaktiver der hører til under lav- og højrisiko. 

Vi befinder os på et konkurrencefyldt oligopolistisk marked, hvor pensionsselskaberne konkurrerer 

på, at skabe det højeste afkast til deres kunde. Det betyder at pensionsselskaberne ikke giver 

offentligheden fuld adgang til deres investeringer. Dette er en væsentlig begrænsning til brug for 

min beregning af afkastsammenligning. PFA er lidt åbne og viser fordelingen af 

investeringsaktiverne i deres risikofonde for deres MP. For eksempel oplyser de følgende 

investeringsallokering i deres højrisiko fond: 
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     Figur 12 – PFAs aktivfordeling i højrisiko fonden 

 

Kilde: PFA Pension.
66

 

Selv om PFA er meget åbne, så mangler der stadig mere information for at kunne gøre 

beregningerne mere valide. F. eks. den procentuelle fordeling af selve obligationstyperne. Der er 

stor forskel på risikoen på en statsobligation og en kreditobligation. 

Danica Pension er mere lukket med deres investeringer. De oplyser ikke hvilke former for 

investeringsforeninger der investeres i og ej heller hvilke investeringsaktiver ”Øvrige” indeholder. 

Figur 13 – Danica Pensions aktiv fordeling I Offensiv fonden 

 

Kilde: Danica Pension.
67

  

 

Når jeg definere hvilke investeringsaktiver, der har lav risiko, og hvilke investeringsaktiver der har 

høj risiko, er jeg begrænset af manglen på åbenhed i pensionsselskabernes investeringer i deres MP. 
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 PFA Pension - https://pfa.dk/om-pfa/finansiel-information/aktivfordeling/ 
67

 Danica Pension - http://danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/Opsparing/Danica-
Balance/Pages/Danica-Balance.aspx 
 

https://pfa.dk/om-pfa/finansiel-information/aktivfordeling/
http://danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/Opsparing/Danica-Balance/Pages/Danica-Balance.aspx
http://danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/Opsparing/Danica-Balance/Pages/Danica-Balance.aspx
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Den bedste tilgang jeg derved kan tage, er ved at bruge årsregnskaberne for 2014 for de tre 

pensionsselskaber. Her har det været muligt, at se afkast for deres investeringsallokeringer. 

Investeringsallokeringerne er: børsnoterede kapitalandele, unoterede kapitalandele, ejendomme, 

finansielle instrumenter, dattervirksomheder og obligationer.   

Jeg har set mig nødsaget til at tage en generel betragtning for risikoaktiverne. Årsagen til dette er, at 

årsregnskaberne for pensionsselskaberne involverer hele pensionsselskabets investeringsportefølje, 

og derved ikke udskilles for selve MP. Når pensionsselskaberne oplyser deres fordeling af 

investeringer, af diverse former for obligationstyper i hele pensionsselskabets portefølje, bliver jeg 

nødt til, at tage en generel risikobetragtning for obligationerne. Det ville kræve mere åbenhed i 

pensionsselskabernes investeringer i MP, hvis jeg skulle differentiere risikoaktiverne, såsom 

forskellen i obligationstyperne i min afkastsammenligning. 

I årsregnskaberne har jeg antaget at børsnoterede kapitalandele består af aktier. Unoterede 

kapitalandele har jeg antaget som alternative investeringer og private equity. Øvrige finansielle 

investeringsaktiver og afledte finansielle instrumenter består af derivater.  

Aktier 

Jeg har valgt at aktier er et højrisiko aktiv. Aktier har større volatilitet end f. eks. obligationer, men 

aktier giver forventeligt også et højere afkast på sigt. Dette ses også i Markowitz efficiente rand, der 

på grafen viser, at jo højere andel af aktier, jo højere risiko. Der er dog forskel i volatiliteten af 

aktier, afhængig af sektor og lande, men i det jeg ikke har data til at analysere aktierne mere præcis 

og enkeltvis, har jeg valgt en generel betragtning af aktier.  

 

Alternative investeringer  

Alternative investeringer er unoterede investeringer, som ofte er illikvide og der er heller ikke 

meget transparens. Typisk vil det være investeringer der foretages med en længerevarende 

tidshorisont. Det er en form for investering der bliver mere og mere  brugt, og der er begyndt at 

være mere fokus fra Finanstilsynet angående beregningsmodeller til brug for værdiansættelse, og 

afkastet af disse investeringer. Når de alternative investeringer ofte er skræddersyet og illikvide, 

betyder det, at det er svært at trække sig ud af investeringen før tid. Samtidig er de alternative 
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investeringer mere og mere brugt, i jagten på højere afkast.
68

 Jeg vurderer alternative investeringer 

som et højrisiko aktiv. 

Obligationer 

Der er flere typer af obligationer som f.eks. Statsobligationer, Realkreditobligationer, 

Indeksobligationer og Kreditobligationer. Samtidig er der også forskellige varigheder af 

obligationer, såsom lange, mellemlange og korte obligationer. En statsobligation er et meget sikkert 

investeringsaktiv, typisk vil der være en lav, men sikker forrentning. Kreditobligationer er 

virksomhedsobligationer, hvilket giver mulighed for en højere forrentning end en statsobligation, 

afhængig af sikkerheden og kreditværdigheden i virksomhederne. Det giver også en lidt højere 

risiko end en statsobligation. High Yield obligationer kan give et højt afkast, men hvis det afhænger 

af virksomhedens kreditværdighed, kan de også have en væsentlig risiko med sig, og tangere hen i 

mod samme risiko som en aktie. En realkreditobligation er udstedt af realkreditinstitutter, som 

oftest har en høj kreditværdighed. En realkreditobligation har en lav risiko på baggrund af dette. I 

både PFA, Danica Pension og Nordea Liv og Pension, kan jeg aflæse, at der i alle tre tilfælde er 

overvægt af deres investeringer i realkreditobligationer og statsobligationer.
69

   

I gennemgangen af Markowitz og den efficiente rand, antages det at jo flere obligationer en 

portefølje indeholder, jo lavere risiko. Derfor har jeg ved en generel betragtning af obligationer 

valgt, at obligationer er et lavrisiko aktiv. 
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 Finanstilsynet - https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Arkiv/Presse-
2014/Klarhed-om-alternative-investeringer Publiceret 5.2.2014. 
69

 Årsregnskaber for 2014 for PFA, Danica Pension og Nordea Liv og Pension. 

https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Arkiv/Presse-2014/Klarhed-om-alternative-investeringer
https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Arkiv/Presse-2014/Klarhed-om-alternative-investeringer
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Ejendomme 

Når der investeres i ejendomme, er det et vidt begreb. Det kan være butiksejendom, 

industriejendom eller beboelsesejendomme. Men fælles for ejendomme er, at de har lav volatilitet 

set i forhold til aktier. 

Figur 14 – Afkast på ejendomme 

 

Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks 2015
70 

Som det kan aflæses af ovenstående, er ejendomme sammenlignet med aktier og obligationer. Her 

ses det tydeligt, at aktier giver højere afkast, samtidig har obligationer givet tilnærmelsesvis samme 

afkast som ejendomme, med forskel på 1,5% afhængig af ejendomstype. Derfor har jeg vurderet 

ejendomme som et lavrisiko aktiv.  

Kontant 

Kontant anses som et lavrisiko aktiv, i det risikoen er inflationen. Dog er det ikke muligt via 

årsregnskaberne eller i MP fondene, at få information om hvor stor en andel af 

investeringsporteføljen der er placeret kontant. Derfor tages der ikke højde for kontant indestående i 

afkastsammenligningen.  

 

                                                           
70

 IPD Dansk ejendomsindeks 2015. 
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Derivater 

Jeg foretager ikke dybere analyse af om derivater er et lav- eller højrisiko aktiv. Nordea Liv og 

Pension og Danica Pension oplyser afkast på finansielle investeringsaktiver og instrumenter, men 

PFA oplyser det ikke. Min afkastsammenligning medtager ikke risikoen og afkast ved derivater 

grundet manglende information. For Danica Pension og Nordea Liv og Pension, ligger 7-9% af den 

samlede portefølje i derivater. Det er desværre en stor andel jeg må se bort fra i 

afkastsammenligningen.  

 

Øvrige datterselskaber  

Jeg foretager ikke dybere analyse af hvilke investeringer denne post indeholder, og om det er lav- 

eller højrisiko aktiver. Nordea Liv og Pension har ikke denne post i deres regnskab, samtidig har 

PFA og Danica Pensions investeringsportefølje under 3% placeret under denne post. Min 

afkastsammenligning medtager ikke risikoen og afkastet for denne post. 

Afkastsammenligning 

Definitionerne af høj og lav risiko er analyseret. Aktier og alternative investeringer er høj risiko, og 

obligationer og ejendomme er lav risiko. Derivater (Øvrige finansielle investeringsaktiver), 

kontantbeholdning og andre dattervirksomheder ses der bort fra i afkastsammenligningen. 

Nedenstående ses afkastet for risikoaktiverne i de tre pensionsselskaber. 

Tabel 9 – Afkast fordel på risikoaktiver 

Pensionsselskab PFA Danica Pension Nordea Liv og Pension 

Aktier 15,04% 8,48% 2,70% 

Obligationer  9,40% 8,30% 5,40% 

Ejendomme 12,60% 5,60% 10,20% 

Unoterede investeringer/private 

equity 29,39% 11,28% 32,74% 

Øvrige finansielle investeringsaktiver - 0,40% -10,80% 

Andre dattervirksomheder 36,90% 47,70% - 
Kilde: Egne beregninger, beregnet ud fra årsregnskaberne 2014 i PFA, Nordea Liv og Pension og Danica Pension. 

På alle de medtaget risikoaktiver har PFA klaret sig bedre end sine to konkurrenter. Nedenstående 

er der foretaget afkastsammenligning for 30 år, 15 år og 5 år til pensionering. Her har jeg brugt den 
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procentuelle fordeling af lav- og højrisiko aktiver, som jeg fandt frem til i risikoprofilerne. 

Derudover har jeg lavet fordeling af hvor meget jeg antager der er af aktier, obligationer, 

ejendomme og unoterede investeringer. Fordelingen har jeg lavet ud fra en fordeling af volumen på 

pensionsselskabernes investeringsaktiver overfor den samlede portefølje, og derefter lavet en 

selvstændig vurdering af den procentuelle størrelse ud fra tidshorisonten. Vinderen på alle 

parametre er PFA. 

Tabel 10 – Egen afkastsammenligning, 30 år til pensionering 

Middel risiko - 30 år til 

pensionering PFA Danica Pension Nordea Liv og Pension 

69% Børsnoterede Aktier 10,37% 5,85% 1,87% 

15% Obligationer 1,41% 1,25% 0,81% 

4% Ejendomme 0,50% 0,22% 0,41% 

12% Unoterede investeringer/private 

equity 3,53% 1,35% 3,93% 

Samlet afkast 15,81% 8,67% 7,01% 
Kilde: Egne beregninger 

Tabel 11– Egen afkastsammenligning, 15 år til pensionering 

Middel risiko - 15 år til 

pensionering PFA Danica Pension Nordea Liv og Pension 

60% Børsnoterede Aktier 9,02% 5,09% 1,62% 

33% Obligationer 3,10% 2,74% 1,78% 

7% Ejendomme 0,88% 0,39% 0,71% 

10% Unoterede investeringer/private 

equity 2,94% 1,13% 3,27% 

Samlet afkast 15,94% 9,35% 7,39% 
Kilde: Egne beregninger 
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Tabel 12 – Egen afkastsammenligning, 5 år til pensionering 

Middel risiko - 5 år til 

pensionering PFA Danica Pension Nordea Liv og Pension 

38% Børsnoterede Aktier 5,71% 3,22% 1,03% 

45% Obligationer 4,23% 3,74% 2,43% 

10% Ejendomme 1,26% 0,56% 1,02% 

7% Unoterede investeringer/private 

equity 2,06% 0,79% 2,29% 

Samlet afkast 13,26% 8,31% 6,77% 
Kilde: Egne beregninger 

Morningstar lavede en afkastsammenligning for 2014, hvor de ifølge deres beregninger har 

analyseret sig frem til, at Nordea Liv og Pension er nogle af dem som har klaret sig bedst i 2014.
71

 

Men ifølge min analyse, ligger de langt lavere end PFA. Samtidig ligger Danica Pension også over 

Nordea Liv og Pension. Der er altså stor forskel i Morningstars og min afkastsammenligning, hvor 

jeg har taget højde for en fælles risikodefinition.  

 

Hvis der havde været mere åbenhed i investeringerne, ville jeg have mulighed for et optimere min 

tilgang til afkastsammenligningen og have fået en mere valid afkastsammenligning. Den åbenhed 

jeg mener det vil kræve for, at kunne optimere min afkastsammenligning optimalt, ville for det 

første kræve, at alle pensionsselskaberne i deres investeringsfonde oplyser den procentuelle 

fordeling af investeringsaktiverne, lidt ligesom PFA gør. Dog med behov for uddybning af hvilke 

typer af obligationer fonden indeholder. Samtidig kræver det også, at alle pensionsselskaberne 

oplyser, hvor stor procentdel af deres investeringer indeholder derivater, således at der er mulighed 

for at regne alle risikoaktiverne med. Herunder hvilke af pensionsselskaberne der foretager 

valutaafdækning, og hvilke der ikke gør.  

 

Derefter kræver det ikke nødvendigvis åbenhed omkring hvert enkelt investeringsbevis, som 

pensionsselskaberne har. Men det kræver åbenhed i hvilket afkast diverse former for risikoaktiver i 

MP har givet. Det ville betyde, at jeg kunne lave en skarpere opdeling af f.eks. obligationerne, hvor 

jeg kunne differentiere risikoen ud fra den enkelte obligationstype, og ikke på en overordnet generel 
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obligations betragtning, som jeg har gjort nu. En High Yield obligation, kan være et højere 

risikoaktiv end en statsobligation. Hvis der var denne åbenhed, ville der stadigvæk være lukket for 

viden omkring de præcise investeringsbeviser, og derved har pensionsselskaberne stadigvæk ikke 

mulighed for, at kopiere hinandens investeringer. Det vil betyde, at der kunne defineres en bedre 

fordeling af risikoaktiverne, samt nye og mere præcise risikodefinitioner til brug for 

afkastsammenligning. Hvis afkastet af disse investeringsaktiver på MP er tilgængelige, vil det give 

en meget mere valid afkastsammenligning.   

 

For pensionsopspareren ville det betyde, at der er taget højde for en fælles risiko på tværs af 

pensionsselskabernes MP, og derved har et bedre fundament for at træffe valget om placering af 

pensionsopsparingen.   

 

For at have en rød tråd med kravene fra Finanstilsynet, kunne opstillingen af afkast, risiko og 

procentuel fordeling af investeringen opstilles med inspiration fra Finanstilsynet.   

Finanstilsynet oplyste i et brev 18. december 2014 til pensionsselskaberne i forbindelse med, at 

gøre pensionsselskaberne klar til Solvens II, at de skulle opgøre risiko ud fra nedenstående 

aktiver.
72
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Tabel 13 – Finanstilsynets risikotabel  

Kilde: Finanstilsynet, brev af 18.12.2014.
73

  

 

Denne risikotabel, kunne med lidt udbygning tilpasses min optimeret tilgang til 

afkastsammenligning og risikoforholdene, samtidig med at den inddrager henstillingen fra F&P. 

Tidshorisonterne for oven i Finanstilsynets tabel, kunne ændres til tidshorisonterne for 

afkastsammenligning der er oplyst i henstillingen fra F&P. Under tabellen Andel, kan stå den 

procentuelle fordeling for aktivet i investeringsfonden.   

Under tabellen Risiko, kan der stå hvilken risikoklasse investeringsaktivet har ud fra risikoklasserne 

i henstillingen fra F&P. Derudover ville tabellen skulle udbygges, så den også indeholder det 

historiske afkast for den valgte periode.  

Når pensionsselskaberne allerede skal oplyse data om deres investeringer i ovenstående tabel til 

Finanstilsynet, ville det være fordelagtigt for hele branchen, offentligheden, medierne, politikerne 

og pensionsopsparerne generelt at udbygge den ovenstående tabel, så den også samler tråde fra 
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henstillingen fra F&P. Derved kan den bruges til at give en mere valid og optimeret 

afkastsammenligning, som tager endnu bedre højde for risikoforskellene i mellem 

pensionsselskaberne.  

I introduktionen var et af mine spørgsmål, hvad det ville betyde for pensionsopspareren at kunne 

sammenligne bedre på tværs af pensionsselskaberne. Her er svaret altså at det skaber tryghed for, at 

han/hun har valgt det rigtige sted, at placere sin pensionsopsparing ud fra både afkast og risiko.  

 

Det ville være ideelt med denne åbenhed i investeringerne, men der er heller ikke nogen tvivl om, at 

det vil kræve meget databehandling, at analysere og beregne ud fra. Derudover vil der formentlig 

stadig være løbende kritik, fra denne type af afkastsammenligninger fra pensionsselskaberne på 

baggrund af, at med de definerede risiko- og investeringsprofiler, kan der blive overvægt af nogle 

risikoaktiver, som har givet dårligt afkast, end de risikoaktiver der har givet bedre afkast for nogle 

af pensionsselskaberne.  

  

En ukendt faktor som valutaafdækning tager min afkastsammenligning ikke højde for. Her vil det 

også kræve åbenhed fra pensionsselskaberne, om de foretager valutaafdækning på deres 

investeringer. Ud fra den viden, ville jeg være nødsaget til at foretage en form for korrelation, som 

tager højde for den risiko og forskel der er overfor pensionsselskaberne hvor der ikke investeres 

med valutaafdækning. 

Konklusion af US4  

For at sammenligne afkast anderledes og mere optimalt, skal der analyseres på hvordan 

pensionsselskaberne hver især har klaret det på deres investeringsaktiver. Det kræver også, at der 

tages udgangspunkt i en fælles definition af fordelingen af risikoaktiverne i en investeringsprofil.  

 

Med fordel kan Finanstilsynets risikotabel udbygges, og bruges til en optimeret tilgang til 

afkastsammenligning, så den inddrager henstillingen fra F&P. Med den tilgang, vil der blive taget 

bedst muligt højde for risikoforskelle i pensionsselskabernes MP, når der foretages 

afkastsammenligning på tværs er pensionsselskaberne. Det giver det mest rigtige billede af, hvem 

der giver højest afkast, når der tages højde for risikoen.   
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Beregningsmetoden vil være at lave konstruerede investeringsprofiler ud fra lav, middel og høj, 

som jeg har forsøgt mig med. Der inddrages tidshorisonterne fra henstillingen fra F&P. I de 

konstruerede investeringsprofiler, angives den procentuelle fordeling af diverse investeringsaktiver 

ud fra deres risikoklasse, hvor der tages hensyn til om det er en lav, middel eller høj risikoprofil og 

tidshorisonterne. Hvis der vil være afkast at finde for alle pensionsselskabernes risikoaktiver i MP, 

kan der i beregningerne tages højde for de procentuelle forskelle i andelene i risikoaktiverne, og 

derved kunne beregnes en optimeret og anderledes afkastsammenligning, som har sammenlignelige 

risikoforhold. 

 

Jeg mener at min tilgang til analyse af afkastsammenligning, er bedre end Morningstars og 

Bedstpensions. Dog er validiteten i min afkastsammenligning ikke særlig god. Jeg har måtte 

foretage mange forudsætninger og antagelser. Pensionsselskaberne er meget lukket med deres 

fordeling af investeringsaktiver og afkastene heraf på deres MP. Hvis alle tre selskaber havde været 

mere åbne, kunne jeg have foretaget en dyberegående analyse, hvor der blev taget højde for 

forskellen i diverse obligationer, og i højere grad vurdere den procentuelle fordeling af henholdsvis 

ejendomme og alternative investeringer, og inddrage risikotabellen fra Finanstilsynet.  

 

Derudover har jeg måtte se bort fra investeringsaktiverne på derivater, idet PFA ingen oplysninger 

havde om dette i deres årsregnskab. Derivater udgjorde en stor del af investeringsporteføljen for de 

to øvrige pensionsselskaber.  Jeg har ej heller kunne aflæse om nogle af pensionsselskaberne laver 

valutaafdækning i deres investeringer. Dette har også betydning for selve risikoen, et 

pensionsselskab der ikke valutaafdækker, er mere udsatte for kursudsving i valutaer, end 

pensionsselskaber der valutaafdækker. Det vil sige at det er et risikoelement jeg også har set bort 

fra. 

Selv om jeg mener at selve tilgangen til min afkastsammenligning er god, kræver det mere åbenhed 

i investeringsaktiverne på MP, og afkastet af investeringsaktiverne herpå. Når pensionsopspareren 

vælger pensionsselskab ud fra min afkastsammenligning, skal pensionsopspareren være 

opmærksom på, at det er en konstrueret investeringsprofil i afkastsammenligningen, og ikke 

nødvendigvis den procentuelle fordeling af risikoaktiver pensionsopspareren får.  
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Kort repetition af konklusionerne på mine undersøgelsesspørgsmål  

I US1 blev det konkluderet, at der netop er et behov for afkastsammenligninger. Årsagen er, at det 

er et hårdt konkurrerende marked samtidig med, at der er politisk interesse og øget lovgivning i den 

finansielle branche herunder Solvens II. Solvens II giver øget tilsyn på pensionsselskabernes 

investeringer og risikoforhold. Pensionsbranchen har via brancheorganisationen F&P også gået den 

store interesse fra både pensionsopspareren, politikkerne og medier i møde ved, at lave en fælles 

henstilling til brug for afkastsammenligning og risikovurdering. 

Under US2 blev der analyseret nærmere på beregningsmodeller og teori til brug for 

performancesammenligning. Flere af disse blev konkluderet at være værktøjer der aktivt bruges til 

performance- og afkastsammenligninger i dag. Henstillingen fra F&P henstiller her til, at der bruges 

formlen til tidsvægtet geometrisk afkast. Derudover er Markowitzs overordnet porteføljeteori  godt 

brugt, hvilket også blev bekræftet i et telefoninterview med investeringsafdelingen i Danica 

Pension. Underliggende er CAPM og derved Sharpe ratio brugte værktøjer, selv om CAPM også 

har nogle forholdsvis urealistiske forudsætninger. Men årsagen til at nøgletal ud fra CAPM bliver 

brugt er, at der er mangel på bedre alternativer, når risikoen skal medtages i beregningerne. 

Ved US3 blev der analyseret nærmere på nuværende afkastsammenligninger og konkluderet på 

hvordan der foretages afkastsammenligninger på MP. Det blev bekræftet da flere af 

beregningsmodellerne og teorierne fra US2 blev brugt. Her blev blandt andet Sharpe ratio og VaR 

brugt. Det er nogle gode analyseberegninger, men Sharpe ratio og VaR er svært at forstå for 

pensionsopspareren. Der blev i en vis grad taget højde for henstillingen fra F&P både på opgørelsen 

af afkast men også måden, at opgøre risikoforholdende i risikoklasserne på, som blev gennemgået i 

US1. En del af min hypotese blev skudt ned, i og med jeg ikke forventede der var taget højde for 

nogen som helst risiko i deres afkastsammenligninger. 

I US 4, havde US1, US2 og US3, givet fundament og inspiration til, at kunne analysere på en ny 

tilgang til afkastsammenligning og optimering, som tager bedre højde for risikoelementerne. Jeg 

konkluderede, at den nye tilgang til afkastsammenligning, sammenlignet med Bedstpension og 

Morningstars analyser er en bedre tilgang, men validiteten af min egen generede 

afkastsammenligning var tvivlsom, grundet manglende åbenhed i investeringssammensætningerne i 
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pensionsselskabernes fonde, og afkastet af diverse investeringsaktiver, som vedrører 

markedsrenteprodukterne. Så for at kunne gøre brug af den nye tilgang ville det kræve mere 

åbenhed i investeringerne, hvor der med fordel kunne drages inspiration fra Finanstilsynets 

risikotabeller og inddrage henstillingen fra F&P.  
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Konklusion af problemformulering og hele opgaven  

Jeg vil nu konkludere på min ovenstående problemformulering og opgaven i sin helhed. Min 

ovenstående problemformulering er følgende:  

Hvordan gives den bedst mulige afkastsammenligning til pensionsopspareren, når der også 

medtages risikoforskellene i markedsrenteprodukterne, så pensionsopspareren har et bedre 

fundament for at foretage beslutningen om hvilket pensionsselskab de skal vælge at placere deres 

pensionsopsparing i? Og hvad vil det betyde for pensionsopspareren, hvis der kan sammenlignes 

bedre på både afkast og risiko på tværs af markedsrenteprodukterne?  

 

Den nuværende bedst mulige afkastsammenligning er Morningstars tilgang og beregningsmetoder. 

Årsagen til dette er, at der generelt er lukket for åbenhed i pensionsselskabernes 

investeringssammensætninger for MP og deres afkast af diverse risikoaktiver. Morningstar fik i min 

analyse en del kritik, men det positive er, at de tager højde for og inddrager flere væsentlige 

områder fra henstillingen fra F&P. Herpå blandt andet risikoklasserne. På nuværende tidspunkt 

danner Morningstars afkastsammenligning det bedste fundament for pensionsopspareren med den 

årsag, at de tager til en hvis begrænsning højde for risikoforskelle i produkterne. Dog er 

Morningstars afkastsammenligning for pensionsopspareren ikke fuldstændig gennemsigtig, idet det 

kræver viden omkring standardafvigelser og Sharpe Ratio for, at pensionsopspareren kan træffe sit 

valg.  

 

Både Bedstpension og Morningstar forsøger ud fra deres synspunkt, at give den bedst mulige 

afkastsammenligning, hvor de også tager højde for risikoen. Min analyse og vurdering er, at den 

bedst mulige afkastsammenligning er ved, at definere en fælles definition af risikoprofilerne, som 

jeg har gjort i US4, hvor der tages højde for den procentuelle samme risikoallokering af 

investeringsaktiverne. Det kræver dog, at der er mere åbenhed i pensionsselskabernes investeringer 

og deres afkast af diverse investeringsallokeringer i deres investeringsfonde på MP.  

Hvis der kom åbenhed i investeringerne, ville afkastsammenligningerne give et mere retvisende 

billede overfor pensionsopspareren, end hvad det er i dag. Det ville betyde for pensionsopspareren, 

at der er mere tryghed for, at de har valgt det rigtige pensionsselskab at placere 

pensionsopsparingen i, både ud for risiko og afkast. Samtidig vil det betyde, at pensionsopspareren i 
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mindre grad bliver misvejledt, og det bliver mere gennemsigtigt for pensionsopspareren. På længere 

sigt, vil det måske også betyde at pensionsopspareren synes, at pension bliver mere gennemskueligt 

og nemmere at tage stilling til, idet mange pensionsopsparer ser pension som et komplekst område. 

 

Såfremt der var åbenhed i alle investeringerne, har min afkastanalyse dog en forudsætning som 

pensionsopspareren bliver nødt til, at kende. Når pensionsopspareren vælger pensionsselskab ud fra 

min afkastsammenligning, skal pensionsopspareren være opmærksom på, at det er en konstrueret 

investeringsprofil i afkastsammenligningen, og ikke nødvendigvis den procentuelle fordeling af 

risikoaktiver pensionsopspareren får. Dog kender kunden til hvem der er bedst til, at investere ud 

fra risikoen på de enkelte investeringsaktiver.  

I min hypotese havde jeg skrevet, at såfremt der var mulighed for optimering af 

afkastsammenligninger, ville det være en datamæssig større behandling, og derved mere 

omkostningstungt, at foretage afkastsammenligninger. Såfremt der var den ønskede åbenhed i 

investeringerne, ville det kræve grundig og dyb databearbejdning af alle pensionsselskabernes 

afkast i de underliggende investeringsaktiver. Det kræver både ressourcer og meget tid. En 

udbygning af Finanstilsynets risikotabel, ville være et godt udgangspunkt at starte fra. 

Som nævnt, kræver det mere åbenhed i investeringerne for markedsrenteprodukterne, for at kunne 

give den bedst mulig afkastsammenligning og derved skabe mere gennemskuelighed og tryghed for 

pensionsopspareren. Men forståeligt nok gemmer pensionsselskaberne af konkurrencemæssige 

årsager mest muligt af disse. Hvis der kom politisk fokus eller interesse om netop denne 

problemstilling, ville det kunne fremtvinge pensionsselskaberne til denne åbenhed. Her og nu tror 

jeg ikke, at det er realistisk at pensionsselskaberne åbner mere op for offentlig information om deres 

investeringsaktiver i markedsrenteprodukterne, før der kommer enten lovgivning på området. Eller 

der bliver øget massiv interesse og fokus fra medier, politikere, interesseorganisationer eller 

generelt fra offentligheden.   

 

Jeg vurderer , at på nuværende tidspunkt, er Morningstars analyse af afkastsammenligning, den 

mest optimale ud fra de vilkår, og den begrænsede åbenhed der er omkring investeringerne. 

Morningstars analyse tager udgangspunkt i henstillingen fra F&P, i modsætning til Bedstpension, 
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men har stadig udfordringer med risikoaspektet i deres analyse, hvor de blander tidshorisonterne 

sammen. Når der ud i fremtiden forhåbentlig kommer mere åbenhed i investeringerne, findes der 

derved en mere optimal tilgang til afkastsammenligning, hvor der tages bedre højde for 

risikoaspektet på markedsrenteprodukterne, end hvad der gør i dag. Det vil forhåbentlig skabe mere 

tryghed i pensionsopspareren, når han/hun skal vælge pensionsselskab. 

Formålet med denne opgave var, at skabe klarhed over hvordan der foretages 

afkastsammenligninger, og hvordan der i disse afkastsammenligninger tages højde for forskelle i 

risiko, og derved analysere på om der er en optimeret tilgang til afkastsammenligning, som i højere 

grad tager højde for risikoaspektet. Jeg mener, at jeg i denne opgave og med denne konklusion er 

kommet i mål med det formål. Jeg har skabt klarhed over de nuværende afkastsammenligninger i 

markedet, samt belyst hvordan de hver især tager højde for risikoforskellene, og kommet med 

inspiration til en ny og optimeret tilgang til afkastsammenligning. 
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Perspektivering 

Min tilgang til opgaven har været, at behandle data og litteratur for et US af gangen, og derved 

behandle og analysere dette, før jeg gik videre til behandling af data og litteratur af næste US. 

Denne proces har givet mig flere læringspunkter undervejs. Et af de store læringspunkter var, at der 

var lavet en henstilling mellem pensionsselskaberne i samarbejde med F&P. Selv om jeg i min 

dagligdag arbejder og rådgiver omkring pension, var jeg ikke bevidst om denne og omfanget af den. 

Samtidig er jeg undervejs blevet bekræftet i at flere metoder og teori, bliver brugt ude i den 

”rigtige” verden.  

Undervejs i analysen af US3, blev en del af min hypotese også skudt ned, i det jeg fandt ud af, at 

der i et begrænset omfang faktisk var taget højde for risikoaspektet i afkastsammenligninger.  

Da jeg startede på opgaven, havde jeg en forventning om, at kunne optimere de nuværende 

afkastsammenligninger, men fandt undervejs ud af hvor komplekst det faktisk var, for til sidst at 

konkludere, at en optimering kun var en mulighed med mere åbenhed i pensionsselskabernes 

investeringsaktiver. 

Med den fremtid vi går i møde, tror jeg på øget lovgivning samt interesse fra både medier og 

politikere. Solvens II har allerede gjort sit indtag, hvorfor jeg tror, at det blot er et spørgsmål om tid 

før pensionsselskaberne, bliver tvunget til, at åbne mere op for deres investeringer. Men det er svært 

at sige om det bliver 1, 5 eller 10 år fremme i tiden. Jeg tror at det bliver inden for de næste 10 år.
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Bilag 1 – Forsikring og Pensions oplysninger om markedsandele fordel på 

pensionsselskaberne 
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Bilag 2 - Referat af telefoninterview med Jacob Riff , ansat i 

investeringsafdelingen i Danica Pension, 8.4.2016 

Investeringsteori 

Jacob oplyser at Markowitz investeringsteori er et helikopter perspektiv som de bruger aktivt, men 

det kræver konstant databehandling og analyse af deres investeringsaktiver og risikoaversion. 

Blandt andet kan de bruge meget energi på,  at analysere fremtidsscenarier og hvilken påvirkning 

det har på deres investeringsaktiver og risiko. 

Rentefølsomhed 

På grund af rentefølsomheden som den er nu, betyder at der i det nuværende marked både kan være 

faldende renter og kursfald i aktier. Dette er den overordnede årsag til, at pensionsselskaberne søger 

afkast igennem alternative investeringer.  

Alternative investeringer 

Udfordringen på nuværende tidspunkt med alternative investeringer er, at de er komplekse og ofte 

dyre. Samtidig er der fokus fra Finanstilsynet, netop fordi det er svært at måle afkastet af en 

alternativ investering, blandt andet på baggrund af kompleksiteten.  

Den typiske portefølje for et markedsrenteprodukt 

Overordnet set består den typiske portefølje på et markedsrenteprodukt af 10% derivater, 20% 

alternative investeringer, herunder ejendomme og 70% en fordeling af aktier og obligationer 

Sharpe ratio 

Sharpe ratio er et godt måle instrument på en portefølje, men typisk mere valid på et enkelt aktiv. 

Selv om Sharpe ratio har særlige forudsætninger der skal antages for at foretage beregningerne, så 

er der ikke et bedre alternativ.   

Morningstar 

Morningstars analyser tager udgangspunkt i kunderne. Morningstar analysere ikke på forskellen i 

risiko, men sammenligner udelukkende pensionsselskabernes risikoprofiler. Nordea Liv og Pension 

har været gode på afkast i 2014 og start 2015, fordi de har tage højere risiko i f.eks. deres middel 

risiko, end de andre pensionsselskaber har. Pt. klarer Nordea Liv og Pension det blandt en af de 

dårlige på afkastsammenligninger, fordi de har tab meget pga. den høje risiko. 

Finanstilsynet 

Finanstilsynet er ikke interesseret i hvordan der foretages afkastsammenligninger. De holder fokus 

på at pensionsselskaberne holder hvad de lover overfor deres kunder. 

Min hypotese 

Jacob Riff er enig i min måde at bryde markedsrenteprodukterne op, og analysere på fordelingen af 

aktiverne i pensionsselskabernes investeringer. Dog mener han ikke, at den kan blive perfekt, han 

mener at det er en optimering ud fra den nuværende tilgang i afkastsammenligning, men han mener 

at for at få den mest optimale afkastsammenligning, kræver det meget mere databehandling, og at 

alle pensionsselskaberne har åbenhed omkring deres investeringer, hvilket ikke er realistisk.   
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Bilag 3 – Beregninger for intern rente og tidsvægtet geometrisk afkast 
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Bilag 4 – Uddrag af Bedstpensions rapport om nettoafkast på 

markedsrenteprodukter (privatkunder) fra 1.2.2014 
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Bilag 5 – To uddrag af Morningstars afkastanalyse af pensionsbranchens 

markedsrenteprodukter. Publiceret 29.2.2016 

Uddrag 1: 

 

Uddrag 2: 
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Bilag 6 – Egne beregninger til brug for afkastberegning i US4

 


