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4.0 Indledning 

 

”Omtrent hver sjette dansker investerer i dag gennem ganske investerings-

foreninger. Foreningernes samlede formue under forvaltning var ved udgangen 

af 2007 mere end 10-doblet over en 10-årig periode til godt 900 mia. kr. 

Investerings-foreningerne har således en central rolle både i forhold til den 

enkelte opsparer og for samfundet som helhed” - Nationalbankens 

kvartalsoversigt, 4. Kvartal 2008. 

 

I takt med udviklingen og investeringsforeningernes stigende og større indflydelse for hvordan 

den private investor vælger at placere sin opsparing, er der foretaget en del analyser af 

professorer, som sammen konkludere at fordele ved investeringsforeningerne er begrænset og 

det oftest resultere i et dyrere alternativ end selv at foretage investeringerne. I denne optik ligger 

også en konklusion på, at den performance investeringsforeningerne yder ikke er overbevisende 

og det kan være svært at vurdere om den enkelte portefølje managers evner skylles dygtighed 

eller held? Den typiske performanceanalyse baserer sig på at analysere de enkelte afdelinger i 

forhold til hinanden.  

 

Det er for mig interessant at lave en performanceanalyse af en portefølje af 

investeringsforeninger for på den måde at måle den samlede portefølje. Dette fordi et typisk 

investeringsforslag vil umunde i et forslag indeholdende en global portefølje med flere afdelinger.  

 

Dette har samtidig min personlige interesse at foretage denne analyse på tværs af forskellige 

investeringsforeninger, for på den måde at åbne min egen tilgang til investeringsforeningernes 

performance. I mit daglige arbejde som rådgiver i et større dansk pengeinstitut, ligger 

koncentrationen ikke på vurdering af investeringsforeningerne. 
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4.1 Problemformulering 

Formålet med denne hovedopgave er at foretage en performanceanalyse af en 

konstrueret portefølje fra tre udvalgte investeringsforeninger, samt 

konstruktion af en alternativ portefølje.  

 

Jeg vil analysere tre investeringsforeninger sammensat i en portefølje, med det eneste 

kriterium at afdelingerne skal være globale aktier. 

  

Som et led af performanceanalysen vil jeg samtidig diskutere fordele og ulemper ved 

investeringsforening, ved at kortlægge investeringsforeningernes opbygning og 

eksistensberettigelse. Herunder også en vurdering af fordele og ulemper ved 

styringsmetoderne og investeringsstrategi. Jeg vil belyse hvordan investeringsbeviset 

værdiansættes. 

 

Jeg vil i opgaven vurdere og analysere de foreslåede porteføljer via nøgletallene fra 

porteføljeteorien. For at foretage en performanceanalyse er det nødvendigt at foretage 

en argumentation af valget af benchmark. Jeg vil foretage en optimering af porteføljens 

risiko, samt analysere betydningen af nøgletallet og årlig omkostninger i procent. 

 

Performanceanalysen skal resultere i en præsentation af hvilken investeringsforening 

der har den bedste performance i en direkte sammenligning af investeringsforeningerne 

og i forhold til benchmark. 

 

Jeg vil herefter sammensætte en alternativ portefølje ved at anvende ”enkeltindeks-

modellen”. Den alternative portefølje er baseret på udenlandske aktier. Formålet med 

dette er at dokumentere de praktiske problemstillinger i forhold til at eje aktier frem for 

investeringsforeningsbeviser med baggrund i et forventet højere afkast på den 

alternative portefølje. Jeg vil bruge den historiske kursudvikling for perioden 1999-2003, 

for at kunne estimere porteføljens afkast og risiko for de næste fem år.  

 

Jeg vil diskutere problematikken med den løbende vægtning af porteføljen. Hvad har det 

af betydning for porteføljen at man løbende tilpasser vægtningen frem for at beholde 
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vægtningen, herunder en vurdering af transaktionsomkostningernes betydning for 

ændring af vægtfordelingen. 

4.2 Afgrænsning 

Denne opgave vil ikke inddrage den private investors overordnede risiko/afkast styring – hvilket 

vil sige fordelingen mellem aktier, obligationer og andre risikobetonede aktiver. 

 

Investor1 er bosiddende i Danmark og har mulighed for at sætte sine midler i et af nedenstående 

alternativer: 

• Danske Invest 

• Nordea Invest 

• Jyske Invest 

• Samt en alternativ portefølje, bestående af 21 tilfældigt udvalgte aktier. 

 

Jeg har valgt kun at analysere og fokusere på rene aktiebaserede foreninger2. Jeg har valgt at 

fokusere på en global portefølje bestående af aktier i USA, Japan, Europa og Nye aktiemarkeder. 

Datamaterialet strækker sig over en tiårig periode, fra 1999 – 2008. Det er ikke et mål i denne 

opgave at inddrage foreningernes specifikke værdipapirbeholdning i analysen.  

 

• Alt data i denne hovedopgave er opgivet fra frit tilgængelige kilder. 

• Der tages ikke højde for skat. Afkastet er derfor et før skat afkast. 

• Benchmark for måling af afkastet vil være udviklingen de sidste 10 år for Morgan Stanleys 

indeks for USA, Asien, Europa og Nye aktiemarkeder (Emerging marked). 

• Analyse og beregning antager at historiske data kan bruges til at beskrive fremtidige 

hændelser. 

• Der ses bort fra valutarisikoen ved at eje udenlandske aktier som det forklarende 

parameter. 

                                                           

1 I første del af hovedopgave bliver investor beskrevet. 
2 Det er et bevist valgt at se bort fra obligationer, da det det er konstateret igennem et utal af artikler fra 
økonomiske professorer, (Michael Møller, Jesper Rangvid etc.) at det ikke kan svare sig at investere i 
investeringsforeninger med obligationer igen ud fra en betragtning om at man ikke opnår et bedre afkast i 
forhold til højere omkostninger end at købe obligationerne på ”fri hånd”. 
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4,3 Metode 

Hovedopgaven er empirisk baseret og performanceanalysen, samt konstruktionen af den 

alternative portefølje, er foretaget med basis i den grundlæggende teori. Til gennemførsel af 

performanceanalysen har jeg primært brugt oplysninger og information fra desk research. Idet 

data stammer fra offentligt tilgængelig statistik, har jeg ikke analyseret om oplysningerne er 

korrekte. Afkastet fra blandt andet investeringsforeningerne stammer fra 

Investeringsforeningernes Råd. 

4.4 Opgavens opbygning 

Jeg har valgt at opdele hovedopgaven i fire dele, som vil blive beskrevet i detaljeret form 

nedenfor. Opdelingen tjener til formål for læser at identificere den røde tråd i hovedopgaven i 

forhold til problemformuleringen. Der vil ikke foretages en egentlig delkonklusion, når en del er 

gennemgået, men der kan forekomme enkelt opsummering, hvor det er fundet nødvendigt. 

4.4.1 Del I 

I første del af denne hovedopgave behandles formalier i forhold til indledning, 

problemformulering og afgrænsninger. Herunder laves også en identifikation af investor, hvor en 

kort beskrivelse af investor foretages samt hvilke retningslinjer investor stiller. Samt hvilke miljø vi 

befinder os i. 

4.4.2 Del II 

En kort gennemgang af investeringsforeningernes eksistensberettigelse, samt fordele og ulemper 

ved investeringsforeninger frem for at foretage investering på egen hånd.  

4.4.3 Del III 

Systematisk gennemgang af performanceevaluering af investeringsforeningernes minimum 

varians portefølje. Relevant teori og empiri vil blive gennemgået. For ikke at skabe gentagelser vil 

der blive henvist til bilagene, hvor en mere deltaljeret gennemgang finder sted. 

4.4.4 Del IV 

Sammensætning af en alternativ portefølje. Der er sat 21 helt tilfældige aktier sammen ved hjælp 

af simpel lineær regression, for på den måde at finde den optimale porteføljesammensætning. 

Dette for at have endnu et alternativ til investeringsforeningerne.  Relevant teori og empiri 

behandles inden resultatet fremføres. 
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4.4.5 Bilag 

Bagerst i denne hovedopgave findes traditionelt tabeller og uddybende forklaringer til den 

primære besvarelse. Idet data er af stort omfang er vedlagt en Cd-rom. Der vil være en direkte 

kildehenvisning, men nedenfor er en oplistning af i hvilke del af opgaven den enkelte fil hører til: 

 Del II 

• Lov om Investeringsforeningerne 

Del III 

• Normalfordeling, MSCI: Test af om afkastet er normal fordelt 

• Performanceinvf. v2: Indeholder data og beregninger til del III. 

Del IV 

• Forberedelse til regression: Indeholder kursinformation, udbytte samt 

forberedelse til regressionsanalyse 

• Regressionv2, 5 år: Indeholder regressionsanalysen 

• MSCI World: Indeholder data for markedsindekset 

• Enkeltindeks-model: Optimering af alternativ portefølje. 

5.0 Identifikation af investor 

For nærværende hovedopgave har vi med en privat investor at gøre. Investor har til ønske at 

placere sin likviditet på den mest hensigtsmæssige måde. I forhold til rådgivningsaspektet kræver 

dette en investeringsprofil, jf. EU-direktivet3, som trådte i kræft 1. november 2007.  

 

En investeringsprofil har til opgave at dække kundens risikoprofil, men samtidig sikre investor at 

han ikke kommer ud for en rådgivers egen personlige holdning og strategi. Det er vedtaget i et 

EU-Direktiv at en finansielrådgiver ikke må komme med personlige holdninger og anbefalinger. 

Samtidig skal rådgiver sikre sig at investor har opnået et minimum kendskab til 

investeringsproduktet, hvorfor en beskrivelse af hvad en aktie og en investeringsforening er på sin 

plads – for nærmer detaljer om hvordan et fakta blad fra Jyske Bank ser ud, se bilag 2+3.  

5.1 Investeringsmiljø 

Idet der afgrænses fra skat, er vi et miljø hvor der ikke findes beskatning på realiseret afkast og 

modtaget dividende. Dette er valgt for at holde alle beregninger neutrale i forhold til beskatning 

                                                           

3 Se bilag 1, for nærmere indblik i MiFID reglerne. 
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af afkast og for at give et sammenligneligt billede af resultatet investeringsforeningerne imellem, 

samt den alternative portefølje. 

 

Alle værdipapirer i denne hovedopgave er noteret på fondsbørsen og alle investeringsforeninger 

er GIPS-certificeret. Dette er kort beskrevet senere i denne hovedopgave. 

5.2 Investeringsprofil 

For at kunne danne sig et afgørende og realistisk overblik over den private investors risikoprofil er 

det nødvendigt at kende baggrunden for følgende vigtige parametre: 

• Tidshorisont 

• Holdning til risiko 

• Risikovillighed 

• Afhængighed 

Investors tidshorisont er over 10 år og har en høj risikovillighed, idet disse midler for investor er et 

plus, hvilket betyder at hans afhængighed er lav. Investor har udtrykt at han ønsker en portefølje 

af rene aktier. Derfor har denne investor en anormal holdning til risiko og er ikke en typisk 

risikoavers investor. 

5.3 Investeringsforslag 

Investeringsforslaget der fremlægges investor er baseret på tre forskellige investeringsforeninger 

med afdelinger på det amerikanske, europæiske, japanske og de såkaldte ”nye aktiemarkeder” 
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Del II 

Investeringsforeningernes indtog på de danske markeder og udvikling 
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6.0 Investeringsforeningerne i dybden 

Investeringsforeningernes store fremgang startede for alvor i 1980’erne, det var især de 

udenlandske aktieafdelinger, der havde en markant succes og var det store hit blandt 

investorerne. Jf. nedenstående graf over udviklingen siden 1996 ses det hvor stor fremgangen har 

været. For at læse mere om investeringsforeningernes historie henvises til bilag 4. 

 

Figur 1 - Formueudvikling i de danske investeringsforeninger i mio. kr. 

 

Kilde: www.finanstilsynet.dk 

 

Hovedelementerne for at vælge en investeringsforening bliver gennemgået i løbet af de næste 

sider. 

6.1 Organisation 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som består af enten medlemmerne eller 

medlemsvalgte delegerede, også kaldet repræsentantskabet. Alle foreningens medlemmer har 

stemmeret og da medlemmerne ikke har direkte indflydelse på det daglige arbejde er 

generalforsamlingen det sted, hvor medlemmerne kan træffe beslutninger og få et bestemt emne 

optaget på dagsordnen. Det er generalforsamlingens opgave at træffe beslutninger vedrørende 

de normalt praktiske foranstaltninger ved at drive en forening. Beslutningerne skal meddeles til 

Finanstilsynet, som kontrollere at foreningens arbejde overholder lovens krav4. 

                                                           

4 Lov om investeringsforeninger, kan ses på Cd-rom. 
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 6.2 Underafdelinger 

Investeringsforeningen kan opdeles i afdelinger, hvor hver afdeling er baseret på en bestemt del 

af aktiverne. Investeringsforeningen har derfor mulighed for at oprette en ønsket afdeling med en 

bestemt aktivsammensætningsstrategi for at tiltrække nye medlemmer. Herunder findes de før 

nævnte afdelinger. Hver afdeling er en økonomisk selvstændig enhed, som kun hæfter for egne 

forpligtelser, dog hæfter hver afdeling principalt for sin andel af de fælles omkostninger. 

 

Forudsætningerne for at kunne kalde en investeringsafdeling for en aktiebaseret afdeling er at 

aktier skal mindst udgøre 75 % af afdelingernes aktivsammensætning5. 

6.3 Fordele og ulemper ved investeringsforeninger 

Den positive fremgang af foreningernes formue og antallet af nye medlemmer bevidner om en 

stor popularitet og succes. Investeringsforeninger tilbyder også en række fordele, som den private 

investor ikke opnår på normal hvis. Heriblandt kan nævnes, risikospredning, professionel 

formueforvaltning, omkostningsbesparelse, likviditet og mulighed for at udvælge et 

veldiversificeret vækstområde. Nedenfor er skitseret de enkle fordele og ulemper, som 

Investeringsforeningernes Råd6 vurdere: 

6.3.1 Fordelene   

• Løbende pleje af dine investeringer og markedsbestemt afkast  
• Risikospredning fra første krone   
• Let adgang til værdipapirmarkederne i Danmark og i udlandet   
• Adgang til omfattende information om, hvordan din opsparing er investeret   
• Investeringsbeviser er lette at omsætte og kan handles i alle Danmarks pengeinstitutter   
• Både til store og små investeringsbeløb  
• Kursen på beviserne ligger altid tæt på den reelle værdi   
• Kontrolleret af Finanstilsynet  
• Valgfrihed mellem mange forskellige spændende investeringer  
• Investeringsbeviser kan af private anvendes til både almindelig 

opsparing, pensionsopsparing og børneopsparing  
• Visse typer af investeringsbeviser kan også bruges til midler under 

virksomhedsskatteordningen.  
 

Selvom der er mange fordele ved investeringsforeningerne, svæver der en sort sky over 

investeringsforeningernes ulemper. Der er stadigvæk en stor skare af kritikere og der findes en 

                                                           

5 www.ifr.dk 
6 http://www.ifr.dk/fordeleogulemper 
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bred enighed blandt de økonomiske professorer at omkostningsniveauet er for højt, samt 

investeringsstrategierne ikke altid er til investors fordel. 

6.3.2 Ulemper  

• Det koster penge at købe og sælge beviserne – helt som du har udgifter, hvis du investerer 
direkte i obligationer og/eller aktier   

• Som medlem er du med til at dække driften af foreningen - og også din forholdsmæssige 
andel af afdelingernes handelsudgifter  

• Investeringsbeviser egner sig ikke til helt kortfristet opsparing   
• Har du brug for et helt bestemt beløb hvert år – eller måske flere gange årligt – for at 

kunne betale terminer eller andre faste udgifter, bør du snarere investere direkte i 
obligationer.  

 

I de næste afsnit vil jeg vurdere de største fordele og ulemper for at give en samlet vurdering. 

6.4 Diversifikation 

Michael Møller konkludere i sin bog, ”Din økonomi – en bog om tid og penge” at risikospredning i 

princippet er en god ide, men man kan risikosprede sig for meget. Man skal tage højde for at 

risikospredning kan være dyrt og kun mindsker risikoen relativt lidt, skal man holde sig væk og det 

er ikke umagen værd. Han foreslår derimod at købe for et fast beløb og købe en forskellig aktie en 

gang om året og han konkluderer at det er tilstrækkeligt at holde sig til danske aktier, da 

omkostningerne er lave ved at have dem i depot. Han konkludere tillige at det forventede afkast 

vil blive ca. 1 % -point højere ved at foretage sine investeringer på ovenstående måde.  

 

Han konkludere desuden at hvis man skal investere i udenlandske aktier, er der med al 

sandsynlighed omkostningsmæssige fordele ved at gøre det indirekte gennem en 

investeringsforening eller fordi man har et ønske om at reducere bekymringsniveauet og de 

investeringsmæssige beslutningerne. 
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Figur 2 - Diversificeringseffekten 

 

Kilde: Elton & Gruber, side 63 

 

Ovenstående figur viser den gennemsnitlige risiko ved en portefølje bestående af et antal 

tilfældige aktier på det amerikanske marked. Diversificeringseffekten er degressiv, hvilket betyder 

at der er størst effekt ved at lægge flere aktier i porteføljen når der ikke er nogle aktier i 

porteføljen i forvejen. 

 

Det er diversificeringsfordelen, den private investor kan drage nytte af ved investering igennem 

en investeringsforening, da diversificeringsgevinsten ved investering af relativ små beløb på egen 

hånd i høj grad vil blive ædt op af handelsomkostninger. Vurderingskravene til 

investeringsforeningens performance er således dels evnen til at diversificere ”bredden” i 

porteføljen og til dels evnen til at generere overnormalt afkast ”dybden” i porteføljen. Dette gøres 

ved at investeringsforeningen sammensætter deres portefølje således, at den usystematiske 

risiko forårsaget af de enkelte aktiver, standardafvigelsen, bliver bortdiversificeret, da det kun er 

den systematisk risiko forårsaget af samspillet mellem aktiverne – kovariansen, der belønnes med 

højere afkast.  

6.5 Professionel formueforvaltning 

En vigtig fordel er foreningernes professionelle formueforvaltning, som varetages af foreningens 

eksperter indenfor et afgrænset område. Investeringsforeningerne er typisk udsprunget af et 

pengeinstitut og fungere som bankens investeringsselskab, men fungere som et juridisk 

selvstændigt selskab. Det er normalt at der hvor investeringsforeningen ikke selv har 

kompetencen, købes rådgivningen af udenlandske investeringshuse. På den måde opnår 
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investeringsforeningen den nødvendige ekspertise og på den måde sikre den bedst mulige 

investeringsportefølje. 

6.6 Omkostningsbesparelse 

Hvis en privat investor skulle foretage den samme dybdegående analyse og foretage alle handler 

selv for at få den samme diversifikation vil det hurtigt blive meget omkostningstungt og man vil 

hurtigt ende med en portefølje som ikke er ligeså veldiversificeret som en investeringsforening. I 

det investeringsforeningerne samtidig opnår stordriftsfordele ved handelsomkostningerne er 

dette endnu en fordel ved investeringsforeningerne. 

6.7 Styringsmetoder 

Økonomer over hele verden er stort set enige om, at det er umuligt at slå markedet med en aktiv 

pleje og i det forestående afsnit har noget også tydet på, at hvis man handler på 

hjemmemarkedet (Danmark), så er fordelene begrænset. Dette betyder, at når man investere i en 

investeringsforening opnås et markedsafkast minus alle transaktionsomkostninger og 

administrationsomkostninger til investeringsforeningen. Da rigtig mange økonomer er enige i 

denne påstand, burde alle indeksere deres porteføljer og udføre en passiv strategi på deres 

portefølje og herefter foretage sig noget andet. Citat fra Michael Møller: ”Jo dummere man er, jo 

klogere er det ikke at foretage sig noget, dvs. at føre en passiv porteføljepolitik”7 . 

 

Det er jo så et meget interessant spørgsmål, hvorfor man så er villig til at lade en 

investeringsforening foretage sine investering alligevel? Men samtidig også et spørgsmål om 

hvordan man definere en passiv strategi og hvor passiv den skal være. Der har været mange 

fremtrædende økonomer, heriblandt nobelpristager, William F. Sharpe, som har forsøgt at finde 

den korrekte strategi. Han kiggede på forskellen imellem ”value” og ”growth” aktier. Hans 

forskning resulterede i, at der var gevinster at hente, men det er ikke sandsynligt at hans strategi 

vil være at foretrække over de næste 10 år. Der har været mange kontroversielle strategier og 

groft sagt afhænger det meget af hvilken tro man har og hvilken skole man tror på. Den ene skole 

mener, der findes anomalier, idet markedet er ineffektivt. For dem handle det om at finde 

anomalier inden andre gør det og derved score en gevinst. Eksempler på anomalier er 

eksempelvis januar effekten, dag på ugen, aktier med lav kurs / indre værdi overfor høj kurs / 

                                                           

7 Citatet er taget fra Finans Invest nr. 2/1994 – ”Performanceevaluering og porteføljepolitik” 
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indre værdi (Sharpes strategi), overraskende resultater osv. Den anden skole, mener at markedet 

er effektivt og bruger ikke overraskende, den samme energi og informationsmængde til at 

tilbagevise den seneste anomali. Idet markedet er effektivt betyder det nemlig at markedet følger 

et ”random walk” mønster, der har indflydelse på aktiernes prisdannelse. Hvilket også betyder, at 

aktiekursen ikke påvirkes af tidligere kursbevægelser. Aller aktier er derfor korrekt prisfastsatte og 

investor vil ikke konsistent kunne opnå et højere risikojusteret afkast med markedet. 

 

Det må i dag konkluderes at det altid er muligt at finde en strategi der kan holde i 10 år eller 

mere. Det er nemlig muligt at tvinge det resultat man gerne vil have ud af alt data, idet man ved 

at teste data igen og igen kan tvinge det resultat man ønsker frem. Problemet er blot det, at 

finder en økonom en god strategi, vil det givet vis blive publiceret i adskillige medier og derved får 

andre den samme gode ide. Resultatet af dette er at alle følge hinandens mønstre, så derfor er 

det måske en af forklaringerne på at investeringsforeningerne holder kortene tæt indtil kroppen 

når de skal fortælle hvilken måde de investere på.  

6.8 Empirisk undersøgelse af aktiv investeringspolitik 

Dog er det kendt at langt de fleste investeringsforeninger fører en aktiv investeringspolitik. I dette 

kapitel vil jeg gå tættere på investeringspolitikken i Danske Invest, Nordea Invest og Jyske Invest. 

Nedenstående uddrag er fra www.danskeinvest.dk om hvordan de forvalter deres porteføljer: 

Danske Invest har ansat en række porteføljerådgivere, som finder frem til 

forslag til køb og salg af afdelingernes konkrete papirer. Disse forslag tager 

vi herefter stilling til.  

En af vores vigtige opgaver er derfor at finde frem til 

porteføljerådgivere, som er dygtige til at håndtere de enkelte 

investeringsområder. Hver afdeling har sin egen individuelt håndplukkede 

porteføljerådgiver.  

Danske Capital er vores hovedrådgiver. Derudover køber vi rådgivning 

hos en række internationalt anerkendte porteføljerådgivere. Portefølje-

rådgiverne bidrager med kompetence og lokalt kendskab til markederne og 

er med til at fastholde et højt niveau i investeringerne til gavn for vores 

investorer 
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I forbindelse med ovenstående påpeger Danske Invest yderligere at hvis afkastet ikke er 

tilfredsstillende, i forhold til konkurrende afdelinger, vil man straks evaluere i samråd med 

rådgiverne, hvilken strategi man så skal vælge for at forbedre afkastet. 

 

Dette giver jo mange uopklarede spørgsmål, såsom hvilke udvælges kriterier der vurderes på. 

Nordea Invest er dog mere uddybende i forhold til hvilke kriterier der udvælges på baggrund af. 

Følgende kriterier udvælges aktierne i Nordea Invest, på baggrund af8: 

• Selskabets konkurrence og indtjeningsevne 

• Selskabets ledelse og strategi 

• Vækstmuligheder i branchen 

• Aktiernes pris 

• Hensynet til en passende risikospredning 

 

I Jyske Invest har man erkendt det faktum at psykologi spiller en rolle når man udvælger en aktie 

til en portefølje. Disse erfaringer har bevirket at man har indført et system kaldet, VAMOS9, på 

den måde sikre porteføljemanageren at kunne træffe rationelle beslutninger i udvælgelsen. 

Kravene aktierne udvælges på er10: 

• Aktie er vurderet til at være billigere end den pris selskabet er vurderet til. 

• God indtjening, forventning til stigende indtjening. 

• Kvaliteten, selskabet præsterer vedvarende høj og stabil indtjening.  

• Det er desuden ikke vigtigt i hvilken branche og hvilket land selskabet tilhører. 

 

VAMOS er et computerprogram der automatisk udvælger de aktier som efter ovenstående 

kriterier er mest attraktive og herefter giver dem en karakter. Efterfølgende er det Jyske Invests 

egne porteføljemanagere som udvælger aktierne, alt dette for at fjerne følelser og styrke de 

rationelle beslutninger.  

 

Det må dog stadigvæk være usagt om Danske Invest eller Nordea Invest, men det er kun Jyske 

Invest, som publicere deres filosofi. Dette kan der være mange årsager, mit gæt er en 

                                                           

8 http://www.nordeainvest.dk/Investering+i+forening/S%C3%A5dan+udv%C3%A6lger+vi+aktier+og+obligationer/ 
9 Står for: Valuation Momentum Strengh 
10 Se bilag 5 
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differentiering i forhold til konkurrencen og hvilke målgruppe man ønsker. Hvem der skaber den 

bedste performance, vil blive behandlet senere i denne hovedopgave. 

 

 Ses mere generelt på udviklingen domineres markedet af aktive forvaltede afdelinger, ultimo 

2007, udgjorde de aktive afdelingers formue ca. 96 % af markederne11. Afdelingernes strategi er 

typisk at slå markedet, hvilket jeg indledningsvis i dette afsnit påstod med baggrund i flere 

økonomers argumenter for at dette ikke kan lade sig gøre. Derfor er det også for mig at dykke ned 

i om det alligevel kan betale sig at dyrke den aktive investeringsstrategi og om det overhovedet 

kan betale sig – dette vil jeg komme ind på senere i denne hovedopgave. 

 

Dog vil jeg i nedenstående afsnit referere til de i teorien kendte analyse metoder der anvendes 

ved aktiv styring 

6.9 Teoretisk vurdering af aktiv investeringspolitik 

Valget af analyse metoder12, hvorpå investeringsforeningen udvælger sin analyse til hvordan 

markedet bevæger sig er meget individuelt. Dog kan man opdele analyse metoder i tre 

nedenstående hovedgrupper: 

• Fundamentalanalyse 

• Teknisk analyse 

• Porteføljeteoretisk analyse 

Nogle investeringsforeninger baserer sig udelukkende til en af metoderne, men flertallet benytter 

dem alle som supplement til hinanden.  

 

Fundamentalanalyse bygger på langsigtede vurderinger af den nationaløkonomiske udvikling. Når 

man anvender fundamentalanalyser er man derfor interesseret i at observere ændringerne i den 

økonomiske trend. 

 

Tekniskanalyse baserer sig på korte vurderinger og man kigger på historiske data. Med teknisk 

analyse forsøger man at se markedet an for på den måde at se vendinger fra negativ til positiv og 

omvendt. Den tekniske analyse vurderer altså selve trenden, hvor fundamentalanalysen vurdere 

den økonomiske trend. 

                                                           

11 Nationalbanken – Kvartalsoversigt, 4. Kvartal 2008 
12 Fra Aktieinvestering af Michael Christensen m.fl. 
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Porteføljeteoretisk analyse er en blanding imellem de to ovenstående metoder. Idet man baserer 

sin analyse på historiske bevægelser og ud fra disse bestemmer en række statiske nøgletal som 

f.eks. risiko (standardafvigelse). Selvom analysen bruger historiske data bruges den langsigtet i 

forhold til at se på hvilke aktiver der kan give det højst forventede afkast for en given risiko. 

6.10 Teoretisk vurdering af passiv investeringspolitik 

En passiv investeringspolitik basere sig altså på at man tror markederne er effektive og derfor 

afspejler alt information og at ny relevant information hurtig vil reflekteres i priserne. Samtidig er 

prisbevægelser på markedet tilfældige jf. ”random walk”13. 

 

Tiltroen til markedseffektiviteten og prisdannelsens tilfældighed danner grundlaget for de passive 

porteføljeforvalteres bestræbelser for at opnå et risikojusteret afkast tæt ved markedets afkast. 

Det vil sige at passive porteføljeforvaltere forsøger ikke at opnå et afkast over markedsafkastet, 

men prøver i stedet at opnå et afkast tæt på markedets. Dette gøres ved dels at minimere 

transaktionsomkostningerne og til dels ved at minimere de økonomiske ressourcer til at styre 

porteføljen. Passiv investeringspolitik baseres derfor på porteføljesammensætning under 

hensynstagen til aktiernes historiske parametre såsom afkast, risiko og korrelationer med andre 

aktier. 

 

En passiv investeringspolitik betyder dog ikke, at de ikke vil foretage sig noget som helst. 

Forholdene på markederne ændrer sig løbende. Investors præferencer skal hele tiden 

opretholdes. Dette er en direkte modsætning i forhold til en aktiv politik, hvor de øjeblikkelige 

gevinstmuligheder er drivkraften ved en ændring i porteføljesammensætningen. 

 

Der er mange måder, hvorpå porteføljeforvaltere kan føre en passiv investeringspolitik. To af de 

mest anvendte er; ”køb og hold” og indeksering. ”køb og hold”-strategien betyder kort fortalt at 

man udvælger et antal aktier og fastholder disse i en given tidshorisont. Den anden strategi er at 

rekonstruere et indeks, eksempelvis det danske C20 indeks, hvor der indkøbes et tilsvarende antal 

                                                           

13 ”Random Walk”: I sandsynlighedsregning en stokastisk proces, der beskriver bevægelsen af et punkt i et 
en- eller flerdimensionalt rum. Punktet kan i hvert trin bevæge sig en tilfældig afstand i en tilfældig retning, 
hvor afstand og retning har en given sandsynlighedsfordeling. Betegnelsen random walk skyldes Karl 
Pearson (1905). Vigtige problemer er bl.a. at undersøge, om punktet vender tilbage til sit udgangspunkt, og 
hvor lang tid det i givet fald tager. 
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aktier i et lige forhold til hvor store andele selskabet har af den samlede værdi af indekset. Den 

aktive pleje består naturligvis her i en genplacering af vægtningen efter en given tidshorisont. 

7.0 Hvordan værdiansættes en investeringsforenings andele? 

I næste afsnit vil jeg gå i dybden for at undersøge hvordan en investeringsforening værdiansættes. 

7.1 Kursfastsættelsen 

Investeringsforeningerne kursfastsættes anderledes end andre værdipapirer. Hvor eksempelvis 

kursen på en aktie bestemmes af udbud og efterspørgsel, fastsættes den daglige handelskurs på 

en investeringsforeningsandel ud fra den regnskabsmæssige værdi af afdelingens underliggende 

værdipapirer, den indre værdi. 

 

Foreningen opererer med et princip, hvorefter den cirkulerende mængde af andele løbende 

tilpasses efterspørgslen på markedet. Princippet indebærer både i købs og salgssituationen en 

række fordele for investor. 

 

I perioder med nettoefterspørgsel kan kursen ligge lidt over den indre værdi, og i perioder med 

nettoudbud lidt under. Når kursen ikke slavisk følger markedet er det fordi at hver enkelt 

investeringsforenings depotselskab, pengeinstitut, ligger inde med en beholdning, der regulere 

mindre udsving.  Kursintervallet til en given indre værdi afgrænses opad af den såkaldte 

emissionspris og nedad af indløsningsprisen. 

 

Emissionsprisen er et tillæg til den indre værdi, typisk udgør de 1½ - 4 %, tillægget dækker bl.a. 

tegningsprovision til depotselskabet, markedsføringsomkostninger, samt kurtage ved køb af nye 

værdipapirer. Nye afdelinger introduceres altid til emissionspris. Emissionsprisen sikrer, at nye 

medlemmer der køber andele i investeringsforeningen selv betaler de dermed forbundne 

omkostninger. 

 

Indløsningsprisen er den indre værdi fratrukket indløsningsfradraget, typisk 0,5 - 2,0 %, der 

dækker investeringsforeningens omkostninger til indløsningen af andelen. Ligeledes sikre det 

medlemmer, der melder sig ud, selv betaler de forbundne omkostninger. Lov om 
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investeringsforeningerne sikrer endvidere at medlemmerne en indløsningsret til 

indløsningsprisen. 

 

Emissionstillægget og indløsningsfradraget kan variere fra afdeling til afdeling. Da der er flere 

omkostninger ved handel med forskellige obligationsafdelingen. Hertil er der også forskel i 

priserne alt efter hvilket kundesegment afdelingerne henvender sig til. 

7.2 Måling af afkast 

For børsnoterede afdelinger bliver den indre værdi dagligt noteret. Den noterede kurs er beregnet 

på basis af de officielle kurser den foregående børsdag14. For afdelinger der ikke er børsnoteret, 

skal prisen offentliggøres mindst to gange om måneden. Det skal dog bemærkes at den oplyste 

pris skal tillægges de før omtalte emissionstillæg og indløsningsfradrag. 

 

Det er ikke helt uvæsentligt at opstille en metode til beregning af afkast. I nedenstående vil være 

en verbal gennemgang, hvor der ses bort fra formler og matematisk tilgang til ”afkast-målene”. 

 

Simpelt afkast:   Betragtes afkastet af en investering, ved at sætte investeringernes 

kursværdi ultimo i forhold til investeringernes kursværdi primo, fås et 

simpelt afkastmål. Idet afkastmålet er simpelt skal det forstås at cash-

flowet ikke indeholder kommende indbetalinger i form af udbytter mv. 

eller beholdningsstørrelsen ændres. Her vil metode beregne et afkast som 

vil ligge over/under det faktiske afkast. Indeholder cash-flowet udbytter 

vil metoden ikke beregne det totale afkast. 

 

Aritmetisk afkast: Dette afkastmål kan i modsætning til den simple metode godt håndtere 

løbende indbetalinger. Det aritmetiske afkastmål måler summen af et 

givent antal delperioders totale afkast. Eventuelle udbytter skal udbetales 

ultimo og reinvesteres i samme investeringsbevis eller portefølje. 

Metoden forudsætter desuden at beholdning realiseres i hver delperiode. 

 

                                                           

14 Jf. §25, i regler for udsteder af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs 
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Gennemsnitligt afkast: Det gennemsnitlige afkastmål kan i modsætning til de foregående 

metoder korrigere for ændringer i beholdningsstørrelsen. Den 

gennemsnitlige investering er et vægtet gennemsnit af, hvor lang tid de 

enkelte ind/udbetalinger til beholdningsstørrelsen har været placeret i 

forhold til den samlede investeringsperiode. Metoden er derfor følsom 

overfor størrelsen og den tidsmæssige placering af sådanne ændringer. 

 

Geometrisk afkast: Det geometriske afkast metode beregner afkastet for hver delperiode, 

dvs. hver gang der forekommer en ind/udbetaling, både ved udbytter mv. 

eller ændringer af beholdningsstørrelsen. Ulempen er dog den ikke tage 

højde for størrelsen af ind/udbetalingen, da den forudsætter 

ind/udbetalingerne har samme størrelse. 

 

I denne hovedopgave er afkastene hentet fra Investeringsforeningernes Råd. Datagrundlaget for 

investeringsforeningernes afkast er beskrevet i nedenstående ”faktaboks”, hentet fra www.ifr.dk: 

 

Årligt afkast (annualiseret afkast): Et annualiseret afkast betyder, 

at afkastet over en periode på flere år er omregnet til et årligt 

afkast, med hensyntagen til rentes-rente effekten. Dette afkast er 

udregnet som et geometrisk gennemsnit af de underliggende 

årsafkast. Afkastet vises som procent-ændringer. 
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Valg af investeringsforening 
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8.0 Konstruktion af porteføljen 

I denne tredje del af hovedopgave vil jeg nu foretage den egentlige performanceevaluering af 

investeringsforeningerne. Som jeg har været inde på vil jeg ikke nøjes med at se på den enkelte 

investeringsafdeling, men jeg vil konstruere en mindre global aktie porteføljer og herefter lave en 

konkret analyse af investeringsforeningernes minimum varians portefølje. Derfor vil jeg i denne 

del gennemgå de parametre der er fundet. 

 

I enhver porteføljeovervejelse består den væsentlige opgave i enten at maksimere det forventede 

afkastet eller minimere risikoen. Derfor vil de første parametre at få afklaret naturligt nok være 

aktiverne afkast og risiko, idet de desuden er fundamentet i den senere udledning af den 

efficiente rand.  

8.1 GIPS – Global Investment Performance Standard15 

Den amerikanske finansanalytikerforening, CFA Institute16, besluttede sig i 1995 for at igangsætte 

og finansiere en global etisk standard på performancemålingsområdet. Der er nedsat et globalt 

udvalg, bestående af 15. lande, hvor Danmark også er medlem. Målsætningen for GIPS er at opnå 

en global accept af en standard for beregning og præsentation af historisk performance. Målet er 

at der skal være fuld gennemsigtighed, samtidig med at det er retvisende og i et sammenligneligt 

format. GIPS skal være et minimums standard, på en del områder kunne der ønskes mere 

specifikke krav. 

 

De investeringsforeninger som er med i denne analyse er alle GIPS-certificeret. 

9.0 Forventet afkast 

Det forventede afkastet er den afgørende faktor, når investor skal finde frem til den egnede 

investeringsforening. Derfor er det vigtigt, at målingerne af afkast af de respektive investeringer 

opgøres efter den samme metode. Ved en performancemåling er det dog vigtigt, at man 

sammenholder det opnåede afkast med porteføljens risiko. Det absolutte afkast er i sig selv 

uinteressesant, idet der forventes at afkastet stiger i takt med risikoen. Hvilket betyder at man 

altid kan opnå et højt afkast, hvis man er villig til at løbe risikoen. Derfor er et risikojusteret afkast 

                                                           

15 Artikel fra Finans Invest nr. 6 / 1999 
16 Dengang AIMR (Association for Investment Management Research) 
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der er relevant i denne sammenhæng. Det risiko justeret afkast vil danne resultat for nærværende 

analyse. 

 

Det historiske afkastet er opgjort efter afdelingernes opgjorte indre værdi – dvs. den 

regnskabsmæssige værdi af investeringerne. De udbetalte udbytter er forudsat geninvesteret i 

den enkle afdeling. Der henvises til kapitlet – Værdifastsættelse af investeringsforeningens 

andele, måling af afkast. 

 

Afkastene er hentet fra www.ifr.dk og oplyst på årlig basis. Det forventede afkast er taget ud fra 

en gennemsnits betragtning af alle årerne fra 1999 – 2008. Det kan diskuteres hvor længe en 

tidshorisont man skal anskue sine data over. Det er klart at for enhver analyse vil en tidshorisont 

der går mod det faktiske mål, giver det bedste resultat. Dog er det ikke muligt og det har heller 

ikke været intentionen. Det vigtigste parameter har dog været at for at kunne lave nogle 

retvisende performance tal, skal tidshorisonten være minimum 5 år17. 

 

For at lave beregningerne er det en normal antagelse at afkastet er normalt fordelt, men netop 

denne periode som de historiske data strækker sig over har givet markante udsving på det globale 

aktiemarked. Startende med en it-boble og herefter en økonomisk højkonjunktur, som sluttede 

brat i efteråret 2008. Derfor kunne man tale om at vægte de enkelte års afkast, men idet 

historiske afkast ikke siger noget om fremtiden18. Er det konkluderet at det kun vil skabe ekstra 

usikkerhed i konstruktionen af porteføljen, idet det vil skabe en ny diskussion om hvor meget 

vægtning skulle være i forhold til hinanden. Dog må det forventes at man med ret kan benævne at 

det afkast der blev leveret i 2008 må udgøre den generelle modelusikkerhed. 

 

Dog ses det også, ved at tage at et overblik over alle investeringsforeninger og deres 

underafdelinger, at der ikke er nogen som har været i nærheden af at skabe et positivt afkast for 

200819, hvorfor dette antyder at ingen har været på forkant med markedssituationen og har lagt 

den rette strategi. Derfor må det også konkluderes at 2008 året er ligeligt for alle investorer med 

aktier. Hvilket også betyder, at havde en investeringsforening klaret sig godt igennem 2008, ville 

                                                           

17 http://www.ifr.dk/Forklaring%20stabilitetmaal 
18 http://www.ifr.dk/Forklaring%20afkaststatistik 
19 ValueInvest – Japan: Har givet et positivt afkast på ca. 3,00 % i 2008. 
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investeringsforeningen have haft en markant position i forhold til andre afdelinger, men dette 

lader sig ikke være tilfældet. 

10.0 Risikomål20 

For at kunne beregne et aktivs risiko er det alment udbredt og accepteret at anvende 

standardafvigelsen. Standardafvigelser stammer fra en forudsætning om normalfordeling. Da 

denne antagelse ikke passer helt på afkast på værdipapirer, idet værdipapiret ikke kan antage en 

værdi under nul og i princippet ikke har en øvre grænse, vil det give en højreskæv fordeling med 

en tung hale.  Standardafvigelsen er givet ved følgende formel: 

σ(r�) = �� q
 ∙ (r�
 − E(r�))��

��  

(10,1) 

 

Man kan teste om afkastet antager at være normalfordelt. Nedenfor er lavet en test for afkastet 

på MSCI USA21, hvis afkastet var normal fordelt, ville punkterne basere sig på en ret linie. Dette er 

desværre ikke tilfældet. 

 

Figur 3 - Test på normalfordeling 

  

 

Til højre i figur 3 ses ”lukke” kurserne i mod standardiserede værdier i normalfordelingen. I den 

venstre figur er den naturlige logaritme til kursværdien opgjort. Det giver en pænere figur, med et 

mindre ”sving”, dog stadigvæk ikke på en ret linie, som er kravet for antagelse af normalfordeling.

  

 

                                                           

20 www.ifr.dk 
21 Se beregning på Cd-rom, ”Normalfordeling, MSCI” 
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11.0 Konstruktion af porteføljen 

I denne opgave står vores investor med mulighed for at placere sine midler i fire forskellige 

aktiver. Investor kan naturligvis vælge udelukkende at investere i kun et, to, tre eller alle fire 

aktiver. Dette afhænger af investors nyttefunktion. Dog præsenterer de fire aktiver også mulighed 

for at kombinere aktiverne.  Årsagen til at gøre dette udelukkende fordi der er forskellige afkast 

og risici ved de enkelte aktiver, ved at lave en portefølje bestående af forskellige vægte af 

aktiverne vil man altså opnå en diversifikationsgevinst. Diversifikationsgevinsten afhænger af 

korrelationen imellem aktiverne. Diversifikationsgevinsten kan tydeligt belyses ved nedenstående 

figur. 

 

Figur 4 

 

Kilde: Elton & Gruber22 

 

Derfor er det også relevant at beregne korrelationerne når porteføljen skal findes, korrelationen 

er givet ved; 

ρ = ��,��� , �� (11,1) 

 

For at kunne beregne korrelationerne ses det at det er nødvendigt at foretage en mellemregning 

for at udlede kovariansen σx,y, kovariansen er givet ved; 

σ�� = � �� ∙ ������(��) ∙ (�!� − �(�!)) (11,2) 

 

                                                           

22 Elton & Gruber, side 79 
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Ovenstående metode har fundet anvendelse idet de aktiver vi betragter er på et niveau på fire, 

skal der flere aktiver ind i porteføljen, vil det skabe en stor usikkerhed i at estimere paratmetrene 

korrekt, denne problemstilling vil derfor blive behandlet i næste del af denne hovedopgave. 

11.1 Minimum varians porteføljen 

Når vi betragter sammenhæng imellem afkast og risiko er der et hav af forskellige kombinationer 

som giver et forventet afkast og en risiko. Men en portefølje vil altid have den største interesse at 

finde, nemlig den portefølje hvor risikoen er mindst mulig. Porteføljen benævnes Minimum 

Varians Porteføljen, også omtalt som MVP. Den portefølje vil investor skulle vælge idet det 

forudsættes at investor er risikoavers, altså investor ønsker mindst mulig risiko. 

 

I nærværende evaluering ses på fire aktiver i porteføljen, nemlig fire investeringsafdelinger, der 

tilsammen giver en global portefølje.  

 

Når det forventede afkast og standardafvigelser (risiko) kendes for de fire aktiver kan de 

kombineres og vil tilsammen give den efficiente rand. 

 

Idet afkastene er opgivet pr. år giver det mulighed for at beregne det forventede afkast efter en 

gennemsnits betragtning. På samme måde beregnes standardafvigelse af porteføljernes afkast. 

12.0 Porteføljens afkast og risiko 

Når de gennemgåede parametre er kendt er det nu muligt at beregne en given porteføljes afkast 

og risiko og på den måde evaluere vægtningen af aktiverne for på den måde at finde MVP og den 

efficiente rand.  

 

Porteføljens afkast er givet ved følgende formel; 

E(r") = � #� ∙ �(��)$
���  

(12,1) 

Porteføljens risiko er givet ved følgende formel; 

σ"� = �� %�� ∙ ��� + � %� ∙ %' ∙ ��!(
!��

(
���  

(12,2) 
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Herved kan den optimale portefølje findes alt efter hvilken parameter man ønsker at få frem. 

Dette gøres ved enten at maksimere afkastet eller ved at minimere risikoen. Det findes dog mest 

relevant i denne sammenhæng at minimere risiko. 

 

For at gøre dette i praktisk er Excels funktion af problemløser for at finde den optimale 

sammensætning af aktiverne ved at minimere porteføljens risiko. 

13.0 Praktisk konstruktion af porteføljerne 

I det følgende afsnit vil jeg præsentere de tre investeringsforeningers MVP.23 

13.1 Jyske Invest 

I nedenstående tabel ses det årlige afkast for de fire afdelinger i Jyske Invest; 

 

Tabel 1 – Historisk afkast for Jyske Invest 

  Europa USA Japan Nye markeder 

1999 39,62 11,97 91,6 77,8 

2000 -4,43 -6,73 -28,74 -16,31 

2001 -21,87 -14,18 -26,69 3,00 

2002 -36,23 -38,24 -23,12 -22,28 

2003 14,72 7,18 7,41 33,99 

2004 8,83 2,65 4,86 12,98 

2005 30,29 25,48 45,41 56,99 

2006 21,12 5,91 -1,79 15,93 

2007 -0,47 1,14 -19,76 39,76 

2008 -48,07 -37,39 -35,01 -56,35 

Kilde: www.ifr.dk 

 

Som det ses af de årlige afkast for Jyske Invest er en umiddelbar observation at markederne i 

grove træk har fuldt hinanden, hvilket vil sige at markederne har givet positive og negative afkast i 

de samme år. Dog skiller de ”nye markeder” sig ud i 2001 med at give et positivt afkast, hvor der 

ellers var lavkonjunktur i den ”vestlige” verden. 

 

Beregnes de forventede afkast, her som et gennemsnitligt afkast og risikoen ser aktiverne ud som 

i nedenstående tabel; 

                                                           

23 Se Excel fil for at se mellemregning; “Performanceinvf. v2, Jyske Invest, Danske Invest og Nordea Invest” 
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13.1.1 Afkast og risiko 

Tabel 2 - Afkast og risiko 

 
Europa USA Japan Nye Markeder 

Afkast 0,35 -4,22 1,42 14,55 

Risiko 27,11 19,53 37,69 37,80 
 

Når afkastet opvejes af den risiko der har været i afdelinger, må afkastet umiddelbart for i sær 

den europæiske og japanske afdeling sige at være i underkanten af hvad man kan forvente med 

en risiko på henholdsvis 27,11 % og 37,69 %. Det svare til at afkastet kan variere for eks. den 

europæiske afdeling med et 90 % konfidensinterval på [-44,26; 44,95]24. Dog kan risikoen 

minimeres til 22,96 %, hvis 2008 ikke tages med for beregningen. Men dette har jeg som 

beskrevet tidligere fravalgt at gøre. Så alt i alt fire afdelinger med en betydelig risiko. Dog skal det 

også benævnes at det udelukkende er en aktiebaseret afdeling og derfor må risikoen forventes at 

være høj. 

13.1.2 Optimal portefølje 

Herefter kan beregningen af den egentlige MVP påbegyndes. Dog kræver det at kovariansen, 

samt korrelationerne kendes, dette for at kunne beregne porteføljens risiko, som ses i formel 

(11,1 + 11,2). Aktivernes kovarians og korrelation, er opgivet i nedenstående tabel; 

 

Tabel 3 - Kovarians 

Europa Europa Europa USA USA Japan 
USA Japan Nye markeder Japan Nye markeder Nye markeder 

5,0369 8,3548 9,2129 5,1113 6,4416 11,8856 
 

Tabel 4 - Korrelation 

 
Europa USA Japan Nye markeder 

Europa 1       

USA 0,009512228 1     

Japan 0,008178036 0,006942932 1   

Nye markeder 0,008991076 0,008723838 0,008343186 1 

  

Når disse parametre kan MVP findes ved at få Excels ”problemløser” til at minimere porteføljens 

risiko, jf. formel (12,2). Kriterierne for hvordan optimering foregår, er at summen af porteføljen 

skal være 100 % og der gives ikke mulighed for ”at gå kort” i et aktiv. Nedenstående portefølje 

opnås ved denne minimering; 

                                                           

24 [0,35 – 1,645.27,11 ; 0,35 + 1,645.27,11] 
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Tabel 5 – Optimal portefølje 

Europa USA Japan Nye markeder 

Vægt 25,24 % 48,86 % 13,01 % 12,90 % 

 

Aktivernes MVP findes altså ved at placere investering efter ovenstående fordeling. Det 

interessante er nu at finde porteføljens forventede afkast og risiko. For at se hvor stor 

diversifikationen er ved at foretage allokeringen, i forhold til at holde et aktiv. Porteføljens afkast 

og risiko kan ses i nedenstående tabel; 

 

Tabel 6 – Porteføljens afkast og risiko 

Portefølje afkast   0,0875 % 

Porteføljerisiko   13,7045 % 
 

MVP giver altså et afkast på 0,0875 % og har en risiko på 13,7045, hvilket giver et forventet afkast 

i et 90 % konfidensinterval på [-22,46; 22,63]25. 

 

Det ses at risikoen nedbringes væsentligt ved at foretage en vægtning af porteføljen. Derfor var 

min første antagelse om at aktiverne følges ad, ikke korrekt. Idet markederne bevæger sig 

uafhængigt af hinanden opnår vi en korrelation på p < 1. Derfor giver det en 

diversifikationsgevinst, på samme måde som illustreret i figur (5). 

13.2 Danske Invest 

Beregningen og fremgangsmåden for at beregne MVP for aktiverne under Danske Invest foregår 

på præcis den samme måde, men det interessante her er, at se på afkast og risiko for de enkle 

aktiver, samt se MVP’s afkast og risiko, for at kunne sammenligne Danske Invest med Jyske Invest. 

 

Derfor vil parametrene af kovarians og korrelationerne kunne ses i bilag 6. 

  

                                                           

25 [0,875 – 1,645.13,7045 ; 0,875 + 1,645.13,7045] 
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Tabel 7 – Historisk afkast, Danske Invest 

  Europa USA Japan Nye markeder 

1999 44,67 12,75 110,31 91,06 

2000 -4,85 -9,83 -24,72 -22,54 

2001 -21,07 -10,9 -29,52 8,04 

2002 -31,52 -34,92 -25 -19,99 

2003 12,63 5,16 9,12 26,41 

2004 8,18 0,23 6,1 14,48 

2005 24,68 18,69 37,01 60,77 

2006 17,35 1,58 -7,22 21,57 

2007 9,33 -5,87 -16,85 19,51 

2008 -46,76 -34,46 -26,86 -39,29 

Kilde: www.ifr.dk 

 

De samme tendenser for afdelingernes afkast ses igen mht. afkastene i Jyske Invest. Dog vil jeg 

her bemærke at afkastene i 1999 ligger meget højt og dette taler også for, hvorfor man ikke kan 

tage enkelte års afkast ud og dermed undervægte og overvægte historiske afkast. 

13.2.1 Afkast og risiko 

Ved at tage det gennemsnitlige afkast for de sidste 10 års historik viser giver det nedenstående 

forventede afkast. Risikoen for de enkelte afdelinger er også her beregnet. 

 

Tabel 8 - Afkast og risiko 

Europa USA Japan Nye markeder 

Afkast 1,264 -5,757 3,237 16,002 

Risiko 26,173 16,930 40,888 37,005 
 

Igen ses også høje risiko rater, hvilket betyder, at det forventede afkast for den europæiske 

afdeling med en standardafvigelse på 26,173 i et 90 % konfidensinterval vil give et forventet 

afkast imellem; [-41,791; 44,319]26.  

  

                                                           

26 [1,264-26,173.1,264 ; 1,264+26,173.1,264] 
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13.2.2 Optimal portefølje 

Ved samme fremgangsmåde kan kovariansen og korrelationerne beregnes, her henvises som 

tidligere nævnt til enten Excel fil eller bilag. 

 

Tabel 9 - Vægtning af MVP 

Europa USA Japan Nye markeder 

Vægt 23,21 % 55,82 % 9,45 % 11,53 % 

 

MVP for afdelingerne i Danske Bank giver følgende vægtning. 

 

Tabel 10 - Porteføljens afkast og risiko 

Porteføljeafkast   -0,77 % 

Porteføljerisiko   12,69 % 
 

Porteføljens afkast kan beregnes til at være -0,77 % og risikoen beregnes til at være 12,69 %, 

hvilket giver et forventede afkast på [-21,65; 20,11]27. Risikoen på porteføljen reduceres 

væsentligt. Det ses også at afkastet er negativt. Men dette fordi MVP er mål for denne 

optimering. 

13.3 Nordea Invest 

I nedenstående model er de historiske afkast fra de tilsvarende afdelinger af Nordea Invest, det 

ses her at Nordea Invest ikke har haft en afdeling med betegnelsen ”Nye markeder” siden 1999, 

men at den så dagens lys i 2005. Derfor har jeg kun data for fire år i denne afdeling. Dette vil 

umiddelbart give en ”skævvridning” af det forventede afkast og dermed også øvrige beregninger. 

Dog har jeg valgt at acceptere denne løsning, idet det gennemsnitlige afkast ikke ligger langt fra 

de tilsvarende afdelinger under Danske Invest og Jyske Invest. 

  

                                                           

27 Samme fremgangsmetode som i note 23 
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Tabel 11 - Historisk afkast, Nordea Invest 

Europa USA Japan Nye Markeder 

1999 46,15 19,63 115,04 0 

2000 -0,96 -2,73 -29,47 0 

2001 -17,23 -5,87 -25,92 0 

2002 -34,90 -39,23 -26,50 0 

2003 10,20 4,66 11,65 0 

2004 4,38 -1,53 8,80 0 

2005 24,66 19,94 41,37 60,54 

2006 17,00 0,87 -6,25 13,73 

2007 3,81 -5,29 -15,32 27,15 

2008 -42,76 -33,13 -27,05 -52,36 

Kilde: www.ifr.dk 

 

Nordea Invest har ligesom Danske Invest især givet særdeles høje afkast i 1999 og tilsvarende 

dårlige afkast efterfølgende med en top i 2005. Men ligesom markedet generelt ses negative 

afkast i samme år i de forskellige markeder. Dog er et negativt afkast på kun -2,73 % i 2000 i USA 

flot i forhold til de to andre investeringsforeninger og set i lyset af at IT-boblen gjorde sit store 

indtog netop i det år og med USA som hoved omdrejningspunkt. Nedenstående er de 

gennemsnitlige afkast. 

13.3.1 Afkast og risiko 

Tabel 12 - Afkast og risiko 

Europa USA Japan Nye Markeder 

Afkast 1,035 % -4,268 % 4,635 % 12,265 % 

Risiko 25,492 % 16,930 % 42,652 % 41,020 % 
 

Afkastet og risikoen er stort set enslydende med de to øvrige investeringsforeninger, igen synes 

risiko nøgletallet højt, hvilket giver et forventet afkast for eks. den europæiske afdeling i et 90 % 

konfidensinterval, [-40,899; 42,969] 

13.3.2 Optimal portefølje 

Tabel 13 - Optimal portefølje, MVP - Nordea Invest 

Europa USA Japan Nye Markeder 

Vægt 27,03 % 52,93 % 9,59 % 10,45 % 
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Estimationen af kovarians og korrelationen kan ses i bilag 7. Herefter kan MVP findes for Nordea 

Invest. Igen findes en portefølje som ligger tæt op af de 2 fundne porteføljer i Danske Invest og 

Jyske Invest. 

 

Tabel 14 - Porteføljens afkast og risiko 

Porteføljeafkast   -0,25 % 

Porteføljerisiko   13,32 % 

 

Porteføljens afkast beregnes herefter til -0,25 % og portefølje risikoen beregnes til 13,32 %. I 

forhold til de tidligere porteføljer giver det et middel risiko mål i forhold til Danske Invest og Jyske 

Invest. 

14.0 Benchmark 

Når selve performanceevalueringen skal foretages er det nødvendigt at definere et benchmark, 

idet det risiko justere afkast skal sammenholdes med benchmark-afkastet. Benchmark anvendes 

for at evaluere de udvalgte porteføljer og kan i dette tilfælde også sammensættes i en minimum 

varians porteføljer28. Jeg har valgt at sammenligne afkastet på porteføljerne med nøjagtig den 

samme vægtning på markederne. På den måde sammenholdes afkastet direkte overfor 

markedsindekset på de i alt fire markeder. Jeg har valgt at bruge Morgan Stanleys markeds 

indeks, MSCI, da det er muligt at lave en tilsvarende fordeling imellem de forskellige indeks, alt 

efter vægtningen af de foregående minimums varians porteføljer. Nedenfor ses de historiske 

afkast på det toneangivende MSCI Indeks på de forskellige markeder. 

Tabel 15 - Historisk kurs udvikling, MSCI Indeks 

  Europa USA Japan Nye Markeder 

1999 34,26 6,88 88,58 92,78 

2000 -0,69 -5,52 -22,58 -25,02 

2001 -16,01 -8,14 -25,62 2,11 

2002 -31,26 -35,23 -24,34 -20,98 

2003 15,48 7,03 13,27 29,88 

2004 12,07 2,10 7,41 16,40 

2005 26,43 21,49 45,10 54,83 

2006 19,54 2,52 -5,15 18,16 

2007 2,72 -4,87 -13,53 25,75 

2008 -43,75 -34,45 -25,67 -51,00 

Kilde: www.ifr.dk 

                                                           

28 Se bilag 8 eller Excel-fil ”Performanceinvf. v2” fane MSCI, hvor MVP for markedet konstrueres. 
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Afkastene bruges kun som udgangspunkt for at vurdere den egentlige performanceanalyse. Men 

det ses at afkastene fra investeringsforeningerne ligger i omtrent samme niveau som markedet, 

hvilket alt andet end lige også bekræftes når det gennemsnitlige afkast og risikoen beregnes, jf. 

nedenstående tabel; 

 
Tabel 16 - Afkast og risiko 

Europa USA Japan Nye Markeder 

Afkast 1,88 % -4,82 % 3,75 % 14,29 % 

Risiko 23,999 % 16,987 % 35,494 % 39,241 % 

15.0 Portefølje overblik 

For at give et resume indtil videre kan porteføljernes afkast og risiko opskrives efter 

nedenstående tabel; 

 

Tabel 17 - Overblik over fordeling 

  Europa USA Japan Nye markeder 

Jyske Invest 25,24 % 48,86 % 13,01 % 12,90 % 

Danske Invest 23,21 % 55,82 % 9,45 % 11,53 % 

Nordea Invest 27,03 % 52,93 % 9,59 % 10,45 % 
 

Det ses at fordelingen i de forskellige afdelinger ikke ligger med store afvigelser, hvilket bekræfter 

at afkast og risikoen for de enkelte afdelinger ligger tæt op af hinanden i en indbyrdes korrelation.  

 

Tabel 18  - MVP afkast og risiko 

Jyske Danske Nordea MSCI 

Porteføljeafkast 0,09 % -0,77 % -0,25 % -0,21 % 

Porteføljerisiko 13,70 % 12,69 % 13,32 % 12,33 % 
 

Porteføljens afkast er egentligt ikke interessant i denne omgang, men derimod risikoen for 

minimum varians porteføljerne er det parameter som jeg har søgt at minimere. Det ses at Danske 

Invest har den portefølje med den mindst mulige risiko, men gældende for alle portefølje har alle 

en større risiko end det tilsvarende benchmark.  
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16.0 Performanceanalyse af investeringsforeningerne 

Når man skal lave en performance analyse er det vigtigt at klarlægge retningslinjerne for præcis 

hvad det er man ønsker at lave analysen på baggrund af. Denne analyse skal synliggøre den 

bedste afdeling i forhold til hinanden. Markedsindekset bruges til retningslinje for at se om 

investeringsforeningerne har ” over”- eller ”under”-performet. Med i min analyse har jeg desuden 

valgt at tage et nyt nøgletal med, nemlig årlig omkostninger i procent. Idet dette er et nyt nøgletal 

som investeringsforeningerne vil blive målt og vejet på fremover. 

 

Inden jeg kommer til analysen vil jeg foretage en vurdering af de enkle nøgletal samt en forklaring 

på hvordan de opbygges. 

16.1 Omkostningerne 

De omkostninger der er forbundet ved at have en andel i en investeringsforening, kan deles op i 

to. Den direkte omkostning investor har ved at erhverve sig beviset, kurtagen, samt den 

omkostning der er forbundet ved at eje beviset. Her vil jeg koncentrere mig om de omkostninger 

der er forbundet ved at eje investeringsbeviset.  

 

Det er en naturlig konsekvens at for at drive en investeringsforening, kræver det at medlemmer 

betaler foreningens omkostninger i forbindelse med afholdelse af de faste udgifter der er fundet 

med foreningens virke. Dette kan ingen være uenige i – det klare alternativ til dette er at foretage 

investeringerne selv. Når man har besluttet sig for at investere sine penge og har taget den 

beslutning af lade professionelle investorer varetage opgaven, er det naturligvis nødvendigt at 

forholde sig til hvor meget investeringsforeningen tager sig betalt for at kunne foretage 

investeringerne for sig. Jeg vil opdele omkostningerne i variable og faste. De fasteomkostninger vil 

jeg afholde til at være administrationsomkostningerne, emissionstillæg og indløsningsfradrag. De 

variable omkostninger afhænger derimod meget af hvilke investeringsstrategier den enkelte 

investeringsforening fører. Sker der stor omsætning i porteføljerne, vil det naturligvis medføre en 

øget udgift til kurtage, derfor er det heller ikke helt uvæsentligt hvilken investeringsstrategi som 

investeringsforeningerne uviser. Dette kan man indirekte aflæse af omkostningerne og især af 

omsætningshastighederne over investeringsforeningernes aktiver, dette vil have direkte 

påvirkning på handelsomkostningerne. 
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16.1.1 Årlig omkostning i procent29 

Årlig omkostning i procent er et velkendt nøgletal når man skal sammenligne omkostninger på et 

lån, for på den måde at kunne anskue alle omkostninger ved lånene. Årlig omkostning i procent 

forkortes ÅOP og udtrykker de samlede omkostninger og giver derfor et totalt overblik over hvor 

store omkostninger der er forbundet med den enkle investeringsforening. ÅOP for 

investeringsforeningerne blev indført i juni 2007 og er derfor et forholdsvis nyt nøgletal, til gavn 

for investor og rådgiver. ÅOP udregnes efter følgende formel30; 

 

()*+. -+.. +ℎ01*234-+.. ) +  6�+7447-148733æ::28 + 71*3ø4171:4<�0*�0:28=7*4ℎ-��74-18 > 

 

Svagheden i at beregne ÅOP med en standardiseret tidshorisont gør at omkostningerne holdes 

konstante i perioden, hvilket ikke er retvisende, som omtalt tidligere idet især 

handelsomkostningerne ikke holdes konstante, men er afhængige af omsætningshastigheden. 

Derfor vil det være mere korrekt at evaluere omkostningerne løbende, eventuelt årligt. 

 

Tabel 19 - ÅOP 

Jyske Invest Danske Invest Nordea Invest 

ÅOP 2,40 % 1,44 % 1,91 % 

 

De årlige omkostninger er beregnet ud fra MVP. Idet ÅOP er opgivet for alle investerings 

afdelinger, men her efter lavet en vægtet beregning31. ÅOP ses her at Danske Bank er klart den 

bedste målt på dette nøgletal. ÅOP er dog med i afkast opgørelsen fra tidligere og giver derfor 

ingen ændring i de tidligere beregninger32. Dog er det alligevel interessant at bemærke at 

afdelingen dermed har den laveste risiko og de laveste omkostninger. Det skal dog også 

bemærkes af tilsyneladende er der er sammenhæng imellem afkast og omkostningerne. Det ses 

nemlig at afkastet er størst for Jyske Invest, men de har også væsentlig højere omkostninger. 

 

Dette kan derfor virke til at ved at øge udgifterne at man samtidig opnår et højere afkast, men vi 

mangler en væsentlig parameter i forhold til at vurdere om afkastet er godt, vi mangler nemlig at 

forholde os til med hvilken risiko afkastene er kommet frem, derfor har vi brug for at vurdere og 
                                                           

29 http://www.ifr.dk/composite-1522.htm 
30 http://www.ifr.dk/forklaring%20aaop 
31 Se Excel ark, ”Performanceinvf. v2” 
32 www.ifr.dk, måling af afkast 
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risikojustere nøgletallene. De nøgletal jeg her vil præsentere er; Sharpe, Treynor og Jensen – som 

her vil blive gennemgået. Forudsætningerne såsom beta og risikofri rente vil ligeledes blive 

kommenteret i følgende afsnit. 

16.2 Risikonøgletal 

Indtil videre har jeg foretaget en analyse af de udvalgte investeringsforeninger ved at opstille 

afkast, risiko og omkostninger op overfor hinanden, med udgangspunkt i minimum varians 

porteføljen. Men skal jeg lave en retvisende og mere detaljeret vurdering af hvor gode 

investeringsporteføljerne har klaret sig overfor markedet og hinanden er det nødvendigt at 

beregne følgende nøgletal: 

• Sharpe 

• Treynor 

• Jensen 

Jeg har valgt at beskrive nøgletallene kort i de efterfølgende afsnit. 

16.2.1 Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente er den rente en investor frit kan placere sin investering på, dvs. at det 

forudsættes at investor kan placere indlån og optage lån, til den samme rente. Det holder 

desværre ikke altid stik i den virkelige verden, i hvert fald ikke uden betragtelige omkostninger33 

og holder måske ikke stik i alle henseender, når der her er tale om en privat investor. For at 

simplificere dette har jeg for at kunne beregne nøgletallene valgt at udregne en risikofri rente på 

baggrund af den effektive rente på en statsobligation med næsten 10 års løbetid34. Dette giver i 

denne forbindelse det mest entydige svar. Den risikofrie rente er beregnet ud fra nedenstående 

fremgang, som i øvrigt er pensum i faget ”Obligationer og derivater”. 

  

                                                           

33 Dog har bankernes prioritetslån denne egenskab, renten er dog variabel. Generelt er renteniveauet også 
så højt at denne løsning ikke kan foretrækkes i forhold til investering. 
34 Fondskode: 921942 – beregningen er foretaget den 3. april 2009 
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Tabel 20 - Effektiv rente 

t Dato  Betaling Dt 

  03-04-2009 -103,37   

1 15-11-2009 4 3,862649 

2 15-11-2010 4 3,730014 

3 15-11-2011 4 3,601933 

4 15-11-2012 4 3,47825 

5 15-11-2013 4 3,358815 

6 15-11-2014 4 3,24348 

7 15-11-2015 4 3,132106 

8 15-11-2016 4 3,024557 

9 15-11-2017 104 75,9382 

      103,37 

Effektiv rente 3,56 % 
 

Den risikofrie rente findes ud fra følgende formel: 8(1 + @)� + ⋯ + 1(1 + @)B = 2<<2.87C �2182 

Ved at få Excels ”problemløser” funktion35 til at udregne ligningen fremkommer en risikofri rente 

på 3,56 % 

16.2.2 Beta 

Beta for afdelingerne kan udregnes og givet ved; 

D� = ��E�E�  (16,1) 

 

Detaljeret beregning for betaerne kan ses i Excel filen, ”Performanceinvf. v2”, under Beta. 

Nedenstående er overblikket over beta parametrene for afdelingerne. 

 

Tabel 21 - Beta 

EUR. USA JAP. Nye Markeder 

Danske Invest 1,0072 0,9516 0,9280 0,9204 

Jyske Invest 1,1042 1,1229 1,0459 1,0575 

Nordea Invest 0,953694 0,984474 1,000411 0,779222 

MSCI 1 1 1 1 

 

Jeg vil senere i denne hovedopgave komme mere i dybden for at arbejde med beta-værdien og vil 

derfor springe de nærmere detaljer over her. 

                                                           

35 Se beregning på Cd-rom ”Performanceinvf. v2” fane ”eff-rente” 
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16.2.3 Sharpe 

Sharpe ratio måler risikopræmien pr. total risiko. Det betyder at nøgletallets størrelse dels 

afhænger af, hvor god porteføljemanageren er til at vælge de rigtige aktier og dels hvor 

veldiversificeret porteføljen er. Formelen for udregning af Sharpe ratio: @� − @F��  

Ri – Det gennemsnitlige afkast 

Rf – Den risikofrie rente 

σi – Standardafvigelsen 

Sharpe ratio er således givet ved hældningen på kapitalmarkedslinien i CAPM. Dermed er Sharpe 

ratio ex post Reward-to-Variability. Nedenfor er Sharpe ratio skitseret. 

 

 

 

 

 

 

 

Sharp nøgletallet er beregnet ud fra minimum varians porteføljen og er oplistet nedenfor for alle 

tre investeringsforeninger; 

 

Tabel 22 - Sharpe 

Jyske Invest Danske Invest Nordea Invest 

Sharpe -0,2517 -0,3391 -0,2848 
 

Det er ikke så overraskende at nøgletallet bliver negativt, idet risikoen i alle tre tilfælde var højere 

end markedet.  

16.2.4 Treynor  

Treynor måltallets primære formål er, at måle risikopræmien pr. systematisk risiko, da 

investorerne jf. CAPM, foretrækker de porteføljer, som giver den højeste risikopræmie pr. 

systematisk risikoenhed. Nøgletallets størrelse drives udelukkende af investors evne til at vælge 

de rigtige aktier, da den systematiske risiko ikke påvirkes af porteføljens diversifikation. Treynor 

nøgletallet kan beregnes ud fra følgende formel: 

Sharpe 

σ 

E(R) 
CML 
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@� − @FD�  

Ri – Det gennemsnitlige  

Rf – Den risikofrie rente 

βi – Porteføljens betaværdi 

 

Tabel 23 - Treynor 

Jyske Invest Danske Invest Nordea Invest 

Treynor -0,0315 -0,0444 -0,0398 
 

Treynor er således hældning på Security-Market-Line, hvor eneste forskel er at risikoen måles 

med beta frem for standardafvigelsen.  Dette er illustreret i nedenstående skitse. 

 

 

16.2.5 Jensen 

Jensens måltal måler den absolutte over- eller underperformance, udtrykt i % -point, i forhold til 

SML, dvs. markedsporteføljen. Jensens måltal er blevet rost af flere økonomer, heriblandt Michael 

Christensen, som giver Jensen måltallet den ros, at det er nemt at kommunikere ud36. Alligevel er 

det Sharpe måltallet der oftest finder anvendelse i forbindelse med diverse offentlige tilgængelige 

målinger. Jensen Nøgletallet kan beregnes ud fra følgende formel: @� − �(@�) = @� − (D� ∙ ��(@E) − @F + @F) 

Ri – Det gennemsnitlige afkast over 10 år 

Βi – Porteføljens betaværdi 

E(Rm) – Det forventede afkast på markedsporteføljen 

Rf – Den risikofri rente 

 

                                                           

36 Finans Invest, 04/03 – Performanceevaluering af Danske Investeringsforeninger 

Treynor 

β 

E(R) 
SML 
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Tabel 24 - Jensen 

  Jyske Invest Danske Invest Nordea Invest 

Jensen -0,05 % -0,61 % -0,23 % 

16.3 Valg af nøgletal 

Der er naturligvis fordele og ulemper ved alle nøgletal og dette er naturligvis også tilfældet med 

de tre nøgletal. Problemet med Sharpe og Treynor er at de forudsætter at risikoen er konstant, 

dette er sjældent tilfældet i den virkelige verden, idet investeringsforeningerne fører en aktiv 

investeringspolitik vil risikoen være forskellig i forhold til at risikoen vil ændres ved et stigende og 

faldende marked. Dette kaldes markeds timing37. 

Sharpe ratio anvendes oftest og er et meget anvendeligt nøgletal, når man skal måle en 

porteføljemanagers evne til at vurdere hans evne til at diversificere den usystematiske risiko i 

porteføljen væk. Treynor vil finde anvendelse, hvis porteføljen er delt op i en række speciale 

porteføljer, hvor den usystematiske risiko allerede er diversificeret væk. Tilsvarende bruges 

Jensen nøgletallet for veldiversificeret porteføljer. Da det er investeringsforeninger som her skal 

evalueres og som vurderes til at være de mest diversificerede porteføljer, findes det naturligt at 

anvende Jensen nøgletallet. 

  

                                                           

37 Aktieinvestering side 149, Michael Christensen m.fl. 
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16.4 Samlet vurdering 

Den samlede opgørelse kan herefter opskrives i følgende tabel. 

Tabel 25 – Samlet vurdering 

Overblik over, ÅOP 

Afdeling ÅOP Point 

Jyske Invest 2,40 % 1 

Danske Invest 1,44 % 3 

Nordea Invest 1,91 % 2 

Rangordning efter Jensen 

Afdeling Jensen Point 

Jyske Invest -0,05 % 5 

Danske Invest -0,61 % 1 

Nordea Invest -0,23 % 3 

Rangordning total 
Afdeling Total 

Jyske Invest 6 

Nordea Invest 5 

Danske Invest 4 
 

Jf. et pointsystem for at retfærdiggøre hvilke investeringsforeninger der gør det bedst i forhold til 

omkostninger og performance i forhold til markedet. Jeg har valgt at give flest point for den 

afdeling, som har det bedste risikojusterede afkast idet der er stor usikkerhed omkring ÅOP. Det 

vurderes jf. tabellen til at være Jyske Invest, der kan stille den bedst mulige investering til 

rådighed for investoren, i nærværende analyse. 

17.0 Globale porteføljer 

I ovenstående portefølje var udvalgt fire afdelinger der tilsammen udgjorde en markedsportefølje, 

over de fire hovedmarkeder. Idet netop de udvalgte investeringsforeninger var de eneste danske 

afdelinger som havde disse fire markeder med en tilpas historik, har jeg valgt at se nærmere på en 

sammenligning af de udvalgte investeringsforeningers Globale afdeling. Det er interessant at se 

om en global portefølje i samme investeringsforening har en bedre eller dårlige performance end 

minimum varians porteføljer. Derfor har jeg lavet en analyse efter samme fremgangsmetode som 

ovenstående, resultatet af denne analyse kan ses i nedenstående tabel38; 

  

                                                           

38 Se detaljeret udregning på Cd-rom, Excel fil ”Performanceinvf. v2” – fane ”global” 
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Tabel 26 - Globale afdelinger 

  Danske Invest Jyske Invest Nordea Invest MSCI 

Afkast -1,14% 4,03% 9,05% 0,53% 

Risiko 25,02% 33,82% 27,57% 23,67% 

Beta 1,0498 1,4029 0,6647 1,0000 

Sharpe -0,1856 0,0153 0,2010 -0,1257 

Jensen -1,52% 4,69% 7,52% 0,00% 

ÅOP 1,61 2,44 1,94 1,96 

 

Det bemærkes at porteføljerne har givet positive afkast over samme 10-årige periode (1999-

2008), men risikoen eller standardafvigelsen har jeg også vurderet til at være på et højt niveau, 

med baggrund i den foregående analyse af minimum varians porteføljernes analyse af 

risikonøgletallene. Derfor kan det konkluderes på baggrund af en sammenligning af det 

risikojusterede afkast på Jensen Indekset at de globale porteføljer klare sig bedre end minimum 

varians porteføljerne, naturligvis kan man med rette håndhæve at man ikke kan sammenligne på 

porteføljerne idet, risikoen er hvidt forskellige og derfor kommer til at skulle vurdere på investors 

præferencer på at acceptere risiko. Dertil ses at omkostningerne ligger på nogenlunde samme 

niveau som den enkelte investeringsforening præsentere, derfor er Danske Invest billigst og Jyske 

Invest dyrest. ÅOP for MSCI er en gennemsnit for alle globale aktiebaserede 

investeringsforeninger i Danmark og er ikke udtryk for hvad MSCI har af omkostninger for at 

holde deres portefølje. 

 

For at give det totale overblik har jeg analyseret tilsvarende globale afdelinger, men fra 

konkurrende investeringsforeninger, dette for at kunne vurdere alternative løsninger for vores 

investor. I nedenstående tabel er ligeledes en opgørelse over øvrige investeringsforeninger med 

en global aktiebaserede portefølje; 
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Tabel 27 - Globale porteføljer, alternative investeringsforeninger 

 
BankInvest Carnegie Lån&Spar SydInvest Skagen ValueInvest MSCI 

Afkast 4,96% 9,98% -0,45% -0,71% 21,06% 7,34% 0,53% 

Risiko 25,15% 35,51% 26,21% 25,97% 45,59% 15,83% 23,67% 

Beta 1,060 1,428 1,060 1,092 1,797 0,600    1,000  

Sharpe 0,058 0,182 -0,151 -0,162 0,385 0,242  -0,126  

Jensen 4,60% 10,72% -0,80% -0,97% 22,90% 5,61% 0,00% 

ÅOP 2,03% 2,20% 2,14% 2,40% 1,09% 2,55% 1,96% 

 

Ovenstående tabel giver en indikation af hvilke alternative globale porteføljer der findes på det 

danske marked. Især Skagen Invest og Value Invest skiller sig markant ud i forhold til øvrige 

afdelinger. Skagen Invest ved at have et meget højt afkast, men dog også en høj risiko, samt 

meget lave omkostninger, derudover har Value Invest formodet at minimere risikoen og samtidig 

haft positivt afkast, sammenlignet med de øvrige investeringsforeninger. Begge 

investeringsforeninger er uvildige og referer ikke direkte til et pengeinstitut.   
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DEL IV 

Alternativ portefølje 

 

 

  



Hovedopgave – HD Finansiering 

 

Side 51 af 82 

 

18.0 Alternativ portefølje 

I denne del af hovedopgave vil jeg opstille en portefølje som et alternativ til investering igennem 

en investeringsforening. Dette for at analyse om der kan sammensættes en helt tilfældig 

portefølje, som giver et bedre afkast med en mindre eller minimum samme risiko som vores 

portefølje fra investeringsforeningen. 

 

Til at sammensætte porteføljen vil jeg anvende ”Enkelt-faktor modellen” eller ”single-index 

model”, hvor markedet er den forklarende faktor til kursudviklingen for nærværende 

aktieportefølje.  Generelt vil indeksmodellen udtrykkes som en regressionsligning givet ved39: r� =  α� + β�rI + e� (18,1) 

 

Hvor parametrene defineres som: 

Ri = Afkastet på aktiv i 

Rm  = Afkastet på markedsindekset 

ei = udtrykker tilfældige udsving i afkastet, Ri – residualleddet 

αi = Konstant parameter, risikofri 

Βi = Konstant parameter, der måler hvordan Ri påvirkes af ændringer i Ri 

 

Afkastet er således sammensat af en aktivspecifik komponent αi + ei og en markedsrelateret 

komponent Βi 
. Rm. Relationen kaldes aktivets karakteristiske linie. 

 

For at kunne anvende (1,0) og derved definere at afkastet på aktivet i. Er det nødvendigt at gøre 

sig nogle nødvendige antagelser. Da både markedsafkastet og residualleddet er stokastiske 

variable, kan deres statistiske egenskaber defineres således. Værdien af markedsafkast er givet 

ved E(Rm), mens risikoen er givet ved variansen σ2(Rm). Tilsvarende kan residualleddet 

forudsættes at det følger en sandsynlighedsfordeling med forventet værdi E(ei) = 0 og en varians 

σ2(ei) = 0, hvilket vil sige at Rm og ei er ukorrelerede. Denne forudsætning følger i øvrigt samme 

forudsætning om E(ei) = 0 følger standarden for residualleddet i en regressionsligning40 

 

Med disse definitioner og forudsætninger kan vi ud fra (18,1) bestemme det forventede afkast for 

aktivet, givet ved: 

                                                           

39 Aktieinvestering side 97, Michael Christensen m.fl. 
40 Aktieinvestering, side 98, Michael Christensen m.fl. 
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E(r�) =  α� + β� ∙ E(rI) (18,2) 

Det skal her bemærkes at E(ei) = 0 

 

Aktivets risiko kan bestemmes som:  σ�(r�) =  β��σ�(rI) + σ�(e�) (18,3) 

 

Det fremgår af (18,3) at risikoen for aktivet er sammensat af to komponenter, nemlig den 

systematiske risiko givet ved D����(�E), og den usystematiske risiko givet ved ��(2�). Da 

variansen kan bestemmes for de enkelte aktiver, kan vi også bestemme kovariansen mellem de to 

aktiver i og j, der er givet som; σ�r�K = β� ∙ βK ∙ σ�(rI) (18,4) 

Idet indeksmodellen jo forudsætter, at den systematiske risiko på tværs af aktiverne er nul, dvs. ��2�!  = 0.  

 

For at kunne beregne sammenhæng imellem aktiv i og j, kan vi beregne korrelationskoefficienten, 

som er givet ved; 

ρ�r�K = β� ∙  σKσ�  (18,5) 

Fordelen ved at estimere kovariansen og korrelationen på den måde er at antallet af parametre 

falder betydeligt og dermed fjerne en stor del af usikkerhed i beregningen. Et eksempel for dette 

kan illustreres, hvis vi har en portefølje på 150 aktier. Her vil estimationen under normale 

omstændigheder jf. formel  (11,1 + 11,2), af korrelationer blive 
150(150-1)2 = 11.175. Via 

enkeltindeks-modellen bliver estimationen af korrelationerne 3 ∙ 150 + 2 = 452.  

19.0 Valg af aktier 

Jeg har fundet frem til de pågældende aktier ved at se på beholdningsoversigterne i Nordea 

Invest, Jyske Invest og Danske Invest. Herefter har jeg fået data ved at bruge Datastream41. Her 

har jeg fået historiske kurser fra 31.12.1998 frem til 31.12.2008 og fået oplyst den månedlige 

ultimo kurs. Herefter har jeg kombineret kursen med dividende udbetalinger, hvorfor jeg også har 

søgt på den historiske dividende udbetaling. Hvilket er udtrykt via en procentuel dividende 

udbetaling i forhold til aktien. 

                                                           

41 Facilitet på CBS, til at søge kurser og dividende oplysninger på værdipapirer mv. 
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Nedenfor er de følgende aktier oplistet efter navn, sektor og hjemsted land. 

 

Tabel 28 - Overblik over udvalgte aktier 

Selskab Sektor Land 

3 M IT USA 

Boeing Industri USA 

Dell IT USA 

Pfizer Medicinal USA 

Wal-Mart Forbrug USA 

Proctor & Gamble Forbrug USA 

General Motors Industri USA 

Exxon Telekom USA 

Bank of America Bank USA 

Nokia Telekom Finland 

Daimler Industri Tyskland 

Nestle IT Schweiz 

Vodafone Group Telekom England 

Telefonica Telekom Spainen 

HSBC Bank Hong Kong 

Toyota Motor Industri Japan 

Canon IT Japan 

Takeda Pharmatical Medecin Japan 

Tokyo Electric Power Forsyning Japan 

China Mobil Telekom Kina 

MTN Group Telekom Spainen 

20.0 Benchmark 

Benchmark er hovedessensen for nærværende analyse. Jeg har valgt at bruge MSCI World 

indekset. MSCI er et ledende indeks og jeg har tidligere i denne hovedopgave anvendt MSCI til at 

udgøre benchmark.   

 

Indekset er opgivet fra 31.12.1998 – 31.12.2003, og opgjort på månedsbases. Udviklingen i MSCI 

indekset i USD har set ud som nedenstående: 
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Figur 5 

 

Kilde:www.mscibarra.com 

 

Fordelene ved at anvende indeksmodellen er jo netop også at håndplukke en portefølje af aktier, 

idet formålet med nærværende analyse er at sammensætte en portefølje der i så høj grad som 

muligt afspejler en global aktie portefølje, uden at det er nødvendigt at investere i alle indeksets 

aktiver. 

21.0 Simpel lineær regression 

For at kunne estimere parametrene til at kunne anvende formlerne fra forrige afsnit er det 

nødvendigt at foretage en regression imellem kursudviklingen på aktien og på markedet. Idet jeg 

vil estimere de historiske parametre anvendes historisk data fra 1999 – 2003. 

 

For at forberede data til at kunne foretage en regressionsanalyse i Excel er det nødvendigt at gøre 

følgende tilpasninger. 

Idet afkast kan betragtes som et kontinuert afkast, hvor kursen dannes af Aktiekursen S0 i dag og 

et årligt afkast r beregnet kontinuert efter t år fås da; S8 =  e (T∙
) ∙  S0 (21,1) 

 

Idet vi skal beregne r, idet kurserne er oplyst bruges altså den naturlige logaritme og giver 

følgende formel; 

� = UV(S�SW)8  

(21,2) 
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Idet data er opgivet i US-Dollar har det været nødvendigt at omregne kursen til Danske kroner42. I 

forhold til afgræsningerne i hovedopgaven ses Dollar kursen ikke som et parameter til at 

bestemme kursen på aktien, men et kvalificeret gæt vil være at kursen har en påvirkning på 

kursen og at valutarisikoen er et væsentligt parameter for bestemmelsen af aktiekursen43. For at 

kunne gøre dette ville det være nødvendigt at bruge en Multiindeks model. 

 

Derfor anvendes 
�√∆� som korrektion til beregning af variansen for markedet, når 

standardafvigelsen/risikoen beregnes. Idet der anvendes månedlige observationer kan Δt sættes 

til 1/12. 

 

Samlet set beregnes standardafvigelsen på nedenstående metode; 1√∆t ∙  σ  
(21,2) 

 

Outputtet for regressionsanalysen44 for hver enkelt aktiv kan læses i tabel 29. 

  

                                                           

42 Kursen er hentet via www.nationalbaken.dk, under statistik-modullet. 
43 Beregning af dette kan ses i Excel filen, ”Forberedelse til regression” 
44 Til beregning af regressionsanalysen er Excel anvendt, se fil ”Regressionv2, 5år” 



Hovedopgave – HD Finansiering 

 

Side 56 af 82 

 

 
Tabel 29 – Output fra regressionsanalyse 

Antal Aktie αi Βi ei 

1 3 M 1,11E-05 0,41043 0,002317 

2 Boeing 0,000188 0,22994   0,00254  

3 Dell 2,28E-07 0,21987   0,00204  

4 Pfizer 0,023087 0,21388   0,02963  

5 Wal-Mart 3,82E-05 0,30911   0,00241  

6 P&G 0,62635 0,04318   0,00323  

7 GM 6,57E-09 0,29486   0,00181  

8 Exxon 1,35E-05 0,49021   0,00233  

9 BOA 0,000367 0,27267   0,00260  

10 Nokia 5,14E-08 0,22744   0,00194  

11 Daimler 2,97E-10 0,34832   0,00163  

12 Nestle 0,000429 0,41803   0,00261  

13 Vodafone 0,000156 0,24527   0,00253  

14 Telefonica 2,71E-09 0,35744   0,00175  

15 HSBC 1,57E-12 0,54277   0,00136  

16 Toyota 1,95E-06 0,32142   0,00219  

17 Canon 1,41E-08 0,40402   0,00185  

18 Takeda 0,032626 0,19205   0,00299  

19 Tokyo E 0,032192 0,19265   0,00299  

20 China M 1,4E-08 0,25512   0,00185  

21 MTN 4,6E-07 0,20785   0,00208  

 

Det ses at ingen af aktiverne har en beta > 1 og alle aktivernes faste parametre αi og ei er af 

forholdsvis små størrelser.  

 

Størrelsen af beta defineres som den parameter som aktiens afkast påvirkes af ændringer i 

markedsafkastet. Derfor vil en betaværdi på 1,00 betyde at afkastet bevæger i samme takt som 

markedet. Er beta under 1,00 betyder det aktien bevæger sig i mindre grad og over 1,00 at aktien 

bevæger sig mere end markedsudviklingen. Beta er derfor også et udtryk for aktiens volatilitet og 

kan sidesættes med risikoen på aktien. 
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22.0 Afkast og risiko 

Når αi og βi kendes er det nu muligt at kunne beregne afkast og risiko for hver af aktiverne ved at 

anvende formel (1,1) og (1,2). Markedsafkast er perioden fra 1999 – 2003 opgjort til -8,94 % og 

risikoen 19,39 %.  I nedenstående tabel er vist afkast og risiko45: 

 

Tabel 30 - Afkast og risiko 

Aktie Afkast Risiko 

3 M -3,67 7,96 

Boeing -2,06 4,46 

Dell -1,97 4,26 

Pfizer -1,89 4,15 

Wal-Mart -2,76 5,99 

P&G 0,24 0,84 

GM -2,64 5,72 

Exxon -4,38 9,51 

BOA -2,44 5,29 

Nokia -2,03 4,41 

Daimler -3,11 6,75 

Nestle -3,74 8,11 

Vodafone -2,19 4,76 

Telefonica -3,20 6,93 

HSBC -4,85 10,52 

Toyota -2,87 6,23 

Canon -3,61 7,83 

Takeda -1,68 3,72 

Tokyo E -1,69 3,74 

China M -2,28 4,95 

MTN -1,86 4,03 
 

I det markedet har givet et negativt afkast i analyse perioden. I perioden var markedet præget af 

en sprængt boble på IT-aktierne og følgende terror angrebet i 2001. Herefter forsat markedet ned 

igennem 2002. Dette påvirker naturligvis også beregning af de forventede afkast for de udvalgte 

aktiver.  

                                                           

45 Se beregning i Excel fil; ”Enkeltindeks-model” 
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23.0 Estimation af porteføljen 

Når vi kender ovenstående parametre kan vi lave en ny portefølje. Det er givet i denne portefølje 

at alle de udvalgte aktier ikke vil finde anvendelse i den endelige portefølje, dette simpelthen 

fordi deres afkast ikke vurderes tilfredsstillende i forhold til den systematiske risiko og 

usystematiske risiko. Ifølge Elton & Gruber - side 183, skal aktierne rangordnes efter ”excess 

return of Beta” givet ved følgende formel46; @� − @FD�  
(23,1) 

 

Formelen er bekendt og er ligelydende Treynor indekstallet og måler risikopræmien pr. 

systematisk risiko. Idet alle aktierne bliver rangordnet efter dette nøgletal bevirker det samtidig at 

alle aktierne med de bedste risikopræmier pr. systematisk risiko automatisk bliver en del af den 

nye portefølje. 

 

Antallet af aktier som skal med i den nye portefølje afhænger af værdien ”cut-off ratio”, hvilket 

betyder at alle de aktier med en højere risikopræmie pr. systematisk risiko end ”cut-off ratio” 

bliver valgt til porteføljen og øvrige aktier vælges fra. 

 

”Cut-off Ratio” er givet ved følgende formel: 

[� = �E� ∑ (@� − @F)D!�]!��!��
1 + �E� ∑ ^ D!��]!� _�!��

 

(23,2) 

Idet aktierne rangordnes efter højeste værdi af ”Excess retur non Beta” og sammenholdes med Ci 

forsættes denne proces indtil; @� − @FD� < [� 
 

Når præcis dette tilfælde indtræffer kendes estimatet af ”Cut-off ratio” og resten af aktierne 

vælges fra og finder ikke anvendelse i porteføljen. Dette er i bund og grund en simpel måde at til -

og fravælge aktiver i en portefølje.    

 

                                                           

46 Den risikofrie rente er opgjort til 3,56 %. Den risikofrie rente er tidligere vist beregnet i afsnit 16.2.1 
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For at vende tilbage til den netop i gang værende konstruktion af porteføljen ses de udvalgte 

aktiers ”Excess return of Beta”47 overfor ”Cut-off ratio”48; 

 

Selskab "EROB" "COR" 

HSBC -15,499 -15,50 

Exxon -16,20 -21,17 

Nestle -17,46 -23,72 

3 M -17,61 -28,45 

Canon -17,75 -29,90 

Telefonica -18,90 -34,39 

Daimler -19,16 -33,75 

Toyota -20,02 -28,17 

Wal-Mart -20,46 -28,18 

General Motors -21,01 -28,69 

Bank of America -21,99 -26,10 

China Mobile -22,89 -24,65 

Vodafone -23,45 -24,61 

Boeing -24,42 -22,89 

Nokia -24,59 -18,43 

Dell -25,13 -18,16 

Pfizer -25,48 -16,74 

MTN Group -26,07 -17,04 

Tokyo Electric -27,25 -17,15 

Takeda Pharma. -27,31 -16,92 

Proctor & Gamble -76,88 -16,66 
 

I tabellen er markeret med grøn og rød i forhold til om estimatet er gældende, hvilket betyder at 

de ”grønne” aktier er de aktier som skal være med i porteføljen. For nærmer detaljer om 

mellemregning for at komme frem til estimaterne henvises til Excel fil, ”Enkeltindeksmodel”. 

 

For at kunne beregne den endelige fordeling er det nødvendigt at beregne fordelingsvægtene, 

som er givet ved; 

a� = b�∑ b! 
(23,3) 

 

  

                                                           

47 Benævnes ”EROB” i tabel 
48 Benævnes ”COR” i tabel 
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Hvor Zi er givet ved; 

b� = D��]�� 6@� − @cD� > − [∗ 
(23,4) 

 

C* er opgjort til at være -24,61. Efter nedenstående tabel er Z-værdierne og vægtene er for 

porteføljen oplistet; 

 

Aktie Zi Xi 

HSBC 1973,75 50,71% 

Exxon 174,76 4,49% 

Nestle 169,99 4,37% 

3 M 10,80 0,28% 

Canon 271,50 6,98% 

Telefonica 3,30 0,08% 

Daimler 262,38 6,74% 

Toyota 473,49 12,16% 

Wal-Mart 118,79 3,05% 

GM 96,12 2,47% 

BOA 195,20 5,01% 

China M 114,81 2,95% 

Vodafone 27,53 0,71% 
 

 

 

Porteføljens estimater kan nu beregnes og Beta på porteføljen kan opgøres jf. nedenstående 

formel; 

βp= � Xiβi  (23,5) 

 

Beta for porteføljen beregnes til; 0,4473 

 

Alfa for porteføljen opgøres på samme måde, ved følgende formel; 

αp= � Xiαi  (23,6) 

 

Alfa for porteføljen beregnes til; 0,000040286 
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Derfor er vores ”alternative” portefølje givet ud fra lineær regression. Beskrevet som E(rp) = 

0,000040286 + 0,4473 . E(rm). Hvilket kan illustreres grafisk i nedenstående figur. Dog er vores 

portefølje kendetegnet ved at bærer en mindre risiko end markedet. Idet beta er under 1. Dog er 

det også givet at det forventede afkast vil være mindre end markedet.  

 

Figur 6 

 

 

Når Alfa og Beta kendes for porteføljen kan det forventede afkast udregnes for porteføljen ved at 

indsætte parametrene i formel (18,2), når det forventede afkast for markedet kendes, Rm.; @h = 0,000040286 + (0,4473 . (-8,94))  

 

Afkastet for porteføljen beregnes til; -3,999 %. Optimerings punktet (-8,94;-3,99) er gengivet på 

figur 7.  

 

Porteføljens risiko er givet ved følgende formel; 

�p = i�(a� ∙ D�)�$
��� ∙ ��(�E) + � a�� ∙ ��(2�)$

���  

(23,7) 

Herved kan porteføljens risiko estimeres til; 8,67 % 

 

Det risikojusterede afkast jf. Jensen indekset giver i alt; -1,97 % 

Idet det risikojusteret nøgletal er negativt betyder det samtidig at den optimale portefølje som 

her er udvalgt har klaret det dårligere end MSCI WORLD Indekset. Hvilket i udgangspunktet ikke er 

tilfredsstillende og ikke var hvad der kunne forventes. 
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23.1 Omkostninger 

For investeringsforeningerne så vi på nøgletallet, årlig omkostninger i procent. Omkostningerne 

for at handle aktier er naturligvis kurtage, hvilket er den direkte omkostning ved at foretage 

handlen af aktien, typisk igennem en bank. Prisen for at handle aktier svinger meget og kurtage-

satserne kan også variere alt efter om de handles via netbank eller ved personlig henvendelse i 

banken. Dette især afledt af en priskrig på dette område medio 2006, hvor Saxo Bank gik forrest 

og pressede heriblandt Danske bank til at sænke priserne på kurtagen. I dag er priserne 

differentieret alt efter om man handler via netbank eller ved personlig henvendelse. Samt en 

mindre diversificering omkring hvor meget man handler pr. gang. I nærværende analyse vil jeg 

dog tage udgangspunkt i at man handler aktierne selv via netbank, idet dette er oplagt i forhold til 

at denne investor naturligvis er omkostningsbevist og idet investor netop ytre ønske om at 

foretage en alternativ portefølje, hvis man ikke handler selv, vil det oplagte alternativ være at 

vælge en investeringsforening, hvorfor det ikke vil give mening at foretage nærværende analyse. 

 

Handelsomkostninger er i princippet ikke interessante, idet der stort set vil være samme 

omkostninger forbundet ved at købe og sælge investeringsforeningsbeviset. Det interessante her 

er mere og især hvad omkostningerne er for at holde aktierne. Generelt betragtet vil investor 

skulle betale et kontant beløb for at modtage udbytte. I Jyske Bank koster dette 37,50 kr. pr. 

fondskode. Det er naturligvis ikke forudsigeligt og derfor kun et skøn, men investor modtog i alt 

udbytte 27 gange i 2000, hvilket betyder at kunden betaler i alt 1039,50 kr. for at modtage 

udbyttet, hertil ligger en årlig omkostning på ca. 2,5 ‰ 49 årligt af depotbeløbet til andre faste 

udgifter i forhold vil værdipapircentralen. Det skal dog her bemærkes at der findes priser på 

ovenstående som er lavere og højere, men nærværende oplysning er brugt som pejlemærke. De 

årlige omkostninger for 2000, for at eje aktierne kan derfor opgøres efter depotets samlede værdi 

efter nedenstående tabel; 

  

                                                           

49 Min. 250 kr. under 500.000 herover 2,5 ‰ af depotværdien. 
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Tabel 31 - Omkostninger, alternativ portefølje 

Investeret beløb Omk. Fra udbytte Beholdning Omkostningsprocent 

100.000,00 1039,50 250,00 1,29 % 

200.000,00 1039,50 250,00 0,64 % 

300.000,00 1039,50 250,00 0,43 % 

400.000,00 1039,50 250,00 0,32 % 

500.000,00 1039,50 250,00 0,26 % 

600.000,00 1039,50 150,00 0,20 % 

700.000,00 1039,50 175,00 0,17 % 

800.000,00 1039,50 200,00 0,15 % 

900.000,00 1039,50 225,00 0,14 % 

1.000.000,00 1039,50 250,00 0,13 % 
Kilde: www.jyskebank.dk50 

 

Idet omkostninger for modtagelse af udbyttet er fast ses det også at omkostningsprocenten falder 

i takt med at depotværdien øges. Men generelt vurderet er omkostningerne ved at eje aktierne 

langt mindre end investeringsforeningerne. Dette er også forventeligt, idet der her er tale om 

passiv investering, hvor der ikke ændres på fordelingen. Det er klar, at skal der tillægges en 

løbende omkostning til vedligeholdelse af porteføljen, her tænkes på optimering af vægt 

fordeling, køb af nye aktier og salg af eksisterende, så er det givet at omkostningerne her vil stige, 

men her ændres strategien også imod en aktiv strategi.  

 

Hertil skal man også ligge den utilskrevne omkostning det er selv at skulle foretage analysen og 

valget af hvilke aktier, dette kan der bruges forholdsmæssigt lang tid på, hvorfor dette skal i 

betragtning i hvor lang tid man bruger på at indhente data og efterfølgende bearbejde data, så 

man kan træffe en beslutning på baggrund af dette. Dette vil normalt ikke være medført store 

omkostninger for investor, meget information kan hentes gratis på nettet. Skal data behandles vil 

det typisk være et abonnement. Dette skal man som investor naturligvis gøre op og afveje. 

24.0 Aktiv eller passiv styring 

Vi har nu set på to forskellige måder at sammensætte en portefølje. En meget aktiv portefølje via 

en investeringsforening og en mindre aktiv strategi vi en alternativ portefølje. Hvilken 

investeringsstrategi man vælger vil der være krav til hvor tit man vil rebalancere porteføljen. 

                                                           

50 Info om omkostninger er hentet fra hjemmesiden. Beregning er egen tilvirkning. 



Hovedopgave – HD Finansiering 

 

Side 64 af 82 

 

24.1 Rebalancering af porteføljen 

Af hensyn til afgræsningerne i denne hovedopgave vil jeg kun kort og ikke matematisk svare på 

denne del, da dette vil være den mest hensigtsmæssige måde for at analysere betydningen for 

porteføljen ved rebalanceringen. Jeg vil dog her koncentrere mig om at give en kort beskrivelse af 

problemstillingerne der er ved at rebalancere porteføljen.  

 

I den nærværende portefølje er der lagt op til en passiv strategi, idet aktierne købes i det 

forudberegnede vægte og herefter beholdes. Idet ligningen for porteføljens afkast er kendt vil det 

forventede afkast kunne beregnes. Dog forudsættes det at vægtene bibeholdes og er konstante. 

Via den passive strategi vil investor ikke gå ud og rebalancere porteføljen, hvilket for den 

konsekvens at investors afkast og risiko vil forskyde sig i forhold til de forventede parametre. 

Dette skal investor være opmærksom på. Det vurderes at man bør gå ind og lave rebalancering 

med jævne mellemrum. Dog kan man nøjes med at tage ekstreme udsving i porteføljen til 

overvejelsen om rebalancering. I rebalanceringen kan det også være nødvendigt at foretage til 

køb af nye aktier eller fra salg af eksisterende aktier. I forbindelse med rebalancering skal 

omkostningerne vurderes i betragtningen, dette bevirker at rebalanceringen ofte vil ske med 

mere et års mellemrum.  

 

Selvom man har en passiv eller en aktiv investeringsstrategi, vil man skulle rebalancere 

porteføljen, da vægt fordelingen er afgørende for afkast og risiko og ikke spiller nogen rolle for 

om porteføljen føres via en passiv eller aktiv strategi. 

 

Dette bevirker også at selvom man er 100 % passiv, er det sjældent at man er det alligevel. Dette 

komme naturligt an på definitionen af graden af passivitet. Men som teorien tilsiger den passive 

strategi følges her et markedsindeks, men der vil ske rebalancering af vægtene.  
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25.0 Konklusion 

Denne hovedopgave har vist, at ved at lave mindre portefølje af underafdelinger fra 

investeringsforeninger reduceres risikoen betragteligt i forhold til at investere i den enkelte 

afdeling eller frem for at investere i en global portefølje fra samme investeringsforening.   

 

Det er et faktum at et vigtigt parameter for at kunne drive en investeringsforening og for at 

forsvare eksistensberettigelse, at porteføljen styres aktivt og kan tilbage leverer et afkast som 

ligger over det ledende markedsindeks. Hertil vil den væsentligste fordel ved at investere i 

investeringsforening være diversifikationsgevinsten og analyse arbejdet samt adgang til at handle 

udenlandske aktier. Den direkte ulempe er omkostningerne. Investeringsforeningerne er vurderet 

af talrige professorer til at være for dyrere, hvilket betyder at diversifikationsgevinsten vil i nogen 

grad have en for høj pris. Fordele og ulemper ved styringsmetoder er blevet diskuteret og faktum 

er, at styringen af porteføljen i høj grad afhænger af, hvilken overbevisning investor har, er der 

tale om ineffektive markeder kan der ligge fordele ved en aktivstyring, er overbevisningen at 

markederne er effektive, kan dette ikke betale sig og derfor skal der føres en passivstyring.  

 

Jeg valgte at tage udgangspunkt i at finde den optimale portefølje ved at optimere porteføljen 

med den laveste risiko og fandt dermed minimum varians porteføljen. Sammen med 

optimeringen fandt jeg den optimale vægt fordelingen imellem aktiverne og der var ikke den 

store forskel på selve vægtfordelingen imellem investeringsforeningerne. På baggrund af 

porteføljens samlede risiko kunne Danske Invest vurderes til at være den investeringsforening der 

havde den laveste risiko. 

 

Jeg fastslog, at det at måle afkastet ikke giver stor mening, men derimod mere interessant at se 

på det risikojusterede afkast. Her fandt jeg frem til at Jensen indekset er velegnet til 

investeringsforeninger, idet det antager at porteføljerne er veldiversificeret. Derudover har 

Jensen nøgletallet også den evne at det er nemt at formidle ud og let at forstå, idet nøgletallet 

opgives i procent i forhold til markedsporteføljen. I nærværende analyse var det Jyske Invest der 

opnåede den bedste performance i forhold til det risikojusterede afkast. 

 

Omkostningen ved at eje et investeringsbevis blev vurderet ud fra det forholdsvise ”nye” nøgletal. 

Her var Danske Invest den billigste investeringsforening. Omkostningerne vil variere i takt med 

især omsætningshastigheden af aktiverne i porteføljen. 
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Efter gennemgang af performanceevalueringen peger jeg på at Jyske Invest er den bedste 

investeringsforening målt på både det risikojusterede afkast og omkostninger. Dette udelukkende 

ved at se på de analyserede parametre. Her skal det dog tilføjes at forskellen imellem 

investeringsforeningerne ikke er store. De største forskelle skal ses i omkostningsmomentet ved 

at eje investeringsbeviset. I takt med at markedet pt. sætter større krav til grundige analyse og 

styring af risiko konkluderes det også at i fremtiden vil ÅOP-nøgletallet fylde mere og mere 

 i bevidstheden hos den private investor, når investeringsforeningen skal vælges.  

 

Ved at foretage en performanceanalyse af investeringsforeningernes globale porteføljer, så vi at 

de netop konstruerede porteføljer havde en væsentlig lavere risiko, men når vi målte på det 

risikojusterede afkast, viste det sig at de globale porteføljer havde et bedre risikojusteret afkast. 

Omkostningsniveauet ændrede sig ikke i forhold til investeringsforeningernes globale portefølje 

og minimum varians porteføljerne. Derfor må det også konkluderes at Danske Invest er billigst i 

forhold de udvalgte tre investeringsforeninger. 

 

Så vi alternativt på andre investeringsforeningers globale porteføljer, så vi et overraskende 

resultat. Her skilte Skagen Invest og Value Invest sig markant ud i forhold til alle andre 

investeringsforeninger. Skagen Invest med langt det højeste risikojusterede afkast og Value Invest 

med klart det laveste risiko/standardafvigelse. Skagen Invest udmærkede sig desuden med også 

at være markant billigere målt på ÅOP.   

 

For at have endnu en portefølje at læne mine første analyse op af, valgte jeg selv at konstruere en 

portefølje. Jeg brugte det ledende verdens indeks (MSCI World) som den forklarende variabel i en 

enkeltindeks-model. Jeg valgte historiske data til at konstruere en model bygget på baggrund af 5 

års historik, for at kunne estimere det forventede afkastet for den nye portefølje. Resultatet blev 

lidt overraskende, idet risikoen var væsentligt lavere end indekset og afkastet også var lavere.  Jeg 

konkluderer på baggrund af resultatet, at det at vælge tilfældige aktier og sammensætte 

porteføljen ved at sætte ”Excess return over beta” større end ”cut-off ratio” ikke nødvendigvis 

giver en portefølje, som er bedre end markedet. Men metoden skaber hurtigt en portefølje der 

hurtigt kan tilpasses givet ændringer i markedet eller for det enkelte selskab. 

 

Det er derfor nødvendigt at udvælge aktierne mere analyserende på baggrund af det enkelte 

selskabs situation. Det er nødvendigt at anvende fundamental analyse eller teknisk analyse for 
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udvælgelsen af aktierne. Idet der ligger et stort analyse arbejde ved at finde aktierne, der skal 

indgå i porteføljen, vurderes dette også som den væsentligste problemstilling ved at foretage og 

konstruere porteføljen selv.  

 

En anden problemstilling jeg valgte at analysere, var omkostningerne ved at eje en aktieportefølje 

frem for en portefølje i en investeringsforening. Her observeredes store forskelle på de årlige 

omkostninger ved at administrere en aktieportefølje. Omkostninger ved selv at administrere 

porteføljen er i denne hovedopgave kun optaget til de fasteomkostninger, såsom betaling til 

værdipapircentralen/pengeinstituttet hvor depotet er oprettet, samt betaling for modtagelse af 

dividende fra aktierne. Der vil naturligvis være kurtage ved handler ved alle handler, typisk 1 % af 

handelsbeløbet.  Her konkluderes at omkostningerne falder i takt med at depotet stiger, hvilket 

kan være et incitament til selv at administrere porteføljen når depotet når et vist omfang. 

 

Jeg diskuterede problematikken i at fører en passiv styring af porteføljen frem for aktiv og må 

konkludere at en 100 % passiv styring er urealistisk, idet det er nødvendigt at rebalancere 

porteføljen i forhold til at holde forventningerne til især risiko intakte, som ved investeringens 

begyndelser. En passiv strategi kan sagtens være aktiv i forhold til at fastholde risiko eller til et 

marked. Dog skal rebalanceringen ske efter nøje iagttagelse af at der forekommer ikke helt 

uvæsentlige omkostninger ved at omlægge porteføljen og sammenholdes med omfanget af 

porteføljen. 

26.0 Perspektivering 

Jeg valgte i denne hovedopgave at afgrænse besvarelsen for valuta risiko. Dette er en grov 

antagelse. Idet at der i nærværende opgave tages fat i en privat investor, bosiddende i Danmark, 

ikke er følsom overfor valutakursrisikoen. Dette er naturligvis ikke tilfældet og valuta 

bevægelserne vil påvirke konklusionen såfremt denne tages med som en forklarende variabel til 

vores model. Dernæst vil en analyse af investeringsforeningernes politik for at foretage hedge af 

valutarisikoen også være et interessant emne at tage op og ville være værd at analysere 

nærmere. 

 

Skatte aspektet er naturligvis også en af de afgrænsninger jeg har foretaget om som også afviger i 

høj grad til realismen for resultatet af denne opgave. Beskatningsproblematikken er i Danmark af 

sådan art at det besværliggører analysedelen væsentligt og jeg har ikke fundet det interessant i 
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denne sammenhæng at analysere betydningen af beskatningen af gevinster og fradrag på tab. 

Beskatningen vil i særlig grad træde ind som et væsentligt parameter ved rebalanceringen af 

porteføljen og i forbindelse med udbytte betalingerne.  

 

 

En anden væsentlig afgrænsning er at jeg kun har valgt at betragte aktier og helt udelukket 

obligationer i denne hovedopgave. Obligationerne udgør en grundpille i en hver portefølje og bør 

også gøre det i nærværende analyse. Årsagen til udelukkelsen er som sagt at traditionelle 

obligationsafdelinger underperformer markedet så dette har ikke været interesseret. En anden 

vinkel er også at kigge på porteføljer udelukkende med obligationer. Det er nemlig interessant at 

selvom den historiske udvikling påvises at være bedst på aktier. Aktier har ligget over afkastet på 

obligationer igennem årtier. Alligevel kan det sagtens påvises at den risikoaverse investor 

overhovedet ikke skal lade aktier være en del af porteføljen. Set på baggrund af de historiske 

nedture på aktiemarkedet ses det nemlig at over tid er obligationsinvestering været markant 

bedre investeringer. Derfor vil en langsigtet investering skulle basere sig på obligationer og 

kortsigtet bør indeholde flere aktier. Dette er en omvendt tilgang i forhold til den daglige 

rådgivning i danske pengeinstitutter og pensionskasser.  
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28.0 Bilag 

Bilag 1: Rådgivning efter MiFID51 

Investorbeskyttelsesregimet 

MiFID introducerer et nyt investorbeskyttelsesregime. Det vil medføre ændringer i de danske 

regler, som i dag er fastlagt i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder og 

bekendtgørelsen om god værdipapirhandelsskik. Investorbeskyttelsesregimet består af tre ben: 

reglerne om kundeinformation, reglerne om investeringsrådgivning og best 

execution-reglerne. 

Best execution 

Best execution (bedste udførelse) - er reglerne vedrørende 

værdipapirhandleren gennemførelse af kundens ordre. 

Kundekategorisering 

Investorbeskyttelsesregimet suppleres med, at der fremover skal ske en opdeling af kunderne i 

kategorierne, detailkunder(privatkunder), professionelle kunder og godkendte modparter. 

Godkendte modparter omfatter andre banker og institutionelle investorer og er ikke omfattet af 

investorbeskyttelsesreglerne. Højeste investorbeskyttelse gælder for detailkunder. Der er et mere 

moderat beskyttelsesniveau for professionelle kunder, som i højere grad kan antages at have 

erfaring og med og kendskab til værdipapirhandel end detailkunder. 

Danske god skik-regler 

Investorbeskyttelsesregimet vil medføre ændringer i de gældende god skikregler på 

værdipapirområdet, idet det danske rådgivningsbegreb vil blive opdelt i generel information og 

investeringsrådgivning. Begrebet investeringsrådgivning vil fremover alene omfatte de 

situationer, hvor der gives en personlig anbefaling om handel i et specifikt papir. 

Investeringsrådgivning 

Investeringsrådgivning defineres i direktivet som en personlig anbefaling til en kunde, enten på 

kundens anmodning eller på værdipapirhandlerens eget initiativ, af en eller flere transaktioner i 

tilknytning til værdipapirer. Anbefalingen skal gå på at købe, sælge tegne e.l. et bestemt 

værdipapir. 

Investeringsrådgivning og egnethedsvurdering 

                                                           

51 http://www.finansraadet.dk/NR/rdonlyres/CF85CC9C-5288-4EE5-BDD8-
368F1CCB8F04/0/RådgivningefterMiFID.pdf 
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Når værdipapirhandleren yder investeringsrådgivning, skal dette fremover ske på baggrund af en 

såkaldt egnethedsvurdering. Egnethedsvurderingen indebærer, at værdipapirhandleren skal have 

en række oplysninger af kunden. Det gælder kundens erfaring med og kendskab til 

investeringsområdet, investeringsprofil og -formål samt om kundens evne til at bære eventuelle 

tab forbundet med investeringen. På baggrund af disse oplysninger skal værdipapirhandleren 

vurdere, om det pågældende produkt egner sig for kunden. Værdipapirhandleren må ikke 

anbefale investeringer, som ikke egner sig til kundens investeringsprofil, eller hvis eventuelle 

investeringsrisici ligger uden for kundens investeringsmål. Anbefaling må heller ikke ske, hvis 

kunden ikke opgiver de nødvendige informationer. De nye regler er væsentligt mere detaljerede 

end de gældende god skikregler, selvom principperne i egnethedsvurderingen ligner de 

nuværende regler. 

Rene gennemførelsestransaktioner 

Det vil fremover være muligt at foretage rene gennemførelsestransaktioner – såkaldte execution 

only – uden forudgående investeringsrådgivning eller indhentelse af oplysninger vedrørende 

kundens investeringsprofil og økonomiske forhold. Execution only kan ske i værdipapirer, der ikke 

er komplekse, og som fx udelukker derivathandel. Execution only ventes primært anvendt i 

forbindelse med internethandel. Dog skal kunden i forbindelse med en execution only-transaktion 

have en standard-advarsel om, at kunden ikke har modtaget rådgivning i forbindelse med 

transaktionen. Reglen kræver i dag, at transaktionen skal ske på baggrund af forudgående 

rådgivning. 

Execution only 

Execution only-transaktioner er handler uden forudgående investeringsrådgivning, 

egnethedsvurdering eller hensigtsmæssighedsvurdering. Execution only kan finde sted i ikke 

komplekse værdipapirer som obligationer, aktier og lignende. 

Hensigtsmæssighedsvurdering 

Imellem egnethedsvurderingen og execution only er hensigtsmæssighedsvurderingen. 

Hensigtsmæssighedsvurderingen indebærer, at værdipapirhandleren – når der ikke er tale om 

egentlig rådgivning - skal foretage et overordnet skøn af, om den investering, kunden 

efterspørger, er hensigtsmæssig for kunden. Skønnet baseres på oplysninger fra kunden. Hvis det 

vurderes, at investeringen ikke er hensigtsmæssig, eller hvis kunden ikke giver oplysningerne, skal 

værdipapirhandleren "advare kunden", men kan i øvrigt gennemføre transaktionen. 

Hensigtsmæssighedsvurderingen er ny set i forhold til gældende regler, idet den ligger uden for 

det egentlige rådgivningsområde. Bestemmelsen kommer, fordi EU ønsker at sikre en eller anden 
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grad af investorbeskyttelse i forbindelse med navnlig derivathandel, selvom kunden ikke 

modtager rådgivning. 

Kundeinformation 

En del af investorbeskyttelsesregimet er, at værdipapirhandleren skal give kunden en række 

informationer. Det gælder informationer om værdipapirhandlerens virksomhed og organisation, 

om diverse politikker for  værdipapirhandel samt om de forskellige typer værdipapirer, som 

tilbydes. Informationerne vedrørende værdipapirerne skal indeholde en generel beskrivelse af 

arten samt eventuelle risici forbundet med papiret. Informationen skal være tilstrækkelig til at 

kunden kan træffe en informeret investeringsbeslutning. 

Best execution 

Best excution-reglerne vedrører værdipapirhandlerens gennemførelse af kundeordrer. Reglerne 

indebærer for det første, at værdipapirhandleren skal have vedtaget en ordreudførelsespolitik, 

hvor der redegøres for blandt andet valget af de handelssteder – børser med videre – som 

værdipapirhandleren anvender. Værdipapirhandleren skal som minimum 

anvende de handelssteder, hvor der på kontinuerlig basis kan opnås de bedste resultater 

afhængigt af kundegrupper og værdipapirer. Herudover betyder reglerne, at værdipapirhandleren 

skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at opnå det bedst mulige resultat for kunden ved 

udførelsen af kundeordren. Værdipapirhandleren skal dog som udgangspunkt agere efter 

kundens specifikke instruks. Efter de nuværende best execution-regler skal kunden sikres prisen 

på eller indenfor spreadet på Københavns Fondsbørs. Dette vil blive ændret med de nye regler, 

som er koblet op på de handelssteder, værdipapirhandleren har i sin ordreudførelsespolitik. 

Således er det ikke længere afgørende, hvad prisen på fondsbørsen er. Den pris, kunden får, kan 

således i princippet afvige fra prisen på fondsbørsen.  
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Bilag 2: Hvad er en aktie – fakta blad fra Jyske Bank52 

Nedenstående beskrivelse et taget direkte fra www.jyskebank.dk se link i fodnote. Men en kort 

beskrivelse for en aktie – dette skal en ny investor have som minimums kendskab inden 

rådgivning kan finde sted. 

 

Fakta: En aktie er et værdipapir, hvor man køber en ejerandel i en virksomhed efter eget valg og 

dermed bliver medejer af den pågældende virksomhed. Kursudviklingen på aktien – og dermed 

afkastet af aktieinvesteringen – vil primært afhænge af indtjeningen i selskabet og ikke mindst af 

hvordan forventningerne til indtjeningen er i den pågældende virksomhed. 

Som aktionær modtager man normalt et udbytte én gang årligt efter generalforsamlingen.   

 

Afkast: Afkastet består typisk af både udbytte og kursudvikling. Nogle virksomheder udbetaler 

ikke udbytte, så her er afkastet alene kursudviklingen. Udbyttet er normalt en andel af det 

samlede overskud og fastsættes på generalforsamlingen.  

 

Risiko: Ved at eje en del af virksomheden er man afhængig af, hvordan den klarer sig. Fire 

faktorer spiller ind: Interne forhold, eksterne forhold (konkurrenter), konjunkturer og 

markedsmæssige forhold (finansielle markeder). En virksomhed kan gå konkurs, hvorved værdien 

af aktien kan være 0.  

Kursen på en aktie i en enkelt virksomhed kan variere meget på kort tid, hvorfor en sådan 

aktieinvestering kan være med en relativt stor risiko for tab. Ved at købe aktier i flere 

virksomheder (diversificere) bliver man mindre afhængig af kursudviklingen i den enkelte 

virksomhed. En diversificeret aktieinvestering giver historisk set et relativt højt afkast. 

Ved køb af en aktie, eller en portefølje af aktier, udstedt i anden valuta end køberens basisvaluta 

påtager man sig en valutakursrisiko. 

 

Ulemper: Den enkelte aktie omsættes på en børs, og handel med den enkelte aktie er derfor 

typisk underlagt åbningstiderne på den pågældende børs. 

Man skal være opmærksom på, at der kan være meget stor forskel på likviditeten i de enkelte 

aktier. 

 

Krav: For at kunne købe en aktie skal man have den fulde købesum til rådighed på en konto. 

                                                           

52 http://www.jyskebank.dk/investering/privat/investeringsinfo/handelsklasser/264730.asp 
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Bilag 3: Hvad er en investeringsforening – fakta blad fra Jyske Bank53 

Nedenstående beskrivelse et taget direkte fra www.jyskebank.dk se link i fodnote. Men en kort 

beskrivelse for en investeringsforening – dette skal en ny investor have som minimums kendskab 

inden rådgivning kan finde sted. 

 

Fakta: Et investeringsforeningsbevis er et værdipapir, hvor man køber en ejerandel i en afdeling af 

en investeringsforening efter eget valg. Købet af et investeringsforeningsbevis er et alternativ til 

selv at investere direkte i værdipapirer. Investeringsforeningsafdelinger er underlagt regulering 

fra en offentlig myndighed. Udenlandske investeringsforeninger benævnes typisk ETF, Exchange 

Traded Funds.   

Kursen eller prisen på investeringsforeningsbeviset svarer stort set til den indre værdi - altså 

værdipapirernes aktuelle markedsværdi (justeret for handelsomkostninger) divideret med antal 

investeringsforeningsbeviser. Den indre værdi for et investeringsforeningsbevis beregnes flere 

gange dagligt og oplyses til en børs.  

 

Afkast: Afkastet på investeringsforeningsbeviset består af både udbytte og kursudsving. Mange 

investeringsforeningsbeviser udbetaler udbytte, men der er nogle, der akkumulerer, så afkastet 

alene fremkommer via kursudsvinget.  

Investeringsforeningsafdelingerne har typisk til formål at skabe et afkast, som er sammenligneligt 

med en anerkendt referenceportefølje eller har til formål at skabe et relativt bedre afkast end 

denne. En referenceportefølje vil typisk afspejle et indeks over en aktivklasse, et geografisk 

område eller en branche.  

Deltagelse i referenceporteføljerne vil typisk kræve en større investering. Med køb af 

investeringsforeningsbeviser får man adgang til dette afkast med selv mindre investeringer. 

 

Risiko: Risikoen ved at købe investeringsforeningsbeviser er en porteføljerisiko, hvilket vil sige, at 

man til enhver tid har den samme risiko, som hvis man selv havde investeret i de værdipapirer, 

som afdelingen har investeret i. Risikoen er således helt eller delvist sammenlignelig med den 

risiko, der ligger i referenceporteføljen. 

Ved køb af en investeringsforeningsafdeling, som investerer i værdipapirer udstedt i anden valuta 

end køberens basisvaluta, påtager man sig en valutakursrisiko. 

                                                           

53 http://www.jyskebank.dk/investering/privat/investeringsinfo/handelsklasser/264731.asp 
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Ulemper: Man vælger ikke selv de specifikke værdipapirer. Der er omkostninger forbundet med at 

drive en investeringsforeningsafdeling, som man er med til at betale når man ejer et bevis. 

 

Krav: For at kunne købe et investeringsforeningsbevis skal man have den fulde købesum til 

rådighed på en konto. 

Bilag 4: Investeringsforeningens historie54 

Investeringsforeningerne så dagens lys i 1868 i England hvor en gruppe små sparer gik sammen 

om at lave en fælles investeringsforening. Investeringsforeningerne gjorde sit første indtog i 

Danmark i 1927, dengang var det en flok rige danske mænd der besluttede sig for at investere 

sammen.  Året efter i 1928 stiftede de aktieselskabet ”Investor”, formålet med selskabet var at 

modtage kapital og placere det i danske aktieselskaber. Formålet med dette var udtrykkeligt at 

den enkle investor kunne sprede sin risiko, end hvis investoren skulle anbringe sin opsparing på 

egen hånd. Aktieselskabet kan føre sin historie helt frem til Danske Invest Danmark, der handler 

med danske aktier. 

 

I 1956 etablerede man den første egentlige investeringsforening, som man kender dem i dag. Det 

var af hensyn til skattesystemet, som var uhensigtsmæssigt. Den nye investeringsforening hed 

”Almindelig Investeringsforening” . Det var her et af grundprincipperne fødes, nemlig det at 

medlemmerne selv bestemte over alle foreningens forhold, et princip der i øvirigt har været 

ledende for den danske investeringsforeningsbevæglese, i modsætning til principper, der gælder i 

mange andre lande, hvor eksempelvis fonde ledes af professionelle administratorer. Den 

væsentlige forskel her at man ikke er medlem, men kunde. 

 

Der skulle gå næsten 30 år før Danmark fik sin første lov omkring det at investere. 1. Januar 1983 

trådte lov om investeringsforeninger i kraft. I 1980’erne sker der samtidig også en væsentlig 

ændring i investeringsforeningsbranchen. Som noget nyt begyndte pengeinstitutterne at 

interessere sig for at at deres kunder sparede op i forening. Til at begynde med var det 

sparekasserne og Provinsbankforeningen som havde taget initiativet til at etablere Dansk 

Sparinvest og Bankinvest. Dette blev senere opfulgt af de fleste større pengeinstitutter. Denne 
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nye store interesse medførte også at der blev dannet en brancheorganisation, 

”InvesteringsforeningsRådet” . 

 

Det var de udenlandske investeringsforeninger der blev et god succes i 1980’erne. Det var nemlig 

de færreste almindelige sparer der havde midler og indsigt nok til at kunne handle på 

udenlandske børser. Foreningerne kunne derimod ansætte folk med erfaring i at handle på 

eksempelvis London, New York elle Tokyos børser. De mange indskud betød at der kunne handles 

større poster værdipapirer med rimelige omkostninger. 

 

Princippet i den nye lovgivning var stor vægt på risikospredning og de indskudte midlers 

sikkerhed.  I 1989 præsenterede man det første direktiv, UCITS-dirketiv55. Direktivet byggede bro 

med de EU-medlemslande, som havde haft fonde igennem lang tid. Disse erfaringer bliver 

indarbejdet i direktivet. 

 

I 1987 blev et vendepunkt, da der i verden skete markante kursfald både i New York, men også 

herhjemme, hvor kartoffelkuren bevirkede at mange nedbragte deres gæld. Dette bevirkede at 

formuerne i de danske investeringsforeninger faldt fra ca. 30,5 mia. kr. ved udgangen af 1986 til 

20,3 mia. kr. i 1990. Herefter steg formuen igen støt og roligt. Interessen var ny ligeligt mellem 

danske og udenlandske værdipapirer i form af såvel aktier som obligationer. I den sidste halvdel af 

1990’erne til og med 2000 accelereret udvikling brat med langt den kraftigste stigning – både i 

absolutte og relative termer, for udenlandske afdelinger. På 5 år ni-dobledes formuerne i disse 

typer afdelinger. Også danske afdelinger udviklede sig positivt med at formuen firedoblede over 5 

år. 

 

I 1997 vedtog en revideret lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Den vigtigste 

nyskabelse var muligheden fro at oprette investeringsforeninger, hvis investeringsunivers ikke 

behøvede at følge EU's UCITS-direktivs restriktive bestemmelser – de såkaldte specialforeninger 

erhvervsforeninger. 

 

Tiderne skiftede og i forbindelse med årtusindeskiftet og med IT-boblen i kølevandet ændrede 

aktiemarkederne sig. Dette medvirkede også til at i 2002 oprettes det første ankenævn, hvor et 

medlem har mulighed for at få prøvet sin sag uden større omkostninger, hvis de føler sig dårligt 
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behandlet. I 2004 blev UCITS-direktivet moderniseret, denne gang var der fokus på 

forbrugerbeskyttelse. Det blev bla. lettere at oprette afdelinger, der følger børsindeks, de såkaldte 

”fund of funds”, ligesom den organisatoriske fleksibilitet blev øget, så foreningernes 

administrationsselskaber kan ejes af andre, f.eks. en bank, der samarbejder med foreningen. 

 

Efter 2002 vendte aktiemarkedet igen og kursstigningerne var igen i højsædet, dette kulminerede 

i 2008 hvor finanskrisen gjorde sit indtog på det globale aktiemarked. Ved indgangen af 2009 var 

der i alt en samlet formue på ca. 675 mia. kr. fordelt på ca. 850.000 danskere.  

Bilag 5: VAMOS - Investeringsproces for aktier 

Vi har udviklet en investeringsproces VAMOS, der sikrer, at de gode aktier finder vej gennem den 

kaotiske markedsjungle til kundernes porteføljer.  

Sund fornuft 

Porteføljemanagerne har lært at tænke rationelt på handelshøjskolerne og universiteterne og 

burde gøre det i praksis, men alligevel er det globale aktiemarked i høj grad styret af følelser. Den 

fælde vil Jyske Invest gerne undgå, og derfor har vi udviklet vores investeringsproces - VAMOS, 

der hjælper os til at foretage rationelle beslutninger. 

VAMOS-kravene 

Selskaberne skal opfylde tre fundamentale krav: 

1. Billig – selskabets aktie kan købes til en pris, der ligger under den værdi, som Jyske Invests 

porteføljemanagere vurderer, at selskabet er værd ud fra VAMOS principperne. 

2. God indtjening – forventningerne til selskabets indtjening opjusteres løbende og overrasker 

positivt. 

3. Kvalitet – selskabet præsterer vedvarende høj og stabilt stigende indtjening  

Hvilken branche og hvilket land selskabet tilhører, er ikke så interessant. Heller ikke om 

aktieanalytikerne kan fortælle gode eller dårlige historier om dem. Det afgørende er facts frem for 

fornemmelser.  

VAMOS-processen består af faktormodellen og udvælgelsesdelen (due diligence): 
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Faktormodellen 

Faktormodellen er en stor database, som indeholder 7.000 aktier. Hver mandag morgen benytter 

porteføljemanagerne modellen til at udskille de mest interessante aktier, som de kan arbejde 

videre med. Udvælgelsen sker ved, at alle aktier tildeles en score for hver af de faktorer, som vi 

benytter, og som grupperes under de tre fundamentale krav. Scoren for de tre grupper summeres 

og udgør den samlede score, der går fra 0 til 10. Modellen er dog kun det første skridt i en 

struktureret udvælgelsesproces. 

Due Diligence 

Ugen igennem kigger porteføljemanagerne de udvalgte aktier grundigt igennem, som 

faktormodellen peger på. Det foregår i et tæt teamwork og med disciplinerede regler for, hvad 

der ledes efter. Nemlig Valutation, Momentum og Strength. Med andre ord: er det rigtigt, at 

aktien er billig, er baggrunden for indtjeningsudvikling interessant, og er styrken dokumenteret? 

Fredag holder teamet et beslutningsmøde, hvor de bedste af de gode aktier bliver valgt ud og 

købt. Samtidig bliver de aktier, som er mindre attraktive, sorteret fra porteføljerne.  

På den måde er kundernes porteføljer hele tiden sammensat ud fra nogle helt rationelle og 

fundamentale forhold. Måske er porteføljerne ikke lige skabt efter seneste mode, men de er 

sunde og raske. 
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Bilag 6: Estimation af Danske Invest 

Ved at beregne kovarianserne i forhold til formel (11,2) fås nedenstående parametre; 

Europa Europa Europa USA USA Japan 

USA Japan Nye markeder Japan Nye markeder Nye markeder 

4,13264478 8,46849692 8,780662 4,78384879 5,46312074 13,49557726 
 

Efterfølgende beregnes korrelationerne jf. formel (11,1) og giver nedenstående 

korrelationsmatrice; 

Europa USA Japan Nye markeder 

Europa 1       

USA 0,009326033 1     

Japan 0,007913055 0,006910462 1   

Nye markeder 0,009065905 0,00872 0,008919409 1 

 

Korrelationerne bruges som det tredje led i formel (12,2) ved estimation af porteføljens samlede 

risiko. 

Bilag 7: Estimation af Nordea Invest 

Ved at beregne kovariansen jf. formel (11,2) fås nedenstående parametre; 

Europa Europa Europa USA USA Japan 

USA Japan Nye Markeder Japan Nye Markeder Nye Markeder 

4,3668111 8,83046355 4,017904 5,5657701 3,01956408 3,1917342 
 

Efterfølgende beregnes korrelationerne, jf. formel (11,1) og giver nedenstående 

korrelationsmatrice; 

Europa USA Japan Nye Markeder 

Europa 1       

USA 0,009384488 1     

Japan 0,008121692 0,007148694 1   

Nye Markeder 0,003842442 0,004032649 0,001824273 1 

 

Korrelationerne bruges som det tredje led i formel (12,2) ved estimation af porteføljens samlede 

risiko. 
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Bilag 8: Estimation af MSCI 

For at finde markedets MVP er det nødvendigt at estimere kovariansen imellem markederne, 

dette gøres ved formel (11,2) og parametrene kan ses i nedenstående tabel; 

 

Når kovariansen er estimeret kan nedenstående korrelationsmatrice dannes, jf. formel 11,1; 

 

 

 

 

 

Korrelationerne bruges til estimation af porteføljens risiko. Idet det er MVP for markedet jeg her 

er interesseret i vil det være porteføljens risiko jeg her ønsker at minimere. Derfor anvendes 

formel (12,2) til dette. Jeg har anvendt ”problemløser-funktionen” i Excel til at finde den 

portefølje der giver den laveste risiko. Nedenstående tabel viser vægtningen af markedets MVP; 

 

Europa USA Japan Nye Markeder 

Vægt 26,10 % 52,36 % 11,87 % 9,67 % 

 

Porteføljens afkast kan beregnes jf. formel (12,1) og porteføljens afkast og risiko opgjort i 

nedenstående tabel; 

Porteføljeafkast   -0,206597628 

Porteføljerisiko   12,33239261 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Europa Europa Europa USA USA Japan 

USA Japan Nye Markeder Japan Nye Markeder Nye Markeder 

3,80701181 6,62345067 8,315216 3,99597763 5,28717389 12,56262833 

Europa USA Japan Nye Markeder 

Europa 1       

USA 0,009338526 1     

Japan 0,007775617 0,006627609 1   

Nye Markeder 0,008829613 0,007931858 0,009019622 1 


