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1. Indledning 

 

Der findes mange muligheder når man skal investere kapital i forhåbningen om at hente et 

positivt afkast. En investor vil under normale betingelser og en almen risikoaversion, have 

et ønske om at sprede sine investeringer. Dette er for ikke at investere alt i én kurv. De 

udvalgte aktiver skaber således en samlet portefølje som udgør den pågældende 

investering. Her tillades det at betragte de indeholdte aktiver som værende enten 

traditionelle investeringer eller alternative investeringer. De traditionelle investeringer 

defineres ved at indeholde aktier, obligationer og kontantindskud. Traditionelle 

investeringer kan betragtes som likvide, som oftest børsnoteret og med en gennemsigtig 

prisdannelse. 

De alternative investeringer er alt det andet. Herunder indgår bl.a. råvarer, ejendomme, 

valuta, private equity og hedgefonde. Alternative investeringer er typisk mindre likvide, 

som oftest unoteret og har en mindre gennemsigtig prisdannelse. Under alternative 

investeringer kan også nævnes brugskunst, vin o.l.    

Hensigten med rapporten er, at kaste lys på de muligheder der angiveligt eksisterer 

indenfor alternative investeringer. Herunder specifikt i råvarer, og inddragelse af denne 

aktivklasse i en dynamisk porteføljestrategi.  

Råvarer er en bred aktivklasse der både individuelt og samlet set, indeholder interessante 

egenskaber til investeringsformål. I rapporten er der fokuseret primært på at analysere 

egenskaberne for en sammensætning af råvarer, med udgangspunkt i et indeks. Et 

eksisterende indeks der kan bruges til investeringsformål og som tilmed har en størrelse 

der gør det muligt at inddrage i en dynamisk allokering. 

Det er intentionen at rapporten skal underbygge og begrunde motivationen for, at 

inddrage råvarer i porteføljen. Den skal også forsøge at påvise om der kan skabes en positiv 

merværdi i porteføljen ved dynamisk at allokere råvareaktivet såvel som andre aktiver. Det 

er hensigten at egenskaberne for råvareaktivet belyses således, at det i porteføljen fremgår, 

hvordan råvareaktivet skal vægtes i forskellige faser af økonomien. Det er ligeledes 
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intentionen at forholde sig kritisk til de metoder der er valgt til at fastsætte udviklingen i 

økonomien, samt hvilken fase økonomien befinder sig i. 

 

1.1 Problemformulering 

Der ønskes en klar henvisning til hvad denne rapport har til formål at undersøge og 

afdække. Der henledes derfor til, at det er rapportens hensigt at besvare den følgende 

problemstilling:   

”Hvordan kan råvarer inddrages i en dynamisk portefølje, og hvad kan råvarer bidrage med i 

forskellige økonomiske faser?” 

 

Til at besvare problemstillingen er der opstillet følgende underspørgsmål for at 

underbygge afdækningen af hovedspørgsmålet: 

Hvilke egenskaber har råvarer som investeringsaktiv og hvordan investeres der i råvarer? 

Hvordan har udviklingen på et råvareindeks opført sig, set i forhold til et traditionelt 

aktieindeks samt obligationsindeks? 

Hvordan påvirkes råvarer overfor udvalgte økonomiske ændringer og faser? Herunder 

forskellige måder at definere økonomiske faser på? 

Hvordan er korrelations og afkast-risiko egenskaberne på de valgte indeks, i de fire faser i 

den økonomiske cyklus? Og hvilken dynamisk allokeringsmulighed opstår heraf? 

 

1.2 Struktur og metode 

Opgaven er bygget op over tre overordnede afsnit samt konklusion og perspektivering. De 

vil kort blive beskrevet i dette afsnit.  

Det første afsnit er en beskrivende gennemgang af teorierne for moderne porteføljeteori. 

Afsnittet fremhæver de inddragede teorier og tilhørende antagelser. Der afdækkes hermed 

for baggrundsviden til den senere analyse. De inddragede teorier i første afsnit danner 
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således rammen for analysens beregningsgrundlag. Der vil blive kommenteret på generel 

kritik af de valgte teorier. Det er således hensigten at teorier og formler der ikke fremgår af 

dette afsnit, heller ikke vil blive inddraget til brug i rapporten. 

 

I andet afsnit introduceres råvarer som aktivklasse i investeringssammenhæng. Der vil 

blive foretaget en gennemgang af de mest almindelige former for handelsmuligheder i 

råvarer. Det er derfor ikke hensigten at inddrage og beskrive komplicerede 

investeringsløsninger og sammensætninger. Indenfor handel med futures, vil 

prissætningen blive belyst, og forskellen mellem futurepris og spotprisen vil blive 

diskuteret. Der vil også på baggrund af tidligere analyser blive diskuteret korrelationen 

indenfor råvarer og sektorinddelinger.  

Herefter vil det blive diskuteret hvilke forskelle de individuelle råvareindeks indeholder, 

og der vil blive argumenteret for valget af det specifikke indeks til analysebrug. Formålet er 

således at diskutere råvareindeksets egenskaber ved inddragelse i en 

investeringsportefølje. Der vil samtidig blive foretaget en vurdering og mindre analyse af, 

hvordan råvareindekset fungerer som en mulig inflationshedge. 

 

I tredje afsnit vil der analyseres på udviklingen og egenskaberne for det valgte 

råvareindeks, sammenholdt med et aktieindeks og et obligationsindeks. Der er fokus på 

den dynamiske tilgang til porteføljeoptimering. Der er således taget afsæt i Black 

Littermanns metode for aktiv allokering.1 Analysen indeholder beregninger på udviklingen 

i perioden juni 1999 til februar 2012. I første omgang foretages beregninger på hele 

perioden for, at fastslå den generelle udvikling, samt angive en optimal markedsportefølje 

for hele perioden. Herefter vil analyseperioden blive inddelt i de fire forskellige faser i den 

økonomiske cyklus. Der er valgte to indeks til at definere fordelingen af de fire 

økonomiske faser. Forudsætningerne for de to valgte indeks vil blive diskuteret og 

vurderet. Formålet er at vise de forskellige muligheder i de fire faser for, at optimere 

implementeringen af råvareindekset i porteføljen.  

                                                           
1
 Black Littermann (1992) 
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Til sidst konkluderes der på baggrund af rapportens indhold og analysens resultat. Der 

opsummeres på de tilhørende delkonklusioner og afsnit. Dette vurderes op imod den 

anførte problemformulering og formålet med rapporten. 

 Der vil tilmed afrundes med en perspektivering med en ny vinkel på rapporten. Denne 

giver anledning til at fremhæve hvad der kunne undersøges ved en videre bearbejdning af 

rapporten. Her er valgt at rette perspektivet til det danske marked frem for det i rapporten, 

amerikanske marked. 

 

1.3 Datagrundlag 

Det valgte datagrundlag der bruges til udfærdigelsen af analyserne er primært foretaget på 

baggrund af 3193 observationer fra d. 10. juni 1999 til d. 17. februar 2012. Observationerne er 

alle daglige lukkekurser, og der er omregnet til reelle handelsdage da børserne eksempelvis 

er lukkede i weekender og på helligdage. Der er beregnet et årligt gennemsnit på 245 

handelsdage i dataperioden, da årene har forskellige forudsætninger. Af hensyn til 

databehandlingen vedrørende analysen, er der udtrukket flest mulige matchende 

dagsobservationer som muligt. Dette har afkortet antallet af observationer til de benyttede 

3193 stk., og dataserierne er derfor ikke mere retvisende end at denne tilpasning antages 

som acceptabel. 

Der er til analysen indhentet data på et akkumulerende obligationsindeks fra Markit 

(Iboxx)2, og et akkumulerende aktieindeks på Standard & Poors 500 (SP500). Begge indeks 

er inklusiv geninvestering af udbytter mv. Der er indhentet data på tre råvareindeks samt 

et enkelt råvareaktiv, hhv.; S&P-Goldman Sachs Commodity Index Total return (SP-GSCI), 

Dow Jones UBS Commodity Index Total return (DJ-UBS), Thomson Reuters Jefferies 

Commodity Research Bureau Total return (CRB) og spotprisen på guld. Der er benyttet 

data fra en 3 mdr US T-bill som estimat til den risikofrie rente.  

Der er indhentet tal fra OECD leading indicator index US (OECD), ISM Production 

Managing Index US (PMI) samt Consumer Price Index US (CPI). Disse indeks findes 

                                                           
2
 Markits obligationsindeks er en sammensætning af flere obligationer med forskellig løbetid. 
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udelukkende med månedlige observationer og er behandlet derefter i beregningerne. Af 

hensyn til den forsinkelse der eksisterer på OECD indekset, er dataperioden for disse tre 

indeks valgt til at gå fra juni 1999 til januar 2012. 

Det benyttede data er primært hentet fra Bloombergs database, da de har samlet det meste 

data, men hvis muligt, er der hentet direkte fra kilden.  

 

1.4 Afgrænsning  

Der er i titlen samt indledningen allerede forsøgt at afgrænse og indsnævre rapportens 

indhold samt fokusområde. 

Der er ikke rettet fokus på brugen af optioner, hvorfor de ikke er medtaget i rapporten. 

Der er taget udgangspunkt i specifikke indeks, for således at angive nogle standarder der 

er brugbare til porteføljesammensætning. Disse valg skal derfor ses med forbehold, da 

intentionen er, at angive en rammefordeling på det pågældende marked. Der er tiltænkt 

en lang investeringsstrategi med en pre-defineret markedsportefølje og rapporten er derfor 

vurderet på en investeringsstrategi uden shorthandel. Resultaterne af analysen er dog ikke 

begrænsende overfor brugbarheden ved en shorthandel strategi. 

Der er primært fokuseret på, at målrette opgaven til en amerikansk investor samt en 

perspektivering til en dansk investors synspunkt. Der er derfor ikke fokuseret på andre 

landes udvikling i den valgte periode. Der er ligeledes kun fokuseret primært på den reelle 

udvikling i USA.  

Det er ikke rapportens hensigt at teste eller på anden måde validere prisudviklingen på 

råvarefutures, men blot at diskutere prisdannelsen. 
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2. Porteføljeteori 

 

Der er gennem tidens løb fremstillet modeller og opstillet teorier for, hvordan man 

opbygger en portefølje, samt hvordan denne kan optimeres. Denne rapport tager 

udgangspunkt i nogle af disse teorier. Det fastlægges derfor at fremgangsmetoden for 

databehandling med dertilhørende konklusioner, følger de teorier. Rapporten anses derfor 

ikke mere retvisende, end hvad teorierne i praksis tilsiger. 

 

2.1 Mean-Variance 

Grundprincipperne for moderne porteføljeteori samt dynamisk allokering mellem aktiver, 

har sin oprindelse fra Markowitzs teoretiske artikel, Portfolio Selection3. Teorien tilsiger en 

metode hvorpå, der defineres det forventede afkast for en portefølje, samt variansen 

udtrykt som porteføljens risiko. Dette er under antagelse om, at afkast-risiko forholdet 

tilnærmelsesvis kan beskrives ved hjælp af en normalfordeling. Ligeledes afgørende i 

artiklen er beskrivelsen af den tredje faktor i form af diversifikationseffekten.  

De grundlæggende to variable til modellen er middelværdi og varians, hvor varians er 

betegnelsen for risiko målt som volatilitet i afkastet. I målet for variansen indgår det tredje 

input i form af korrelationerne mellem aktivklasserne.  

 

Middelværdien for et enkelt aktiv kan udregnes på to måder, geometrisk eller aritmetiske. 

Når der beregnes på historiske tidsserier, anvender man primært den aritmetiske 

middelværdi til at estimere gennemsnittet som det forventede afkast . Af Ligning (1) 

fremgår formlen for den aritmetiske middelværdi. 

 

 

      (1) 

Hvor  er antal observationer og  er værdien af de enkelte observationer. 

 

                                                           
3
 Markowitz (1952) 
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Udviklingen for de enkelte observationer, som også benævnes afkast, for de enkelte 

perioder kan beregnes ved brug af Ligning (2). 

 

      (2) 

Hvor funktionen  angiver det gennemsnitlige forventede afkast  for  i perioden  

 

For at finde det forventede afkast på en portefølje anvendes formlen jf. Ligning (3). Det 

forventede afkast  er givet som det vægtede gennemsnit  af aktivernes individuelle 

forventede afkast, ). 

 

Hvor      (3) 

 

Variansen giver en talstørrelse på hvor meget afkastene varierer fra det forventede afkast, 

og bruges som et mål for aktivets risiko. På et enkelt aktiv kan variansen skrives som 

Ligning (4). 

 

Hvor  angiver antal observationer og hvor er værdien af observationerne.  (4) 

 

Variansen på en portefølje skrives som det fremgår af Ligning (5). Her fremgår at 

porteføljevariansen,  er givet som summen af aktivernes vægtede varianser,  

plus et ekstra led som beskriver aktivernes samvariation udtrykt ved kovariansen, 

 og skrives som.4 

 

                                                           
4
 Bodie, Kane & Marcus Investments and Portfolio Management (2010) 
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Hvor      (5) 

Tallet for variansen kan forekomme svært sammenlignelig, hvilket gør standardafvigelse 

mere anvendelig som måleenhed for risiko. Jf. Ligning (6) er standardafvigelsen betegnet 

som,  og er kvadratroden af variansen.5 

 

 

      (6) 

Kovariansen  som også indgår i Ligning (5) for porteføljens varians, er et udtryk 

for i hvilken grad to aktivers afkast bevæger sig i forhold til hinanden. En positiv kovarians 

betyder at aktiverne bevæger sig i samme retning, og negativ at de bevæger sig i modsat 

retning.  

Kovariansen er produktet af aktivernes individuelle standardafvigelser og indbyrdes 

korrelation,  jf. ligning (7). 

 

 

      (7) 

Korrelationskoefficienten,  er et mål for, i hvor høj grad to aktivers udvikling følger 

hinanden. Hvilken grad af samvariation der er mellem de to aktiver. Korrelationen kan 

variere med en numerisk værdi mellem , hvor -1 indikerer perfekt negativ 

korrelation, 0 indikerer en korrelation og 1 indikerer perfekt positiv korrelation. Fortegnet 

herfra, angiver fortegnet for kovariansen og omvendt.  

Både kovarians og korrelation beskriver graden af ligheden mellem aktivernes bevægelser.  

Forskellen på de to størrelser er, at korrelationen er uden enhed, mens kovariansen har en 

enhed som opnås ved at multiplicere standardafvigelserne for variablene. 

                                                           
5
 Bodie, Kane & Marcus Investments and Portfolio Management (2010) 
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Ifølge Markowitz, kan en sammensætning af flere aktiver således mindske den 

overordnede porteføljerisiko, hvis aktiverne i porteføljen ikke har en perfekt positiv 

korrelation. Jo mindre aktiverne korrelerer, jo større diversifikationseffekt er til stede. 

Diversifikationseffekten kommer til udtryk ved at porteføljens overordnede risiko 

reduceres, såfremt der tilføjes aktiver med lavere numerisk korrelation end den allerede 

eksisterende portefølje indeholder.  

Ifølge Ligning (7), fremgår det af sidste led:  Det 

fremgår at så længe korrelationen er lavere end 1, vil den samlede varians formindskes.6 

En lavere kovarians giver en større diversifikationsmulighed. Man kan derfor forklare 

diversifikation ved, at der er mulighed for at opnå et højere afkast pr. risikoenhed. 

 

2.2 Den efficiente rand  

Den efficiente rand dannes ved investering i to eller flere risikofyldte aktiver. Herefter 

dannes forskellige sammensætninger af efficiente porteføljer med de risikofyldte aktiver. 

De forskellige sammensætninger af aktiverne danner flere punkter på en rand. De 

efficiente punkter er dem der ligger på den del af kurven, som ligger over minimumvarians 

porteføljen (MVP).  

De efficiente punkter viser således det højst muligt forventet afkast til en given risiko, eller 

den lavest risiko ved et givent forventet afkast.  

Figur 1 viser den efficiente rand, samt de enkelt aktiver der er indeholdt i den efficiente 

portefølje. Den efficiente rand af kurven opstår fra MVP og følger kurven opad. Hermed 

forklares effekten af diversifikation ved, at en investering på den efficiente rand, altid vil 

give et højere afkast til samme risiko som et enkelt aktiv. Ligeledes vil den give en lavere 

risiko til på et defineret afkast. 

                                                           
6
 Bodie, Kane & Marcus Investments and Portfolio Management (2010) 
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Figur 1 Efficient rand 

 

Kilde: Egne beregninger 

 

Der kan således på baggrund af tidligere nævnte formler, foretages statistiske beregninger 

der er i stand til at vise porteføljer af aktivklasser der har forskellig risiko.  

For at finde MVP der angiver den laveste varians på porteføljerne, anvendes Ligning (8) 

som et udtryk der minimerer dette.  

 

 

       (8) 

For et givent afkast  er den efficiente portefølje, de vægte der vil minimere 

porteføljevariansen mest muligt. Vægtenes sammensætning er derfor afgørende for at 

minimere variansen på porteføljen. 

MVP

Aktiv A

Aktiv B

Aktiv C

Efficiente Rand MVP Aktiv A Aktiv B Aktiv C σ

E(r)
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2.3 Sharpe ratio 

Markowitz’ teori er siden sin publicering, blevet videreudviklet. I 1958 udgav Tobin sin 

artikel: Liquidity Preference as Behavior Towards Risk.7 I artiklen introducerer han det 

risikofrie aktiv. Hermed inddrager han et målepunkt der bruges til at vurdere hvor meget 

der kan opnås ekstra, ved en risikofyldt placering i et aktiv, målt op imod det risikofrie 

alternativ. I videreudviklingen af den efficiente rand, findes der hermed en linje der viser 

denne antagelse. Denne linje benævnes som Capital Allocation Line (CAL).  

 

På baggrund af tidligere udviklet teorier samt publiceringen af CAPM i 1964,8 udredede 

William Sharpe selv i 1966 teorien om Reward to variability.9 Denne sammenhæng bliver 

også benævnt som Sharpes ratio. 

  

Sharpes ratio fortæller hvor godt et afkast kompenserer for den mængde risiko den 

indeholder. Det forklarer således det risikojusterende afkast, og er givet ved Ligning (9). 

 

      (9) 

Det forventede afkast  minus det risikofrie aktiv , divideret med mængden af risiko 

målt på standardafvigelsen . Den samlede risikopræmie ved investering i et aktiv 

benævnes derfor som . Det er derfor ligeledes vigtig at definere det risikofrie 

aktiv, da påvirkningen af dette har signifikant betydning. 

Den placeringsmulighed der giver bedst afkast pr. optaget enhed, har derved den største 

Sharpe ratio. En Sharpe ratio angiver en hældning på en CAL og angiver tangenter på den 

efficiente rand. Tangenten med den højeste Sharpe antages som markedsporteføljen (Mp) 

og CAL bliver til Capital Market Line (CML). Sammenhængen mellem Sharpe ratio, CML 

og Mp fremgår visuelt af Figur 2. 

                                                           
7
 Tobin, (1958) 

8
 CAPM (1964) 

9
 Sharpe (1966) 
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Figur 2 Efficient rand med CML 

 

Kilde: Egne beregninger 

Sharpe ratio fungerer som et performancemål på en aktivserie, og man vil derfor søge den 

højest mulige værdi via Sharpe, da det angiver det højeste risikojusterede afkast og 

stejleste hældning på CML.  

 

2.4 Value at Risk 

Der findes flere måder at måle på risiko, og Value at Risk (VaR) er en af disse metoder. VaR 

måler i sin enkelthed, hvad man maksimalt kan forvente at tabe ved en given 

sandsynlighed, over en given periode, ved en given investering.10 VaR kan eksempelvis 

forklare at der med 95 % sandsynlighed ikke tabes mere end 100 kr. over det næste år, ved 

en investering på 1.000 kr.  

 

Value at Risk bygger på historiske data samt en konstant risiko. Beregningen af VaR kan 

foretages på to metoder; den parametriske model fungerer mest hensigtsmæssigt når 

afkastene tilnærmelsesvis følger en fordeling såsom normalfordelingen. Her findes VaR 

ved hjælp af standardafvigelsen jf. Ligning (10): 

                                                           
10

 Bodie, Kane & Marcus Investments and Portfolio Management (2010) 

Rf

Mp

CML

MVP

Rf CML MVP Mp Efficiente Rand σ

E(r)
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      (10) 

Hvor afkast angiver størrelsen på investeringen, standardafvigelsen er  og fraktilniveauet 

angiver sandsynligheden. I rapporten er benyttet 95 % sandsynlighed svarende til et 

fraktilniveau på 1,645. 

Den anden metode bruger de empiriske fordelinger, og finder derved den rette fraktil. 

Denne metode bruger derved ikke en statisk risiko, men er afhængig af, at tidsperiodens 

empiriske fordeling er retvisende. 

 

2.5 Systematisk og usystematisk risiko 

Den risiko der er forbundet med et aktivs udvikling, kan betegnes som den totale risiko på 

aktivet. Den totale risiko kan underliggende bestå af to typer risiko, systematisk og 

usystematisk risiko. 

Den systematiske risiko, er den risiko der er indeholdt i det marked som aktivet befinder 

sig i. Det kan være makroøkonomiske faktorer der påvirker risikoen. Det kan også være 

udefrakommende begivenheder, som ikke kan forudsiges eller kontrolleres. Den 

systematiske risiko benævnes også som markedsrisko. 

Den usystematiske risiko, er den risiko der påhviler det specifikke aktiv. Det er således en 

risiko der følger aktivet og ikke i samme grad markedet. Det kan således være f.eks. 

ledelsesmetoderne eller regnskabsgrundlaget i en specifik virksomhed der kendetegner 

den usystematiske risiko. Denne type risiko er ved brug af diversifikation, mulig at 

bortdiversificere. Det er således heller ikke en risiko man som investor vil modtage en 

præmie for, at påtage sig. Ved at investere i flere aktiver, vil man forsøge at fjerne den 

usystematiske risiko, således vil en veldiversificeret portefølje kun indeholde den 

systematiske risiko. 

 

Denne skildring præsenteres af single-indeks modellen. Modellen er baseret på en 

antagelse om, at de fleste aktiver har en positiv kovarians, fordi de alle responderer på 



Institut for finansiering HD Finansiering  

17 
 

makroøkonomiske faktorer. Nogle virksomheder er dog mere følsomme end andre overfor 

disse faktorer. Denne følsomhed benævnes typisk beta .  

 

Da nogle aktiver er mere følsomme overfor makroøkonomiske faktorer, er det i mange 

tilfælde hensigtsmæssigt at estimere denne følsomhed. Ved at benytte single indeks 

analysen kan man estimere hvor meget af afkastet, der kan forklares ud fra 

markedsbevægelser. Modellen antager, at disse makrofaktorer kan repræsenteres af et 

bredt markedsindeks af aktiver.  

Jf. Ligning (11) variablene ved regression giver formlen for singleindeks modellen. 

 

 

      (11) 

Hvor , er aktivets afkast,  er den risikofrie rente,  er afkastet på 

markedsporteføljen, er det overnormale afkast og  er residual afkastet, der antages 

normalfordelt. 

Følsomheden kan estimeres ved at lave en regression på aktivets risikopræmie,

, op mod risikopræmien på markedsindekset, . Sammenhængen 

mellem disse to størrelser angiver aktivets markedsfølsomhed, . Markedet har per 

definition en betaværdi på 1.11 

 

2.6 Moderne porteføljeteori og Black Littermann  

Indenfor den moderne porteføljeteori, er det flere gange via empiriske undersøgelser vist, 

at teorierne ikke er i stand til at beskrive den endelige udvikling. Det er således naturligt at 

der løbende er en kritik af teorierne omkring porteføljeoptimering, men ligeledes i praksis 

omkring dynamiske portefølje allokeringer.  

Udfordringen ved porteføljeoptimering er at man konstant prøver at estimere på 

fremtiden. Fremtiden estimeres ved at tage udgangspunkt i fortiden, og derved antager 

man allerede givne forudsætninger for de valgte modeller. Problemet ved anvendeligheden 

                                                           
11

 Bodie, Kane & Marcus Investments and Portfolio Management (2010) 
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af modellerne i porteføljeteorien, er de antagelser som ligger til grund for modellerne. Den 

vigtigste antagelse er, at forventet afkast og standardafvigelsen er de korrekte mål til at 

beskrive udviklingen på historiske data. Ved at bruge middelværdi og varians på afkastene 

er det mest hensigtsmæssigt at aktivernes afkastserier følger en sandsynlighedsfordeling 

der er normalfordelt. Dette giver et bedre estimat ved brug af fraktilniveau til at beskrive 

den tilhørende risiko. Normalfordelingen er en symmetrisk kontinuerlig fordeling, hvor 

afkastene i fordelingen kan antage alle værdier fra negativt til positivt uendeligt. 

Normalfordelingen bruges således som en model for hvordan afkastet for en tilfældig 

variable, placerer sig omkring et gennemsnit, og danner en symmetrisk klokkeformet 

fordeling omkring dette gennemsnit. 

En anden problemstilling er, at den moderne porteføljeteori antager at afkastet er 

uafhængigt fra periode til periode, samt at korrelationerne mellem aktiverne er konstante i 

perioderne.  

Der kan være mange afkastserier, hvor disse antagelser ikke kan verificeres, og man bør 

derfor være klar over hvilken fejlagtig indflydelse, det kan få på ens beregninger og 

nøgletal. 

 

En af metoderne for dynamisk porteføljeallokering, der tager udgangspunkt i moderne 

porteføljeteori samt antagelserne omkring dette, er Black-Littermann modellen (BL).12 BL 

er delt op i fem trin der beskriver processen og overvejelserne for en dynamisk allokering.  

Første skridt er behandling af historiske data, der tager udgangspunkt i ovennævnte 

teorier. Derudover beregnes en kovariansmatrice med alle aktiver, der viser egenskaberne 

for samvariation. Herefter kan Z-værdierne beregnes, til at angive en vægtfordeling. Der 

fastsættes på den måde en markedsportefølje som danner udgangspunkt for 

allokeringerne. 

Andet skridt benævnes en Baseline forecast. Her bliver den fundne kovariansmatrice 

fremdiskonteret under antagelse om CAPMs ligevægtsforudsætninger. Der skabes derved 

en ny forecast på kovariansmatricen. 

                                                           
12

 Black-Littermann (1992) 
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Tredje skridt er porteføljemanagerens eget syn og forventninger. Hermed inddrages 

managerens egen holdning og præference hen mod den næste periode. Her inddrages den 

økonomiske cyklus inddelingen af de fire faser. Disse danner grundlaget for de fremtidige 

forventninger. 

Det fjerde skridt er en revidering af ex-post forventninger. Hvor de tidligere trin bliver 

gennemgået og backtestet. Da beregningerne vha. kovariansmatricen oftest angiver 

ekstreme aktivvægte, vælger rapporten at angive restriktioner. Restriktionerne angiver 

maksimale allokeringer på +- 10 % pr aktiv, pr periode, i forhold til markedsporteføljen. 

Markedsporteføljen er ligeledes defineret ud fra en relativ balanceret risiko med lang 

horisont og er pålydende 60 % i obligationer, 30 % i aktier og 10 % i råvare. 

Det femte og sidste trin er selve porteføljeoptimeringen. Her implementeres de nye vægte 

og den aktive allokeringsproces bliver sanktioneret. 

Black-Littermann modellen giver i vid udstrækning muligheden for at følge den dynamiske 

allokeringsproces trin for trin. Selvom ikke alle trin er benyttet, giver det således en guide 

igennem processen. Opgaven har ligeledes valgt at tage afsæt i denne proces, uden at 

indeholde en detaljeret brug af alle trin.  
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3. Investering i råvarer 

 

Investering i råvarer er et kendt og brugt redskab indenfor den finansielle verden. Der er 

således dateret råvare som investering, længe tilbage i tiden. Den første dokumenterede 

finansielle handel med råvarer, går helt tilbage til 1600-tallet i Holland. Landet oplevede en 

meget stor efterspørgsel på tulipaner, hvilket resulterede i voldsomme prisstigninger over 

en kort periode. Efterfølgende faldt efterspørgslen, og derefter priserne brat i løbet af en 

endnu kortere periode.13 Den første reelle futurebørs åbnede i Osaka, Japan i 1710, den 

handlede med Dojima Ris.14 

Gennem tiden er der foretaget flere analyser af udviklingen på prisen på råvarer, samt 

råvarers egenskaber som investeringsaktiv.15 

 Nogle af disse historiske analyser, har fundet et signifikant grundlag for, at der 

umiddelbart eksisterer gunstige investeringsmuligheder i råvarer. Ifølge Gorton & 

Rouwenhorst (2004) har størstedelen af alle råvarer således over en længere periode, givet 

et fornuftigt positivt afkast. Et afkast der endvidere har matchet afkastet på et aktieindeks i 

samme periode. Derudover har disse historiske analyser peget på at, en investering i et 

råvareindeks, i nogle perioder har indeholdt en lavere risiko, målt på standardafvigelsen. 

Råvarer er en meget bred og spredt aktivklasse, der giver de enkelte råvarer forskellige 

forudsætninger. Der er dermed ikke overraskende at undersøgelser viser at råvarer 

indbyrdes har en korrelation numerisk mindre end 1, der således giver mulighed for 

diversifikation. Det er tilmed påvist, at et råvareindeks, i nogle perioder, har en negativ 

numerisk korrelation overfor både aktier og obligationer. Dette uddybes i analysen under 

Afsnit 4.  

Hovedparten af de historiske analyser har konstrueret deres egne indeks, hvor de 

inkluderede råvarer er tildelt ens vægte.16 Der er således ikke taget udgangspunkt i et 

eksisterende indeks. Konsekvenserne af denne vægtning vil blive diskuteret i Afsnit 3.3 

Indeksvalg.  
                                                           
13

 lifestyle.euroinvestor.dk  Tulipan krakket 
14

ndl.go.jp  Markets in Osaka  Dojima Rice Market 
15

 Af nogle nævnes: Gorton, Hayashi & Rouwenhorst (2004,2007), Kat & Oomen (2006) 
16

 Gorton, Hayashi & Rouwenhorst (2004,2007), Kat & Oomen (2006) er alle fordelings antaget 
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3.1 Inddeling af råvarer 

Da vi forbruger og bygger vores samfund på råvarer, eksisterer der et naturligt stort 

marked for råvarer. Råvarer er delt op i forskellige sektorer for, at inddele dem efter 

hvilken type råvare de er.17 Der findes dog enkelte afvigelser på, hvordan man inddeler og 

underinddeler sektorerne, men de er grundlæggende ens.  

Energisektoren er den tungeste sektor målt på omsætningen og produktionsstørrelse. En 

rangering af de seks mest omsatte råvarer, målt på handelsvolumen, viser, at Råolie er den 

mest omsatte råvare, jf. Figur 3. 

Figur 3 Oversigt over de seks mest omsatte råvarer 

                    

                              Kilde: commodities,about.com 

 

Ud fra Figur 3 fremgår det endvidere at fire ud af de seks mest omsatte råvarer, er indenfor 

energisektoren. Der eksisterer således en stor likviditet på energimarkedet.  

På trods af det eksisterende finansielle marked, har råvarer typisk kun været for 

institutionelle investorer og ikke for almindelige investorer. De almindelige investorer har 

således haft nemmere ved at handle traditionelle aktier og obligationer. Dette skyldes at 

handlen på råvaremarkedet har været præget af, at med mindre man som investor ønsker 

at købe råvaren med fysisk levering, har investeringsalternativet typisk kun været i 

                                                           
17

 Inddeles typisk i 5 hovedsektorer: Energi, industrimetaller, ædelmetaller, landbrug og fødevarer 

1.Råolie - Energi

2.Naturgas - Energi

3.Fyringsolie - Energi

4.Sukker - Landbrug

5.Petroleum - Energi

6.Guld - Ædelmetal
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råvarefutures. Disse futurekontrakter har historisk ikke været let tilgængelige, for mindre 

investorer. 

Udviklingen i handelsvolumen på alle typer futurekontrakter gennem de senere år fremgår 

af Figur 4. Deraf fremgår det, at markedet er vokset og blevet mere likvid. En hastigt 

udviklende computerteknologi må formodes at have været med til at forsage dette, men i 

princippet kan udviklingen alene skyldes en stigende efterspørgsel.  

 

Figur 4 Antal handlede futurekontrakter i US, 2005-2012 

 

Kilde: Intercontinental Exchange (ICE) og egne beregninger. Anm: Dette skal ikke ses som et totalbillede, men for at indikere en 
stigende efterspørgsel på kontrakter. 

 

Den stigende handel i råvarefutures har dog ingen direkte sammenhæng med 

produktionsstørrelserne på de pågældende råvarer. Det er således et udtryk for en regulær 

stigning i spekulationsvolumen. 

En alternativ investeringsmulighed på markedet, er Exchange Traded Funds (ETF).18 En 

ETF er en passiv investeringsforening der tilbyder at investere i f.eks. et råvareindeks via 

en underliggende investering i futurekontrakter. Som investor kan man således handle 
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ETF ligesom en aktie, og kursen for investeringsforeningen er sat i et relativt leje, som gør 

investeringen mere indbydende. 

En investor kan også få eksponering mod råvarer ved at investere i selskaber der 

producerer, eller på anden vis er afhængig af råvarer. Det kunne være olieselskaber eller 

mineselskaber. I de efterfølgende afsnit vil de forskellige handelsmetoder blive uddybet, 

hvoraf futures er den primære. 

 

3.1.1 Futures 

En future er en kontrakt mellem to parter der medfølger en ret og pligt til at købe eller 

sælge et bestemt aktiv til en forudbestemt pris på et bestemt tidspunkt.19 De to parter 

styres af en Centralt Clearing Part (CCP) som er den børs futuren handles på. Dette kan 

typisk være en bank, der formidler denne kontrakt og kontakt mellem de to parter. Da 

man ved indgåelse af en future har en pligt til at købe eller sælge, kan det derfor ses som 

en form for afdækning. Denne afdækning skal bruges til fx at sikre at landmanden får en 

fast og forudbestemt pris når han skal sælge sine afgrøder i fremtiden.  

Futurekontrakter er i modsætning til forwardkontrakter, ikke særlig fleksible og er meget 

standardiseret.20 Kontrakterne løber som regel 3-12 måneders og har faste datoer for, 

hvornår de ophører eller starter. Prisen på en future opgøres dagligt på den børs, hvor 

futuren handles.  

Når en futurekontrakt nærmer sig udløb, vil det typisk ske at kontrakten vil blive udlignet 

af investor. Herved skal der ikke leveres eller modtages noget i det underliggende aktiv. 

Dette sker ved at investor tager en modsat position overfor den eksisterende position. 

Årsagerne til dette er flere. Hvis man fx har indgået en handel på baggrund af spekulation, 

ønsker man således ikke en egentlig levering af det underliggende aktiv eller hvis 

futurekontrakten var brugt som hedge imod andre aktiver og denne eksponering ikke 

længere eksisterer. 

Værdien af positionen opgøres således dagligt, dermed skal hver investor hver dag når 

                                                           
19

 John C. Hull, Fundamentals of futures and options markets, (2011) 
20

 Forwardkontrakter handles Over The Counter (OTC) og kan bedre skræddersyes af modparten. 
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markedet lukker, opgøres eventuelle tab og gevinster på futuren.  

 

3.1.2 Prisfastsættelse 

Ved prisfastsættelsen af futures indregnes den forventede udvikling i futureprisen på det 

underliggende aktiv. Prisen styres ligeledes af det eksisterende udbud og efterspørgsel på 

markedet. Det er således kun uventede stigninger i prisen der kan give en kursgevinst ved 

futurehandel. Derfor er det stadig vigtigt at forstå at future prisen og den forventede 

fremtidige spotpris ikke er identisk. Forskellen på de to priser er den risikopræmie som 

bliver tillagt futureprisen for at gøre den attraktiv for investorerne. Hvis der i dag er en 

forventning om at prisen på råvaren i fremtiden stiger, og hedger skal sælge råvaren, vil 

det få futureprisen i dag til at ligge under den forventede fremtidige spotpris. Forventes 

prisen på en råvare at falde i fremtiden, og hedger skal købe råvaren i fremtiden, vil det 

medføre at futureprisen vil ligge over den forventede fremtidig spotpris. Basalt set 

prisfastsættes futurepriserne dog af det eksisterende udbud og efterspørgsel. 

Investor får dermed en risikopræmie for at påtage sig risikoen ved at prisen på råvaren kan 

udvikle sig ugunstigt og forårsage et tab. Det er ud fra størrelsen på risikopræmien, at 

investor betragter handlen med en future. Dog med undtagelse af, hvis investor føler sig 

bedre til at forudse prisudviklingen end resten af markedet. Investors afkast på en future er 

således risikopræmien plus uventede ændringer i spot prisen. 

 

Begrebet ”cost of carry” anvendes i forbindelse med den teoretiske prisfastsættelse af 

værdien på en future.21  

Cost of carry kan som navnet antyder, forstås som den omkostning der er ved at holde det 

underliggende aktiv frem til leveringsdatoen.22 Afhængig af hvilken slags future der regnes 

på, opgøres cost of carry som den dividende, risikofrie rente eller 

lageropbevaringsomkostning mv. efter Ligning (12) og (13). Der skeles mellem et 

investeringsaktiv eller forbrugsaktiv. 

                                                           
21

 Den teoretisk prisfastsættelse antager et fuldkommen marked uden transaktionsomkostninger, samme 
rente, lånevilkår mv. 
22

  John C. Hull Fundamentals of futures and options markets. (2011). 
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Investeringsaktiv Ft = St ecT   (12) 

Forbrugsaktiv Ft = St e(c-y)T   (13)
 

 

Af Ligning (9) og (10) fremgår det, at futureprisen på tidspunkt t er lig med spotprisen 

gange den diskonterede værdi af cost of carry (c). Værdien af c indeholder værdien af den 

pågældende råvare. Den convenience yield23 (y), der fremgår af ligning (10) og tilknyttet 

forbrugsaktiver, kan forklares som den belejlige omkostning der kan være ved at holde 

aktivet i perioden, samt en forventning til den pågældende råvares rådighed. 

Den første til at forklare futurepriskurvens udvikling på råvarer bedst muligt, var Keynes, 

formuleret ved hans teori om Normal backwardation.24 Teorien beskriver hvordan 

forventningerne, under normale omstændigheder, er til futurens priskurve og hvordan 

denne priskurve over tid vil søge mod den fremtidige spot pris. Teorien tager afsæt i to 

stadier; hvordan en future må prisfastsættes hvis en råvareproducent ønsker at 

prisafdække sit output, samt hvordan en future må prisfastsættes hvis en bruger ønsker at 

prisafdække sit input. De to stadier er benævnt Backwardation og Contango.  

I de situationer hvor futureprisen i dag ligger under den forventede spot pris, siges 

markedet at være i normal backwardation. Teorien henviser til, at aftageren på det 

pågældende marked, er en råvareproducent, der ønsker at sælge sine vare til en fastlåst 

pris og derfor sælger futuren lavere end den forventede spotpris. I situationer hvor 

futureprisen ligger over den forventede spotpris i dag, er markedet i contango. Her er 

aftageren en forbruger, der ønsker at købe sine vare til en fastlåst pris. Derfor bliver det til 

en højere pris end forventet. 

Figur 5 viser hvordan strukturen i futurekurven kan udvikle sig over tid, alt efter om 

markedet er i Contango eller backwardation. Dette er dog en meget simplificeret måde at 

vise sammenhængen på udviklingen. Det antager således en uændret futurekurve i 

perioden. 

 

                                                           
23

  John C. Hull, Fundamentals of futures and options markets. (2011) 
24

 J.M.Keynes Macmillian (1930) 
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Figur 5 Contango og Backwardation 

 

Kilde: Egne beregninger 

 

Det ses på figur 5, at futurekurven over tid nærmer sig spotprisen des tættere futuren er på 

leveringsdatoen, hvor den vil være lig med spotprisen, eller meget tæt på. Denne 

bevægelse mod hinanden betegnes også som, at futuremarkedet konvergerer. Dette er en 

vigtig del af futuremarkedet. Hvis ikke futurepris og spotprisen konvergerede, så ville 

futureprisen ikke være en optimal afdækningsmulighed for hverken producenten eller 

forbrugeren. 

Generelt siges det at hvis futureprisen er i contango, så vil futuresælgeren i gennemsnit 

modtage en gevinst på salget, og hvis futureprisen er i normal backwardation vil 

futurekøberen modtage en gevinst. Dette stemmer overens med Keynes’ grundlæggende 

ide om at normal backwardation teorien tilsiger, at contango opstår når køber vil afdække 

og backwardation opstår når sælger vil afdække. 

For at forstå udviklingen på priskurven på en råvare, og hvorfor den ser ud som den gør, 

skal det medtages, at futurepriserne afspejler den forventede udvikling i markedet. Hvis 

forventningerne til markedet er, at udbud og efterspørgsel er uændret over tid og at der er 

en generel omkostning ved at holde på råvaren, så stiger råvaren i pris over tid og dermed 

er priskurven contango.  

Contango

-Backwardation

Contango Backwardation Spot Tid
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Normal backwardation teorien afhænger dermed stærkt at hvordan udbud og efterspørgsel 

er på et gældende marked. Det er derfor i sidste ende de forskellige betingelser der 

påvirker udbud og efterspørgsel, der bestemmer råvareprisen og dermed også 

råvarefutureprisen. Det kræver derfor en god forståelse af disse betingelser for at kunne 

antyde hvordan den forventede udvikling bliver på en råvare. 

 

3.1.3 Eksponering overfor råvarer via ETF 

En ETF er som tidligere nævnt en passivt forvaltet investeringsforening, hvis formål er at 

følge et underliggende aktivs eller indeks’ prisudvikling25. ETF blev første gang 

introduceret i 1989, som en ”Index Participation Share” og var dengang sat til at replikere 

S&P 500 indekset. Officielt blev investeringstypen ETF lanceret i 1993 og er senere blevet 

udviklet.  

Ved at investere på denne måde har du således mulighed for at kunne handle en ETF der 

følger en specifik råvare eller et råvareindeks. Strukturen på en ETF er bygget op på 

baggrund af handler med futurekontrakter i det underliggende aktiv. En ETF har således 

til formål at afspejle den aktuelle spotkurs på en råvare, fastsat på grundlag af 

futurepriserne, samt effekten af backwardation og contango på det pågældende 

futuremarked.  

Fordelen ved at handle en ETF er, at den handles ligesom en aktie og kursen er fastsat i en 

mindre handelsstørrelse end en futurekontrakt, der er lettere omsættelig. Ved køb af en 

ETF, hæfter man således kun for det indskudte handelsbeløb, og der skal derfor ikke stilles 

yderligere sikkerhedsmargin eller kapital på anden vis, hvis ETF’en udvikler sig negativt. 

Omkostningerne på ETF contra aktive og traditionelle investeringsforeninger er ligeledes 

væsentlig lavere, hvilket også har ramt pressens søgelys.26 Dette er blevet en mere levende 

diskussion de senere år, da de aktivt forvaltede investeringsforeningers 

administrationsomkostninger er blevet mere synliggjort. Det en investor betaler til 

porteføljemanageren, skulle gerne afspejle sig i foreningens performance. 

   

                                                           
25

 whatisetf.com etf-funds 
26

 borsen.dk --> artikel --> Rådgiver:_Spar_kassen_i_investfonde 14-09-2011 

http://www.whatisetf.com/
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/215113/raadgiver_spar_kassen_i_investfonde.html
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3.1.4 Råvareaktier 

Der findes også en mere traditionel måde at investere i råvarer på, som givetvis er mere 

indirekte. Hvis man som investor ønsker at eksponere sig overfor en given råvare, kan man 

eksempelvis købe aktier i et selskab der er eksponeret overfor denne råvare.  

Et traditionelt eksempel kunne være at investere i olie- eller mineselskaber. Derved opnås 

ikke en ”ren” eksponering, men dog stadigvæk en eksponering af udviklingen. En 

mulighed for at bortdiversificere dele af den usystematiske risiko, vil en investor derfor 

med fordel kunne investere i flere forskellige olieselskaber, hvis det er en eksponering 

overfor olie du ønsker.  

Det kan dog blive en svær og dyr proces, selv at skulle handle og følge flere selskaber, da 

de aldrig helt vil følge spotprisudviklingen på en specifik råvare, samtidig vil 

investeringerne være påvirket af branchespecifikke ændringer. Det ses derfor som en svær 

udfordring at opnå den samme form for målrettet investering via denne metode i 

modsætning til handel med futures direkte eller via en ETF.  

En undersøgelse der viser hvordan råvarefutures og råvareselskabers aktier udvikler sig i 

forhold til hinanden over en længere periode, er vist i Gorton & Rouwenhorst (2004). 

Artiklen viser at der historisk set er stor forskel på prisudviklingen på råvarefutures og 

råvareselskabsaktier. Gennem størstedelen af artiklens analyseperiode, som strækker sig 

fra 1959 til 2004, har prisen på futures været højere end på selskabsaktierne. Der er derfor 

stor forskel på, at investere i råvarer via futures frem for via råvareselskaber, og du vil ikke 

opnå den samme risikopræmie via selskabsaktier.  

Historisk data fra denne artikel viser, at man ikke opnår den samme grad af eksponering 

overfor råvarer via råvareselskabs aktier. De er dog ikke markant modsigende, men 

mangler en større grad af korrelation. 

 

3.2 Korrelation mellem råvarer 

En investering i råvare kan forekomme som et vidt begreb, da der eksisterer mange råvarer 

der kan investeres i. Råvarer er inddelt i sektorer der indikerer hvilken type råvare de er. 

De fem sektorer der bliver brugt mest er som tidligere nævnt i Afsnit 3.1; energi, 
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industrimetaller, ædelmetaller, afgrøder og fødevarer. Det er derfor naturligt at antage, at 

prisudviklingen på de fem sektorer ikke følger hinanden perfekt dvs. har en korrelation der 

giver anledning til diversifikationsmuligheder. Dette afsnit vil derfor gå mere i dybden 

med, hvor meget råvarer korrelerer og hvilken betydning det har for udviklingen. 

I artiklerne af Kat & Oomen (2006) samt Erb & Harvey (2006) er der undersøgt hvordan 

råvarer indbydes korrelerer. Artiklerne tager udgangspunkt i hvordan råvarer udvikler sig 

overfor hinanden og hvordan de udvikler sig indenfor de forskellige sektorer. I Kat & 

Oomen (2006) fastslås det, at korrelationen indenfor sektorerne har en positiv og relativ 

høj numerisk værdi, og de indeholdte råvarer udvikler sig således relativt ens. Rapporten 

viser ligeledes at korrelationen mellem de forskellige sektorer er betydelig lavere. Det 

betyder at der er større diversifikationsmuligheder mellem sektorerne.  

Råvarer som en samlet enhed, er derfor en sammensætning af mange individuelle aktiver, 

med en ikke ensartet udvikling. Det er relevant at være forbeholden overfor dette faktum, 

inden der drages konklusioner på, hvad råvarer er og hvordan de udvikler sig. Det er 

således muligt at definere lidt tydeligere, hvilken type råvare der eventuelt ønskes at 

investere i. Rapporten fra Kat & Oomen viser at der udelukkende kan påvises en positiv 

risikopræmie på i en sektor, energisektoren. Med et højere afkast på sektoren følger også 

en højere risiko. Det bemærkes dog at artiklen er fra 2006, og en råvare der efterfølgende 

har udviklet sig positivt, må siges at være prisen på guld.27 Guld er indeholdt i sektoren for 

ædelmetaller. Guld har især gennem de sidste 5 år forøget markedsprisen markant, og 

tilsiges derfor at indeholde en positiv risikopræmie.  

I relation til en stigende handelsvolumen på råvarer, kan det derfor virke påfaldende, at 

både energisektoren samt guld har været de eneste der har genereret en positiv 

risikopræmie. De er netop de mest omsatte råvarer i markedet, med undtagelse af sukker. 

Der har før været spekulationer om tanken bag, hvad der driver prisen. Det er et 

interessant emne, men det vil ikke blive uddybet mere i denne rapport, da rapporten ikke 

vil fokusere på dette som forklaringsgrad. 
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 Se appendiks 1.10 for illustration via figur 
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Korrelationen på råvarer er derfor sat til at have en størrelse der kan benyttes til 

diversifikation i en modelportefølje. Tidligere undersøgelser viser at der er en 

sæsonkorrigeret effekt på nogle råvarer, hvilket hænger sammen med den efterspørgsel 

der følger en faktisk levering og benyttelse af en specifik råvare.28 Et eksempel kunne være 

variationen i lager på hvede i løbet af et kalenderår, der vil korrigere i forhold til 

høstsæsonen.  

Ifølge tidligere undersøgelser, har der også været ændringer i korrelationerne i forbindelse 

med ændringer i den økonomiske udvikling.29 Der vil således være forskel på 

korrelationerne i positive og negative markeder. Især i et negativt marked, viser sig et 

billede af en større korrelation mellem råvarerne. Det er påfaldende at korrelationerne har 

en tendens til at stige, når priserne falder i markedet. Det er netop i et faldende marked, at 

man som investor søger mest mulig diversifikation for at afdække sin risiko. Ønsket om 

større diversifikation i et faldende marked, gør sig således gældende. Det er derfor 

interessant at undersøge om der er en kausalitet for korrelationerne i negative og positive 

markeder. I Afsnit 4 vil dette aspekt blive forsøgt forklaret via den generelle udvikling i 

økonomien, samt det vil blive undersøgt hvordan råvarer korrelerer med andre aktivtyper 

såsom traditionelle aktier og obligationer. 

 

3.3 Indeksvalg 

Ved at inddrage et indeks bestående af flere forskellige råvarer i sin investeringsportefølje, 

accepterer man ligeledes de forudsætninger der tilsiger dette indeks. Det er derfor vigtigt 

at gøre sig overvejelser om hvilke indeks der eksisterer og derved hvordan den ønskede 

eksponering er. Der findes flere forskellige indeks, som ikke har identiske 

sammensætninger og dermed forudsætninger.  

Der er valgt at fremhæve tre primære råvareindeks for at belyse deres forskelle og derved 

også potentialer. Der vil blive argumenteret for, hvilke egenskaber de tre indeks har, og 

hvad det kan betyde for inddragelsen af sådanne indeks. De tre indeks der vil blive 

fremhævet og sammenholdt er;  
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 Gorton, Hayashi & Rouwenhorst (2007) 
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 Cheung , C. Sherman, Peter Miu (2010) 
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- Thomson Reuters Jefferies Commodity Research Bureau Index (CRB) 

- Dow Jones UBS Commodity Index (DJ-UBS)  

- Standard & Poors Goldman Sachs Commodity Index (SP-GSCI)  

Det interessante ved de tre indeks er bl.a., at de anvender forskellige vægtfordelinger 

mellem deres råvarer. I CRB indekset vægtede alle råvarerne indtil 2005 lige meget.30 Dette 

er efterfølgende ændret og indekset følger en anden fordeling. Sammensætningen i DJ UBS 

følger primært handelsvolumen i de pågældende råvarer, suppleret med information på 

produktionen.31 Vægtfordelingen i SP-GSCI er primært udregnet via størrelsen af 

produktionen på verdensplan, samt en sondring til handelsvolumen i markedet.32 Jf. Figur 

5 ses den aktuelle råvarefordelingen for de 3 indeks.33  

Figur 6 Råvarefordeling på de tre indeks  

 

Kilde: Thomson Reuters Jefferies, Dow Jones og Standard & Poors 

En tidligere fordel ved at benytte CRB var, at indekset var ligeligt fordelt. Derved er der en 

bedre beskyttelse imod ekstreme udsving på enkelte råvarer. Ved at have ens vægte, fås et 

godt billede af, hvordan råvarerne udvikler sig overfor hinanden med samme relative 

størrelse. Ulempen er, at den ikke tager højde for, hvor meget den enkelte råvarer reelt 
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 Crbtrader.com/index 
31

 Djindexes.com/commodities 
32

 Standardandpoors.com/indices/sp-gsci 
33

 Indeksvægte er pr 25/3-2012, info hentet fra deres respektive hjemmesider. 
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fylder likviditetsmæssigt og produktionsstørrelsesmæssigt. Indekset ændrede i 2005 sin 

fordelingsstruktur og følger nu en fordeling der bl.a. er baseret mere på en bred 

veldiversificeret repræsentativ fordeling af likvide råvarer. 

Metoden der er valgt for DJ-UBS er at vægte de forskellige råvarer primært ud fra 

handelsvolumen. Dette er en likviditetstilgang til fordelingen, der tilsiger at de mest 

omsættelige og likvide råvarer fylder mest i fordelingen. Denne vægtfordeling, giver 

derved en større eksponering overfor de råvarer der har en høj handelsvolumen. Hvis der 

er stor omsættelighed i en råvare, i både positive og negative prisretninger, vil DJ-UBS 

være modtagelig for begge situationer. På den måde vil indekset i både op- og 

nedadgående markeder indeholde råvaren, hvis likviditeten er til stede. Et vist forbehold 

overfor fordelingen skal medtages, da indekset også fastsættes med data på den aktuelle 

produktionsudvikling. 

Sammensætningen på SP-GSCI er primært beregnet ud fra produktionstal fra hele verden. 

Den forsøger at afspejle hvor vigtig en betydning de forskellige råvarer har overfor 

verdensøkonomien, og der sondres samtidigt til handelsvolumen. SP-GSCI bruger en 

vægtet fordeling af de seneste 5 års data fra produktionen til fastlæggelse af den samlede 

fordeling. SP-GSCI afspejler derfor udviklingen på råvarer med stor produktionsvolumen 

på verdensplan. Der eksisterer således en relativ skævhed i fordelingen. Indekset 

inkluderer ligeledes handelsvolumen i vægtfordelingen af indekset.  

I forbindelse med valget af indeks, er der lagt vægt på hvordan indekset tilsiger 

udviklingen på de underliggende råvarer. CRB er derfor fravalgt, da indekset har ændret 

betydeligt i den sammensatte fordeling i 2005, hvilket vil påvirke beregningerne i 

analyseafsnittet. Både DJ-UBS og SP-GSCI udviser en anden sammensætning og derved 

også udvikling. Begge disse to indeks indeholder en fordeling der giver et ønsket billede på 

råvareudviklingen. De har tilmed en betydelig høj korrelation.34 De vil derfor begge kunne 

inddrages som datagrundlag for analysen. Den sidste afgørende faktor for valget er, 

likviditeten på det pågældende indeks.  

På baggrund af likviditeten i indekset, samt dens sammensætning ud fra størrelse på 

produktion, anses SP-GSCI som den mest relevante, at anvende som proxy for udviklingen 
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på markedet for råvarer og vil derfor blive benyttet i analyseafsnittet. En senere 

forklaringsgrad eller fordelagtig allokeringsproces med dette indeks, er ikke mere korrekt 

end hvad indekset tilsiger. Det skal derfor bruges varsomt om antagelser, der ikke 

indeholder præcise informationer om hvorfor dette indeks er blevet benyttet. 

 

3.3.1 Total return Swap handel med indeks 

Der reelle handel, og på den måde investering i det pågældende indeks, kan i praksis 

håndteres på en speciel måde. Når der ønskes at investere i et indeks, der er baseret på en 

sammensætning af flere aktiver, i dette tilfælde råvareindekset SP-GSCI, vil man ikke have 

en direkte mulighed for at investere i indeksets spotkurs udvikling, med mindre man vil 

således investere eller købe enkelte futurekontrakter på egen hånd. Det er der typisk 

mange omkostninger forbundet med.  

Der forsøges i stedet at replikere spotafkastet på indekset ved at foretage en løbende 

rulning af futures kontrakter. Afkastet vil således ikke være lig spotafkastet, men bestå af 

spotafkast, løbende forrentning af sikkerhedsmargin samt afkast på kontraktrullet.  

For at denne mulighed kan lade sig gøre som investering, er der brug for en modpart. 

Modparten kunne tænkes at være en finansiel virksomhed i form af en bank. Investor har 

hermed mulighed for at køb en andel i udviklingen på et indeks uden at holde det fysiske 

indeks. Investor skal heller ikke stille den fulde betaling for indekset, men nøjes med at 

stille en sikkerhedsmargin til rådighed.  

Denne aftaleform hvor man bytter hovedstolen for afkastet, benævnes Total Return Swap 

(TRS). Figur 7 viser sammenhængen mellem denne aftale om investering, med 

udgangspunkt i en ønsket eksponering overfor indekset SP-GSCI. 
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Figur 7 Total return swap 

 

 
 

 

   

 

   

         

         

         

  
 

      

  

 

      

         

         

         

  
 

      

         

  
 

      

     

 

   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Kilde: Egen tilvirkning 

JF. Figur 7 vises det at det er banken der har investeret i indekset og derved har den direkte 

eksponering overfor SP-GSCI. Banken tilbyder en aftale der giver investor rettighederne til 

at modtage afkastet samt værdistigninger på det pågældende indeks. Investor påtager sig 

ligeledes forpligtelserne til at aflevere værditab på indekset samt en referencerente der 

typisk er angivet som LIBOR + spread.35 Størrelsen på spread er typisk bestemt af 

banken(modparten), efter deres egen kreditvurdering. Heri indgår både en risikovurdering 

af den pågældende investor samt forventninger til det underliggende indeks.  

Investeringen foretages herefter ved at investor stiller et beløb som sikkerhedsmargin, og 

således likviditetsmæssigt reelt binder dette beløb. Størrelsesforholdet mellem 

sikkerhedsmargin og værdien af den ønskede investering, angiver hvor gearet en 

investering der foretages. Det er herved muligt at geare eksponeringen overfor det valgte 

indeks. Afhængig af aftalebetingelserne og længden på aftalen, vil der foretages en 

opgørelse af status på aftalen, som angiver afregningsbeløb. Banken vil normalvis også 
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have særlige regler for, hvornår en investor tillige skal stille yderligere sikkerhedsmargin 

ved en negativ udvikling. 

For modparten (banken) kan denne aftale være en god forretning. De påtager sig en risiko 

ved at investere i indekset, men afdækker deres risiko ved at udbyde det videre til andre 

investorer og modtager en præmie for dette. Deres risiko består primært af den 

kreditrisiko de påtager sig overfor en investor og den sikkerhedsmargin han skal være i 

stand til at levere. 

 

3.4 Inflationshedge 

Inflationen kan som hovedregel altid betragtes som en evigt stående udfordring for en 

investor. Det er således en mål i sig selv, at generere et afkast på en likvid beholdning eller 

investering, der er højere end inflationen. Ellers vil den reelle værdi af beholdningen aftage 

i værdi. Det er således en gængs tanke at en investering som minimum skal genererer et 

afkast der er højere end inflationen.  

Råvarer har naturligvis også været under luppen, som en mulighed for at afdække sig mod 

inflationsudviklingen. Tidligere undersøgelser har forsøgt at analysere hvordan både 

råvarer, aktier og obligationer udvikler sig i forhold til inflationen.36 Heri tester de hvordan 

de tre aktivklasser korrelerer med forventet og uforventet inflation. Ud fra en 

sammensætning af ens vægtet råvarer, testes der korrelationer med forskellige 

tidsperioder. Der undersøges hermed både den kortsigtet og langsigtet sammenhæng. 

Undersøgelsen viser at både obligationer og aktier er negativt korreleret overfor 

inflationsraten, mens råvarekurven har en stigende nær nul og positiv korrelation overfor 

ændringer i inflationen. Råvarer står derfor frem som en relativ bedre mulighed for at 

afdække sig.  

En anden artikel der ligeledes undersøger hvordan råvarefutures korrelerer overfor 

ændringer i inflationsraten er, Kat & Oomen (2006). Denne artikel påviser således at der er 

en positiv korrelation mellem inflationsudviklingen og råvarefutures udviklingen. Det 

fremhæves ligeledes at specifikke sektorer og enkelte råvarer som; Energi, metal, kvæg og 

                                                           
36

 Gorton & Rouwenhorst (2004)  



Institut for finansiering HD Finansiering  

36 
 

sukker har de højeste korrelationer. De vil således kunne tilbyde den bedste afdækning 

overfor inflationsraten. 

Det undersøges hermed via en regressionsanalyse om der på baggrund af data valgt for 

denne rapport, ligeledes eksisterer samme sammenhæng som de to tidligere inddragede 

rapporter. Begge artikler er tilmed henholdsvis 6 og 8 år gamle, hvorfor det derfor findes 

interessant at undersøge sammenhæng på ny. Det valgte råvareindeks i denne rapport 

består af SP-GSCI, og er overvejende sammensat af en stor andel i energi og metaller. På 

baggrund af konklusionerne i de tidligere artikler, forventes det at finde en høj 

korrelationsværdi mellem indekset og inflationsraten. Figuren 8 nedenfor viser den 

månedlige udviklingen i inflationsraten samt på SP-GSCI. 

 Figur 8 Indeks udvikling på SP-GSCI og CPI for US, 1999-2012  

 

Kilde: Standard & Poors og Bureau of labour statistics. Anm: For SP-GSCI er der benyttet kursværdien og for CPI 

en indekseret udvikling med indeksstart = 1982.  

Af Figur 8 ses det at der i nogle perioder eksisterer ens tendenser i udviklingen. Uden at de 

følger hinanden entydigt, kan der dog godt uddrages en relativ sammenhæng. Der er 

således også et par top og bund støttepunkter, der er ensartede. Det ses også at udsvingene 

generelt er mere markante på SP-GSCI.  
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Der er foretaget en regressionsanalyse på SP-GSCI og CPI jf. Tabel 1. Den viser at der 

eksisterer en korrelation mellem de to på 0,696. Det understøttes af en forklaringsgrad på 

0,48.  

   
Tabel 1 Udsnit af regressionsanalyse på SP-GSCI og CPI 

 
  

 Resumeoutput 
 Multipel R (Korrelation) 0,69560 
 R-kvadreret (Forklaringsgrad) 0,48386 
 Justeret R-kvadreret 0,48040 
 Standardfejl 0,05072 
 Observationer 151 
 Kilde: Standard & Poors, Bureau of labour statistics og egne beregninger, se bilag 2 

 

Selvom forklaringsgraden godt kunne være højere kan det derfor stadig antages at SP-GSCI 

har en signifikant samvariation med inflationen. Denne simple test, skal trods sit udfald, 

ikke vægtes for tungt, men den bekræfter dog uagtet, de tidligere rapporters resultater. 

Den viser et resultat på, hvordan SP-GSCI samvarierer over hele analyse perioden, og 

hermed en lang periode. Det er således stadig en gældende parameter, at benævne råvarer 

som en relativ mulighed for, at afdække sig overfor inflationen. 
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4. Analyse af udviklingen i US 

 

Rapportens analyseramme er fastlagt indenfor den amerikanske økonomiske udvikling, da 

rapporten tager udgangspunkt i en amerikansk investors muligheder. Den periode der 

danner genstand for analysen, er perioden mellem juni 1999 frem til februar 2012. Perioden 

tillader tilstrækkelig historisk data og antages derfor repræsentativ til analysebrug. 

Perioden er af nyere tid og det er hermed hensigten at kunne vise en tendens udelukkende 

baseret på nyere tids udvikling. Perioden indeholder en amerikansk økonomi der siden 

1999 har gennemgået både positive såvel som negative vækstperioder. Økonomien har 

således haft flere skift i konjunkturerne indenfor den valgte dataperiode, og anses derfor 

som brugbar.  

Til analysen er således valgt tre aktiver, bestående af tre indeks der hver repræsenterer 

deres aktivklasse. Det ene aktiv består af udviklingen på S&P 500 indekset (SP500) og 

repræsenterer aktieandelen i porteføljen. Det andet aktiv består af Markits samlede 

obligationsindeks (Iboxx) og repræsenterer obligationsandelen. Det tredje aktiv er SP-

GSCI, som ifølge Afsnit 3.3 er udvalgt til denne analyse. 

Figur 9 viser en indekseret udvikling af de tre indeks der er  i den forestående analyse.  

Figur 9 Indeksudvikling på alle 3 aktiver 1999-2012 

 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 
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Jf. Figur 9 fremgår det hvordan de tre aktivgrupper har udviklet sig over analyseperioden. 

SP500 indekset udviser en faldende tendens i de første år. Dette kan givet forklares ved en 

recession i starten af år 2000 efterfulgt af udviklingen efter 11.september angrebene. 

Finanskrisen indtræffer i 2008, hvilket igen giver aktierne et dyk.  

SP-GSCI indekset har et par af de samme udviklingstendenser som SP500, men har en 

markant større positiv udvikling set over hele perioden. 

Udviklingen på Iboxx indekset har gennem hele perioden haft en relativ stabil opadgående 

trend. Der i mindre grad er præget af store udsving.  

Det er værd at bemærke at netop udviklingen for SP500 i analyseperioden, starter nær en 

top, og viser derved en markant dæmpet udvikling. Det fastholdes dog, at dette kun er en 

repræsentativ periode af indeksets udvikling, og der kan ligeledes fremhæves flere 

markante perioder på tidslinjen. 

Af Tabel 2, fremgår det hvordan det historiske afkast og risiko forhold har været på de tre 

aktiver, samt den gennemsnitlige risikofrie rentes udvikling for hele perioden.  

Tabel 2 Perfomance for perioden, 1999-2012 
 

      Hele perioden Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,113 0,249 0,355 -0,298   

SP500 0,021 0,213 -0,014 -0,330 0,024 

lboxx 0,057 0,048 0,688 -0,022   

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 

 
  

Anm.: Data vises p.a. 

   

Det fremgår af Tabel 2 at afkastet på SP-GSCI er markant højere end de to andre aktiver, 

og SP500 i hele perioden ikke har udviklet sig nævneværdigt positivt. Iboxx har med en 

relativ stabil udvikling, genereret et fornuftigt afkast over tid. Den stabile udvikling på 

Iboxx bekræftes med en markant lavere standardafvigelse set i forhold til de to andre 

aktiver.  

Sharpes beregning på det risikojusterede afkast bekræfter at Iboxx har den højeste 

performance gennem hele perioden, og at SP500 har den laveste. VaR viser at Iboxx 

udviser den mindste udsvingssandsynlighed og tallet på SP-GSCI viser en mindre 
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tabsrisiko end SP500, begge er dog på et væsentlig højere niveau end Iboxx. Værd at 

bemærke er, at den risikofrie rente ligger med et højere gennemsnit end SP-500 gennem 

hele perioden. 

Tabel 3 viser beregningen på korrelationerne på de tre aktiver.   

Tabel 3 Korrelation for perioden, 1999-2012 

     SP-GSCI SP500 Iboxx 
  1 0,21 -0,17 
    1 -0,35 
      1 
  Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 

 
   

Det er forventet at de numeriske korrelationsværdier er lavere end 1, da udviklingerne 

øjensynligt ikke følger hinanden perfekt. Begge korrelationer overfor Iboxx er negative. 

Der er en korrelation mellem SP-GSCI og SP500 på en positiv numerisk værdi lavere end 1. 

Dette bekræfter en ikke overraskende umiddelbar mulighed for at opnå en 

diversifikationsgevinst, ved at investere i en sammensætning af de tre aktiver.  

Set over hele perioden, ud fra den historiske udvikling, vil en vægtning af aktiverne, på 

baggrund af en porteføljeberegning vha. kovariansmatricen, have fordelt sig jf. Figur 10. 

Den viser de beregnede Z-værdier i procent. Af anvendelige hensyn, er der dog valgt en 

anden fordeling til brug for rapporten, denne er benævnt markedsportefølje.  
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Figur 10 Porteføljefordeling vha. kovariansmatricen og antaget, 1999-2012 

 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger. Anm: Se appendiks 1,3 for beregningsgrundlag. 

Ud fra de i Tabel 2 og 3 viste historiske tal, er det ganske forventeligt at SP-GSCI tilsiges en 

andel i porteføljen. Figur 10 viser også den anvendte antaget fordeling, som er valgt til brug 

i rapporten som markedsportefølje. Dette er valgt da den rene kovariansmatrice beregning 

ofte giver ekstreme vægte, som er svært brugbare til allokering. Fordelingen er antaget, og 

fastsat ud fra en længere investeringshorisont, der historisk vil vægte aktier tungere. 

Kovariansmatricen har ligeledes ikke angivet en særlig stor andel af SP500 i porteføljen. 

Den afviger således fra den rene kovariansmatrice beregning, men her argumenteres for en 

større andel af SP500 og SP-GSCI grundet tidshorisont mv. Af Figur 9, der viser den 

indekserede udvikling, fremgår det øjensynligt, at der er markante positive og negative 

perioder for SP-GSCI såvel som SP500. Markedsporteføljen er hermed tildelt en 

vægtfordeling jf. Figur 10 og danner grundlag for den videre allokeringsproces i rapporten. 

Nævnt i indledende Afsnit 1.6, er de tilhørende restriktioner på vægte, gældende for denne 

allokering. Der vil derfor være en optimeringsmulighed i at kunne genkende eller 

identificere disse perioder i udviklingen.  
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4.1 Definitionen af den økonomiske cyklus  

Det kan være en taknemmelig størrelse at regne med en fordelagtig inddragelse af SP-

GSCI, opnået gennem en længere periode. Det er bl.a. under antagelse af en statisk 

udvikling samt korrelation gennem hele perioden, hvilket ikke er tilfældet. Dette vil i 

forestående analyse belyses. Argumentet underbygges af den til SP-GSCI tilknyttede 

standardafvigelse og VaR. Dette indikerer at der kan forekomme større udsving på kort 

sigt, hvilket inkluderer sandsynligheden negative afkast.  

Så længe der er en numerisk korrelation under 1 mellem andre aktiver, burde der således 

være en teoretisk mulighed for, at allokere investeringerne i perioder med forskellige 

forventninger. Udfordringen ligger i at estimere disse perioder korrekt. Hvis det er muligt 

at estimere retvisende indikationer om, hvornår aktiverne opførte sig på en bestemt måde, 

vil det være muligt at allokere aktiverne derefter.  

For at analysere en mere kortsigtet udvikling, vil hele analyseperiodens udvikling blive 

inddelt i fire faser. De fire faser repræsenterer de stadier som en økonomi kan befinde sig i. 

Der er taget udgangspunkt i den økonomiske cyklus for at angive inddelingen. De fire faser 

består af; Ekspansion, Slowdown, Recession og Recovery. 

  Figur 11 Økonomisk cyklus forklaring 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ekspansion

Slowdown

-Recession

-Recovery
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Af Figur 11 fremgår det hvorledes de fire faser befinder sig på den økonomiske cyklus i 

forhold til middelværdien. 

Ekspansion er stadiet hvor en økonomi bevæger sig over middelværdien og har en 

opadgående trend. Det er således et positivt stadie for en økonomi. 

Slowdown er stadiet hvor en økonomi befinder sig over middelværdien, men har en 

nedadgående trend, der indikerer en afmatning i økonomien. 

Recession er stadiet hvor økonomien bevæger sig under middelværdien og har en 

nedadgående trend. Økonomien er således i en negativ udvikling. 

Recovery er stadiet hvor økonomien bevæger sig under middelværdien, men har en 

opadgående udvikling. Det indikerer en økonomi der kan være på vej frem igen. 

 

Der er valgt to indeks til at estimere hvornår økonomien befinder sig i de fire faser. Begge 

indeks vil blive mere udførligt forklaret under deres respektive afsnit hhv. Afsnit 4.2 og 4.3. 

Der vil på baggrund af begge indeks foretages en separat inddeling. Argumentet for at 

beregne på to indeks, er dels for at underbygge eventuelle sammenhænge, men også fordi 

begge indeks ikke har ens forudsætninger. Det kan således være svært at eliminere 

fejlkilder, og udviklingen på et enkelt indeks kan ikke være en absolut indikator for 

økonomiens udvikling.  

 

Til inddeling af udviklingen i de fire faser, er der benyttet de økonomiske væksttal fra 

OECD Composite Leading Indicators index US (OECD), samt ISM Purchasing Managers 

Index manufactoring US (PMI). Figur 12 viser udviklingen på begge indeks i hele perioden. 
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Figur 12 Udviklingen i OECD og PMI indeks, periode 1999-2012 

 

Kilde: OECD og ISM 

 

Af Figur 12 skal det forstås at OECD har et fiks omkring værdien 100. Denne værdi er 

således indirekte et mål på, hvor økonomien befinder sig i forhold til de fire stadier.  

PMI er det andet forklaringsindeks der er inkluderet. Der benyttes samme 

fremgangsmetode for inddelingen af faserne via dette indeks, dog udvikler PMI sig 

omkring en middelværdi på 50.  

Der er antaget en vigtig forudsætning for inddelingen af de fire faser. Inddelingen er 

foretaget således at udviklingen måned for måned angiver inddelingen af faserne. Der er 

øjensynlige forskelle på de to indeks’ udviklinger. Værd at bemærke er, de meget mere 

svingende tendenser for PMI. Dette resulterer i flere små skift i udviklingen end hos 

OECD, og giver en mindre ensartet udvikling. 

Der er i beregningerne på Sharpes ratio indeholdt en risikofri rente. Renten er beregnet ud 

fra samme inddelingsprincip som faserne og består dermed af fire forskellige renteværdier 

i de fire perioder. Der kan således forekomme kritik af disse antagelser, og beregningerne 

er derfor ikke mere korrekte end forudsætningerne tilsiger. 
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4.2 Udviklingen ifølge OECD  

Der er benyttet OECD leading indikator indeks for US, til at inddele udviklingen i de fire 

faser. OECD indeksets primære drivere er en sammen sætning af flere faktorer der bl.a. 

indeholder; produktionstal, nybyggeri, beskæftigelsestal, aktiepriser samt andre 

makroøkonomiske tal.37 De inkluderede faktorer på enkelte lande og områder er tilmed 

varierende. OECDs indeks bliver opgjort med en forsinkelse på 2 måneder, da det 

reviderede inputdata er forsinket med tilsvarende. Hele dataserien bliver ligeledes løbende 

revideret, hvilket giver anledning til diverse forstyrrelser, samt korrektioner. 

Når der benyttes OECD som et estimat for inddelingen af den økonomiske cyklus, er det 

ligeledes vigtigt at være opmærksom på indeksets overordnede formål. Indeksets primære 

formål er at være ”leading” overfor udviklingen, og forsøger at være 6-9 måneder forud for 

den reelle udvikling. Indekset prøver at forudse ændringer i økonomien og skift mellem 

top og bundtendenser. Dette forsøges opnået ved at inkludere de førnævnte faktorer. Som 

eksempel kan nævnes at aktiekurserne menes at være ca. 9 måneder forud.38 Indekset 

prøver at være forud på ændringer i økonomien og beregningerne med dette indeks er 

derfor ikke mere retvisende end hvad de benyttede tal tilsiger.  

 

Inddelingen af de fire faser ifølge OECDs tal er på hele perioden fra juni 1999 til februar 

2012, fremgår af Figur 13. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 www.oecd.org  leading indicators  components serie and turning points  United States 
38

 www.oecd.org  leading indicators  components serie and turning points  United States 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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Figur 13 Antal observationer fordelt på de fire faser, OECD tal 

 

Kilde: OECD og egne beregninger 

Anm: Figuren viser daglige observationer, inddelingen er foretaget måned for måned 

Det er værd at bemærke at der ikke er forekommet en ligelig fordeling af de fire faser. Det 

antages dog at de alle er repræsenteret med en brugbar fordelingsstørrelse til analysebrug. 

Der foretages hermed en sammenholdelse af egenskaberne for hele perioden overfor de 

fire faser. 

Afkastfordelingen på de tre aktiver i de fire stadier fremgår af Tabel 4.   

Tabel 4: Oversigt over afkast 
 

 
      

Afkast SP-GSCI SP500 lboxx 

Ekspansion 0,275 0,147 0,020 

Slowdown 0,141 -0,042 0,085 

Recession -0,300 -0,296 0,119 

Recovery 0,286 0,287 0,003 

Hele perioden 0,113 0,021 0,057 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 

Anm.: Data vises p.a.. 

 

Tabel 4 viser, at der ikke er genererede ensartede afkast, i de fire forskellige perioder. SP-

GSCI har genereret et positivt afkast i tre ud af fire faser. SP500 har to faser med negativt 
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afkast og to faser med positivt afkast. Iboxx har gennem alle fire faser leveret et positivt 

afkast.  

I de tre faser hvor SP-GSCI har et positivt afkast, har SP-GSCI også leveret det højeste 

afkast. I recession, hvor SP-GSCI har udviklet sig negativt, har Iboxx udviklet sig bedst. SP-

GSCI har tilmed udviklet sig mere positivt end SP500 i alle fire stadier, dog ligger 

udviklingen i recession og recovery faserne relativt tæt.  

Standardafvigelserne på de tre aktiver fordeler sig på de fire faser som det fremgår af Tabel 

5. 

Tabel 5: Oversigt over standardafvigelse 

 
      

Std.afv SP-GSCI SP500 Lboxx 

Ekspansion 0,206 0,144 0,039 

Slowdown 0,239 0,185 0,045 

Recession 0,319 0,333 0,059 

Recovery 0,235 0,162 0,053 

Hele perioden 0,249 0,213 0,048 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 

Anm.: Data vises p.a. 

 

Af Tabel 5 ses at standardafvigelsen på SP-GSCI kun i recession har en højere afvigelse end 

hele periodens afvigelse. Det samme resultat er gældende for SP500. Iboxx har i både 

recession og recovery, en højere standardafvigelse end hele perioden. SP-GSCI har gennem 

hele perioden, og tre ud af fire stadier, en højere risiko end SP500. Det stadie hvor SP500 

har større risiko end SP-GSCI er i recession, hvilket var det stadie de begge udviklede sig 

mest negativt afkastmæssigt. Recession er ligeledes det stadie hvor Iboxx har den største 

standardafvigelse i. 

De fire stadier vil blive analyseret nærmere på de forskellige egenskaber der gør sig 

gældende. Beregningerne opdeles derfor i de respektive faser for, at vurdere dem enkeltvis. 
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4.2.1 Ekspansion 

Første fase af de fire er ekspansion, og udviklingen ses af Tabel 6.   

Tabel 6: Performance oversigt, ekspansion og hele perioden 

      Ekspansion Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,275 0,206 1,176 -0,065   

SP500 0,147 0,144 0,796 -0,090 0,032 

lboxx 0,020 0,039 -0,312 -0,044   

     
  

Hele perioden Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,113 0,249 0,355 -0,298   

SP500 0,021 0,213 -0,014 -0,330 0,024 

lboxx 0,057 0,048 0,688 -0,022   

   

  
Ekspansion 

  
Hele perioden 

 

  
SP-GSCI SP500 lboxx 

 
SPGSCI SP500 Iboxx 

SP-GSCI 
 

1 0,12 -0,09 
 

1 0,21 -0,17 

SP500 
  

1 -0,12 
  

1 -0,35 

lboxx 
   

1 
   

1 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 

   Anm.: Data vises p.a. 

     

Jf. Tabel 6 viser ekspansion en generel positiv udvikling på afkastet, på alle tre aktiver. SP-

GSCI har det højeste afkast, men har ligeledes den højeste risiko. Iboxx har den laveste 

risiko, men også det laveste afkast. På Sharpe ratioen der måler den risikojusterede værdi, 

finder vi den højeste værdi tilknyttet SP-GSCI. VaR på SP-GSCI udviser en sandsynlighed 

for negativt afkast. Set i forhold til de to andre aktivers VaR, samt afkastpotentialet ved SP-

GSCI, vurderes den at have de bedste forudsætninger. 

Set i forhold til hele perioden, vurderes ekspansion til at være et stadie med positive 

afkastforventninger. SP-GSCI og SP500 performer bedre i ekspansion overfor hele 

perioden, på alle tal. Der er et højere afkast og en lavere risiko, hvilket giver en højere 

Sharpe ratio samt en højere VaR. Stadiet viser en udvikling på Iboxx, der trods en positiv 

afkastudvikling, performer dårligere end overfor hele perioden. Ekspansion har tilknyttet 

den højeste værdi på den risikofrie rente og risikopræmie bliver derved påvirket hårdere 

end i de andre perioder. 

Korrelationerne for fasen viser ikke overraskende, at der alt andet lige burde være 

diversifikationsmuligheder. SP-GSCI overfor SP500 viser en positivt, men lav værdi. Begge 
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aktivers korrelation overfor Iboxx er negative, hvilket indikerer en større 

diversifikationsmulighed.  

Set i forhold til korrelationen gennem hele perioden, danner der sig et lidt andet billede. I 

hele perioden er korrelationerne for både SP-GSCI og SP500 overfor Iboxx numerisk lavere 

og derfor mere gunstige, end i ekspansion stadiet. SP-GSCI har tilmed en højere 

korrelation overfor SP500 i hele perioden end i ekspansion. 

 

Figur 14: Porteføljeallokering i ekspansion samt Z-værdier ifølge kovariansmatricen 

 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger, se appendiks 1.5 

 

Denne fase tilsiger samlet set, en fase hvor der forventes et højere afkast på de risikofyldte 

aktiver, især SP-GSCI. Figur 14 viser hvilke allokeringer der foretages i ekspansion, i 

forhold til markedsporteføljen. Det giver en øget andel i både SP-GSCI samt SP500 med 5 

%, mod en reducering på 10 % i Iboxx. Fordelingen på Z-værdierne er medtaget for at vise 

de ekstreme værdier, samt til understøttelse af allokeringen. Der forekommer ligeledes en 

relativ lavere risiko i dette stadie af økonomien.  

Der findes en brugbar diversifikation på alle tre aktiver, med en forbedret korrelation på 

de to aktiver med højest risikojusterede afkast, set i forhold til hele perioden. Dette er på 

trods af en risikofri rente, der ligger højere end i de andre stadier.  
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4.2.2 Slowdown 

Anden fase af de fire er slowdown, og udviklingen ses af Tabel 7.   

Tabel 7: Performance oversigt, slowdown og hele perioden 

      Slowdown Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,141 0,239 0,468 -0,253   

SP500 -0,042 0,185 -0,383 -0,347 0,029 

lboxx 0,085 0,045 1,255 0,011   

     
  

Hele perioden Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,113 0,249 0,355 -0,298   

SP500 0,021 0,213 -0,014 -0,330 0,024 

lboxx 0,057 0,048 0,688 -0,022   

   

  
Slowdown 

  
Hele perioden 

     SP-GSCI SP500 lboxx   SPGSCI SP500 Iboxx 

SP-GSCI   1 0,07 -0,12   1 0,21 -0,17 

SP500     1 -0,41     1 -0,35 

lboxx       1       1 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger se appendix 1.5 

Anm.: Data vises p.a. 

     

Jf. Tabel 7 viser udviklingen på afkastet i slowdown, at SP-GSCI samt Iboxx er i stand til at 

generere et positivt afkast. SP500 derimod leverer et negativt afkast. SP-GSCI har det 

største afkast, men dertil medfølger også den højeste standardafvigelse af de tre aktiver. På 

Sharpe ratioen er Iboxx højere end de andre aktiver, hvilket understøttes af en VaR der 

viser en positiv værdi. SP-GSCI har trods et positivt afkast, en lavere Sharpe ratio og en 

større negativ VaR værdi. 

Sammenholdt med hele perioden, performer aktiverne forskelligt i slowdown. SP-GSCI har 

et bedre afkast i slowdown og har tilmed en lavere standardafvigelse end i hele perioden. 

Dette giver en bedre Sharpe ratio samt VaR i slowdown. Iboxx har ligeledes et bedre afkast 

samt lavere standardafvigelse i slowdown end over hele perioden, og har den højeste 

Sharpe ratio. SP500 har negativt afkast i slowdown, og har trods en lavere 

standardafvigelse, en lavere performance set over hele perioden. 
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Jf. Tabel 7 ses også korrelationerne i slowdown. Begge korrelationer overfor Iboxx er 

negative, og korrelationen mellem SP-GSCI og SP500 er nær nul. Begge korrelationer 

overfor SP500 er i slowdown bedre end hele perioden. Korrelationen mellem SP-GSCI og 

Iboxx er negativ i slowdown, men det er en lavere numerisk værdi end hele periodens. 

 

Figur 15: Porteføljeallokering i slowdown samt Z-værdier ifølge kovariansmatricen 

 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger, se appendiks 1.5 

 

Slowdown viser samlet set en fase hvor Iboxx viser den bedst risikojusterende 

performance. SP-GSCI performer ligeledes relativt bedre i slowdown end i hele perioden. 

Ifølge Figur 15 vises allokeringerne for slowdown. Andelen i Iboxx og SP-GSCI øges hver 

med 5 % mod en reducering af SP500 på 10 %. SP500 har en performance der ligger under 

hele periodens, og genererer et negativt afkast. De to aktiver der performer bedst, har en 

negativ korrelation, hvilket alt andet lige giver mulighed for at diversificere med fordel.  
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4.2.3 Recession 

Tredje fase af de fire er recession, og udviklingen ses af Tabel 8 

Tabel 8: Performance oversigt, recession og hele perioden 

      Recession Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI -0,300 0,319 -1,009 -0,825   

SP500 -0,296 0,333 -0,951 -0,844 0,021 

Lboxx 0,119 0,059 1,644 0,021   

     
  

Hele perioden Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,113 0,249 0,355 -0,298   

SP500 0,021 0,213 -0,014 -0,330 0,024 

Lboxx 0,057 0,048 0,688 -0,022   

   

  
Recession 

  
Hele perioden 

     SP-GSCI SP500 lboxx   SPGSCI SP500 Iboxx 

SP-GSCI   1 0,31 -0,29   1 0,21 -0,17 

SP500     1 -0,45     1 -0,35 

lboxx       1       1 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 

Anm.: Data vises p.a. 

     

Udviklingen i recession fremgår af Tabel 8 og viser de mest markante udsving af alle fire 

faser. Afkastudviklingen på både SP-GSCI og SP500 er meget negativ. Begge har markante 

standardafvigelser og derfor en negativ Sharpe ratio samt VaR. Iboxx har derimod det 

største positive afkast målt på alle fire faser. Iboxx har en høj Sharpe ratio samt en positiv 

VaR værdi.  

Sammenholdt med hele perioden, har både SP-GSCI og SP500 præsteret en meget negativ 

udvikling, mod en meget positiv udvikling hos Iboxx. SP-GSCI og SP500 har i Recession de 

mest negative afkast samt de største standardafvigelser af alle fire faser. Dette giver dem en 

Sharpe ratio samt en VaR værdi der ikke er fordelagtig. Udviklingen på Iboxx i Recession 

er derimod den bedste af de fire faser. Trods en højere risiko end hele periodens, 

performer Iboxx med højeste afkast samt den højeste Sharpe ratio, efterfulgt af en positiv 

VaR værdi. 

Korrelationerne udviser en negativ numerisk værdi i begge tilfælde overfor Iboxx. SP-GSCI 

og SP500 har en positiv korrelation af relativ størrelse overfor hinanden. Set overfor hele 
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perioden, er der i recession en mindre diversifikationsmulighed mellem SP-GSCI og SP500. 

Korrelationen overfor Iboxx, er i begge tilfælde, mere negativ i recession end over hele 

perioden.  

 

Figur 16: Porteføljeallokering i recession samt Z-værdier ifølge kovariansmatricen 

 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger, se appendiks 1.5 

 

Figur 16 viser hvordan porteføljeallokeringen foretages i recession. Andelen i Iboxx øges 

med 10 % og både SP-GSCI og SP500 reduceres med 5 % hver. Fasen giver et samlet billede 

af recession, der viser en negativ udvikling hos SP-GSCI og SP500, samt en positiv 

udvikling hos Iboxx. De negative afkast på både SP-GSCI og SP500 samt højere 

standardafvigelser, gør begge aktiver mindre attraktive i dette stadie. De har ligeledes en 

højere korrelation hvilket reducerer diversifikationsgevinsten. Iboxx performer derimod 

markant positivt, med recession som sit bedste stadie af de fire stadier. En markant højere 

Sharpe ratio samt en positiv VaR understøtter dette. 
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4.2.4 Recovery 

Fjerde fase af de fire er recovery, og udviklingen ses af Tabel 9. 

Tabel 9: Performance oversigt, recovery og hele perioden 

      Recovery  Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,286 0,235 1,184 -0,101   

SP500 0,287 0,162 1,723 0,020 0,032 

Lboxx 0,003 0,053 -0,094 -0,084   

     
  

Hele perioden Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,113 0,249 0,355 -0,298   

SP500 0,021 0,213 -0,014 -0,330 0,024 

Lboxx 0,057 0,048 0,688 -0,022   

  

  
Recovery 

  
Hele perioden 

     SPGSCI SP500 lboxx   SPGSCI SP500 Iboxx 

SP-GSCI   1 0,30 -0,11   1 0,21 -0,17 

SP500     1 -0,28     1 -0,35 

lboxx       1       1 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 

Anm.: Data vises p.a. 

 

I recovery vises der positive afkast fra alle tre aktiver jf. Tabel 9. SP-GSCI har det højeste 

afkast, men også den største standardafvigelse. SP500 har en lavere standardafvigelse 

hvilket giver den bedste Sharpe ratio i stadiet. SP500 præsterer ligeledes en VaR af positiv 

karakter, og har sin bedste performance af alle fire stadier i recovery.  

Set i forhold til hele perioden, så præsterer både SP-GSCI og SP500 bedre i recovery stadiet 

på alle punkter. Især SP500 præsterer fremhæves med en markant højere Sharpe ratio 

samt VaR værdi i forhold til hele perioden. Den risikofrie rente har ligeledes den laveste 

rente i recovery og er markant lavere end hele periodens. Iboxx præsterer et positivt, men 

lavere, afkast til en højere risiko end set over hele perioden. Sharpe ratioen og VaR ligger 

ligeledes under hele periodens udvikling med negative værdier.   

Sammenholdt med hele perioden, ses en højere korrelation på alle aktiver for recovery. 

Begge korrelationer mod Iboxx er stadig negative. Det angiver en periode hvor der er færre 

muligheder for diversifikation. 
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Figur 17: Porteføljeallokering i recovery samt Z-værdier ifølge kovariansmatricen 

 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger, se appendiks 1.5 

 

Dette giver en samlet positiv vurdering af recovery, der i fasen præsterer positive afkast. Jf. 

Figur 17 vises en porteføljeallokering med en øget andel i SP-GSCI og SP500 med hhv. 2,5 

% og 7,5 %. Hermed reduceres andelen i Iboxx med 10 %. Risiko på SP-GSCI og SP500 er 

lavere og begge har en Sharpe samt VaR der ligger bedre en hele perioden. Iboxx klarer sig 

mindre godt end hele perioden. Den lave værdi på den risikofrie rente, er med til at 

forbedre Sharpes ratio på alle tre aktiver i recovery. Det er således den bedste fase for 

SP500. Der ses en stigende korrelation mellem alle tre aktiver i recovery, hvilket sænker 

diversifikationsmulighederne.  

 

4.2.5 Delkonklusion på OECD 

Ved at bruge OECD som indikator for identificering og inddeling af de fire faser af 

økonomien, giver det anledning til en helhedsvurdering af de fire fasers samlede 

egenskaber. 

Både recovery og ekspansion faserne leverer et højt afkast, og har begge et fornuftigt 

risikojusteret niveau. Recovery er marginalt bedre på grund af udviklingen på SP500. 
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Begge faser har en lavere standardafvigelse end hele perioden, på alle tre aktiver. SP-GSCI 

har det højeste afkast i tre af de fire faser, men leverer trods kun en fase med højeste 

Sharpe ratio. SP-GSCI og SP500 korrelerer lavere i ekspansion, hvor begge aktiver har de 

højeste Sharpe værdier. I både recovery og ekspansion øges andelen af SP-GSCI og SP500. 

I recession hvor både SP-GSCI og SP500 har negative afkast, leverer Iboxx sin højeste 

Sharpe ratio og tilmed afkast. Iboxx har en mere negativ korrelation overfor både SP-GSCI 

og SP500 i recession, hvilket forbedrer diversifikationsmulighederne. Recession har 

tilknyttet den største risiko af alle fire faser. I recession øges andelen af Iboxx i porteføljen 

og både SP-GSCI og SP500 reduceres. SP-GSCI og SP500 korrelerer i højere grad i recession 

og recovery faserne, hvilket er de to faser under OECDs middelværdi. Det positive afkast 

på SP-GSCI og SP500 følger mere opgangsfaserne, hvor de begge leverer deres bedste 

Sharpe ratios. Dette fremhæves ved den øgede andel af begge aktiver i begge faser. 

Derimod leveres de bedste Sharpe ratios samt positive afkast fra Iboxx i begge 

nedgangsfaser, hvilket underbygger den øgede andel i aktivet i perioderne. 

Ud fra inddelingen via OECD, kan det konkluderes at der ved inddragelse af SP-GSCI 

skabes en positiv diversifikationsmulighed. SP-GSCI leverer gode Sharpe værdier i to faser 

og har et højere afkast end de andre aktiver i tre af fire faser. Derfor tilsiges aktivet en 

relativ højere andel i porteføljen, i de tre positive faser. SP-GSCI bidrager med et højere 

afkast, men tilføjer tilmed en højere risiko. Ved inddelingen i de fire faser, finder vi et 

negativt afkast på SP-GSCI i recessionsfasen.  

Udfordringen ved inddragelsen af SP-GSCI som ekstra aktiv i en dynamisk portefølje, 

består i at identificere de fire fasers inddeling. I forhold til markedsporteføljen, øges den 

procentuelle vægt i tre af fire faser og reduceres i den fjerde. Ved en vurdering af disse 

allokeringer, skal det især tages i betragtning at de reviderede tal for OECD har to 

måneders forsinkelse. Indekset ses ligeledes som ledende med op til 6-9 måneder leading. 

Da SP-GSCI har en meget negativ udvikling i recession, kan det være afgørende hvornår 

man aktivt allokerer sin portefølje. SP-GSCI tilsiges en højere vægt i stadierne recovery 

samt ekspansion, men også i slowdown.    
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4.3 Udviklingen ifølge PMI 

Det benyttede PMI indeks for at inddele de fire faser, er; ISM PMI-manufactoring US.39 

Der eksisterer flere PMI indeks, hvor manufactoring henvises til at være det mest 

benyttede referenceindeks. Udviklingen på indekset er bestemt af underliggende 

makrofaktorer der påvirker økonomien. De underliggende faktorer er bl.a. inflation, 

eksport, beskæftigelse og lagerbeholdning. Faktorerne har hver en vægtfordeling, der 

sammen skaber en indeksstørrelse. Indekset udvikler sig omkring middelværdien 50, og 

definerer på den måde hvilken fase økonomien befinder sig i. PMI forsøger ligesom OECD 

at fortælle hvilken fase økonomien befinder sig i. PMI er dog et indeks der sigter mere 

efter den nuværende udvikling, frem for den fremtidige. Udviklingen på indekset 

indeholder flere mindre skift i faser end OECD, hvilket giver en mindre glidende trend. 

PMI inddeles, i perioden gældende fra juni 1999 til februar 2012, i de fire faser med en 

fordeling jf. Figur 18. 

Figur 18 – Antal observationer fordelt på de fire faser, PMI tal 

 

Kilde: ISM og egne beregninger 

Anm: Figuren viser daglige observationer, inddelingen er foretaget måned for måned 
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Det er værd at bemærke at der ikke er forekommet en ligelig fordeling af de fire faser. Det 

antages dog at de alle er repræsenteret med en brugbar fordelingsstørrelse til analysebrug. 

Der foretages hermed en sammenholdelse af egenskaberne for hele perioden overfor de 

fire faser. 

Afkastfordelingen på de tre aktiver inddelt i de fire stadier ifølge PMI, samt hele perioden, 

fremgår af Tabel 10.   

Tabel 10: Oversigt over afkast 
 

 
      

Afkast SP-GSCI SP500 lboxx 

Ekspansion 0,281 0,092 0,053 

Slowdown 0,202 0,061 0,060 

Recession -0,541 -0,277 0,118 

Recovery 0,177 0,069 -0,007 

Hele perioden 0,113 0,021 0,057 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 

Anm.: Data vises p.a.. 

Tabel 10 viser at afkastfordelingen på alle tre aktiver har vist et positivt afkast i tre ud af de 

fire stadier. SP-GSCI og SP500 har i alle tre positive afkaststadier, genereret et større 

positivt afkast end de har i afkastet på hele perioden. SP-GSCI har leveret de største afkast 

af alle tre aktiver i de tre stadier hvor SP-GSCI har leveret positive afkast. De positive afkast 

som SP-GSCI har leveret, er tilmed de tre højeste afkast af alle tre aktiver i alle fire stadier. 

Iboxx har leveret et positivt afkast i recession, de to andre aktiver har begge leveret et 

større negativt afkast. Iboxx har et negativt afkast i recovery hvor de to andre aktiver 

leverer et positivt afkast. 

Fordelingen på standardafvigelsen over de fire stadier samt hele perioden på de tre aktiver, 

er vist jf. Tabel 11. 

Tabel 11: Oversigt over standardafvigelser 

 
      

Std.afv  SP-GSCI SP500 Lboxx 

Ekspansion 0,213 0,172 0,044 

Slowdown 0,218 0,174 0,041 

Recession 0,337 0,329 0,059 

Recovery 0,290 0,235 0,060 

Hele perioden 0,249 0,213 0,048 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 

Anm.: Data vises p.a. 
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Fordelingen på standardafvigelserne på de tre aktiver viser, at alle tre aktiver har lavere 

standardafvigelser, overfor hele perioden, i ekspansion og slowdown faserne. Ligeledes er 

alle tre aktivers standardafvigelser højere i recession og recovery faserne, end set over hele 

perioden. Iboxx har de laveste standardafvigelser i alle fire stadier, mens SP-GSCI har de 

højeste i alle fire stadier. Fordelingen på SP-GSCI og SP500, ligner med god tilnærmelse 

hinanden, dog med forskudte størrelser. 

De fire stadier vil blive analyseret nærmere på de forskellige egenskaber der gør sig 

gældende. Beregningerne opdeles derfor i de fire stadier, for at vurdere dem enkeltvis.  

4.3.1 Ekspansion 

Første fase af de fire er ekspansion, og udviklingen ses af Tabel 12. 

  

Tabel 12: Performance oversigt, ekspansion og hele perioden 

      Ekspansion Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,281 0,213 1,207 -0,070   

SP500 0,092 0,172 0,397 -0,191 0,024 

lboxx 0,053 0,044 0,662 -0,020   

     
  

Hele perioden Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,113 0,249 0,355 -0,298   

SP500 0,021 0,213 -0,014 -0,330 0,024 

lboxx 0,057 0,048 0,688 -0,022   

   

  
Ekspansion 

  
Hele perioden 

     SP-GSCI SP500 lboxx   SPGSCI SP500 Iboxx 

SP-GSCI   1 0,19 -0,14   1 0,21 -0,17 

SP500     1 -0,35     1 -0,35 

lboxx       1       1 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger  

Anm.: Data vises p.a. 

 

Jf. Tabel 12 viser ekspansion en generel positiv tendens, ved at afkastene på alle tre aktiver 

er positive. SP-GSCI har et markant højere afkast end de to andre aktiver. 

Standardafvigelsen på SP-GSCI er ligeledes den højeste af de tre aktiver. Målt på Sharpe, 

viser SP-GSCI dog et fornuftigt forhold til det risikojusterende afkast, og har den bedst 
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ratio af de tre aktiver. SP500 klarer sig dårligere på både Sharpe og VaR og set i forhold til 

de to andre aktiver. 

Sammenholdt med hele perioden, har SP-GSCI en positiv performance. SP-GSCI har i 

ekspansion et markant højere afkast samt en lidt lavere standardafvigelse end set over hele 

perioden. Sharpe ratioen er ligeledes markant bedre og sandsynligheden for et negativt 

afkast er reduceret betydeligt målt på VaR. SP500 klarer sig ligeledes bedre i ekspansion 

end over hele perioden. På alle fire punkter performer SP500 bedre i ekspansion med 

betydelig forbedring, hvilket ligesom med SP-GSCI indikerer et positivt stadie. Iboxx 

leverer et marginalt lavere afkast, men tilsvarende lavere standardafvigelse. Dette giver en 

Sharpe ratio der er næsten identisk målt overfor hele perioden og en tilsvarende VaR, der 

trods afspejler et udmærket stadie.  

Der er i ekspansion en negativ korrelation mellem Iboxx og begge de to andre aktiver. Den 

mest negative korrelation findes imellem SP500 og Iboxx. SP-GSCI og SP500 korrelerer 

med en positiv numerisk værdi lavere end 1, hvilket angiver en mulighed for 

diversifikation. Korrelationerne har i ekspansion ikke forskudt sig betydelig i forhold til 

hele perioden. Forholdet mellem SP-GSCI og SP500 angiver en svagt lavere korrelation i 

ekspansion, hvorimod korrelationen mellem SP-GSCI og Iboxx er marginalt højere i 

ekspansion. Forholdet mellem SP500 og Iboxx er uændret. 

Figur 19: Porteføljeallokering i ekspansion samt Z-værdier ifølge kovariansmatricen 

 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger, se appendiks 1.7 
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Jf Figur 19 er allokeringen i ekspansion foretaget ved at øge SP-GSCI med 7,5 % og SP500 

med 2,5 %. Iboxx reduceres tilmed 10 %. Hele ekspansions performance tilsiger en samlet 

positiv fase. Der er positive afkast på alle tre aktiver og det risikojusterede mål er forbedret 

på alle tre aktiver overfor hele perioden. Især SP-GSCI leverer et betydeligt bedre resultat i 

denne fase, hvor Iboxx holder et pænt stabilt resultat, der matcher hele periodens 

udvikling. Korrelationerne ligger stort set på niveau med hele perioden og angiver derved 

ikke andre betingelser. Dermed tilsiges den øgede andel i primært SP-GSCI at være 

fordelagtig, mod en reducering af Iboxx trods fornuftige tal i dette stadie.  

 

4.3.2 Slowdown  

Anden fase af de fire er slowdown, og udviklingen ses af Tabel 13.   

Tabel 13: Performance oversigt, slowdown og hele perioden 

      Slowdown Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,202 0,218 0,806 -0,156   

SP500 0,061 0,174 0,197 -0,225 0,027 

Lboxx 0,060 0,041 0,817 -0,007   

     
  

Hele perioden Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,113 0,249 0,355 -0,298   

SP500 0,021 0,213 -0,014 -0,330 0,024 

Lboxx 0,057 0,048 0,688 -0,022   

   

  
Slowdown 

  
Hele perioden 

     SP-GSCI SP500 lboxx   SPGSCI SP500 Iboxx 

SP-GSCI   1 0,17 -0,14   1 0,21 -0,17 

SP500     1 -0,30     1 -0,35 

lboxx       1       1 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger  

Anm.: Data vises p.a. 

 

Tabel 13 viser, i slowdown er der på alle tre aktiver et positivt afkast. SP-GSCI leverer igen 

det højeste afkast, men har tilsvarende den højeste risiko. Det giver en udmærket Sharpe 

ratio. Iboxx genererer et højere afkast end SP500 og har den højeste Sharpe ratio af alle tre 

aktiver. 
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Set i forhold til hele perioden, tegner slowdown et generelt pænt billede af afkast og 

risikoforholdene. Alle tre aktiver overperformer i slowdown, men mest markant er igen SP-

GSCI. Standardafvigelserne er lavere i slowdown og der er en højere Sharpe samt mindre 

VaR værdi på alle tre aktiver. Mest markant er, at Iboxx har en nær positiv VaR og både SP-

GSCI og Iboxx har pæne Sharpe værdier. Den risikofrie rente er tilmed en anelse lavere i 

slowdown fasen. 

Jf. Tabel 13 ses at den negative korrelation på Iboxx overfor de to andre aktiver igen er til 

stede. SP-GSCI og SP500 har en lav men positiv korrelation.  

Set overfor hele perioden er korrelationen mellem SP-GSCI og SP500 relativt lavere i 

slowdown. Begge korrelationer overfor Iboxx er mindre negative i slowdown overfor hele 

perioden. 

Figur 20: Porteføljeallokering i slowdown samt Z-værdier ifølge kovariansmatricen 

 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger, se appendiks 1.7 

 

Den valgte allokering i slowdown som fremgår af Figur 20, viser en øget andel i SP-GSCI på 

5 %, og en reducering i SP500 på tilsvarende. Slowdown viser en generelt positiv fase. 

Fasen er således bedre på alle punkter overfor hele periodens udvikling. SP-GSCI leverer 

det højeste afkast og en fornuftig Sharpe ratio. Risikoen er mere afdæmpet i slowdown end 

hele perioden. Både SP500 og Iboxx leverer bedre afkast til lavere risiko. De har tilmed 

klaret sig bedre i slowdown end overfor hele perioden. Iboxx har den højeste Sharpe ratio 
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af alle tre aktiver og alle tre aktiver påvirkes positivt af en lavere risikofri rente. Iboxx har 

samme afkast som SP500 og bedre Sharpe, hvilket forklarer reduceringen i SP500. 

Korrelationerne viser tilnærmelsesvis det samme niveau i slowdown, som hele perioden. 

Der er en marginalt højere samvariation overfor Iboxx i slowdown, men også en marginalt 

lavere korrelation mellem SP-GSCI og SP500.  

 

4.3.3 Recession 

Tredje fase af de fire er recession, og udviklingen ses af Tabel 14. 

 Tabel 14: Performance oversigt, recession og hele perioden 

      Recession Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI -0,541 0,337 -1,690 -1,095   

SP500 -0,277 0,328 -0,930 -0,817 0,029 

Lboxx 0,118 0,059 1,512 0,021   

     
  

Hele perioden Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,113 0,249 0,355 -0,298   

SP500 0,021 0,213 -0,014 -0,330 0,024 

Lboxx 0,057 0,048 0,688 -0,022   

   

  
Recession 

  
Hele perioden 

     SP-GSCI SP500 lboxx   SPGSCI SP500 Iboxx 

SP-GSCI   1 0,25 -0,25   1 0,21 -0,17 

SP500     1 -0,43     1 -0,35 

lboxx       1       1 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 

Anm.: Data vises p.a. 

 

Udviklingen i recession fremgår af Tabel 14 og viser at afkastet på både SP-GSCI og SP500 

er meget negativt, med SP-GSCI som det mest negative. Iboxx leverer derimod et positivt 

afkast i recession. Der er for både SP-GSCI og SP500 en betydelig høj negativ VaR. Iboxx 

formår at levere den bedste Sharpe ratio og en positiv VaR i recession. 

Set i forhold til hele perioden, fremgår det tydeligt, at SP-GSCI og SP500 har deres 

markant værste fase i recession. Begge viser et negativt afkast og til en større risiko end 

hele perioden. Begge VaR værdier er ligeledes betydelig negative og der er en marginal 

højere risikofri rente i recession. Iboxx har en positiv perfomance i stadiet. Afkastet er nær 
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fordoblet i forhold til hele perioden. Standardafvigelsen er tilmed højere, men Sharpe 

ratioen viser en betydelig bedre performance i recession end hele perioden. En positive 

VaR værdi er ligeledes en forbedring.  

Af Tabel 14 fremgår det, at SP-GSCI og SP500 opretholder en positiv korrelation tættere på 

0 end 1. Begge korrelationer overfor Iboxx er negative. Recession viser at SP-GSCI og SP500 

har en større grad af samvariation end i hele perioden. Korrelationen overfor Iboxx er i 

begge tilfælde mere negative numerisk end i hele perioden.  

Figur 21: Porteføljeallokering i recession samt Z-værdier ifølge kovariansmatricen 

 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger, se appendiks 1.7 

 

Recession viser en meget direkte udvikling. Allokeringen tilsiger jf. Figur 21 en reducering i 

både SP-GSCI og SP500 på 5 % hver. Andelen i Iboxx øges med 10 %. SP-GSCI og SP500 har 

begge en meget negativ udvikling i recession. Anført af SP-GSCI, har begge betydelige 

negative afkast samt en højere risiko i stadiet. SP-GSCI og SP500 korrelerer ligeledes højere 

i fasen, hvilket reducerer diversifikationsmulighederne. Iboxx har en markant bedre 

udvikling i recession. Iboxx leverer det højeste afkast og den bedste Sharpe af alle fire faser, 

og har aktivets bedste performance i denne fase. Diversifikationsmulighederne overfor de 

to andre aktiver er ligeledes større i forhold til hele perioden. 
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4.3.4. Recovery 

Fjerde fase af de fire er recovery, og udviklingen ses af Tabel 15. 

Tabel 15: Performance oversigt, recovery og hele perioden 

      Recovery Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,177 0,290 0,561 -0,299   

SP500 0,069 0,234 0,234 -0,316 0,015 

Lboxx -0,007 0,060 -0,357 -0,105   

     
  

Hele perioden Afkast Std.afv Sharpe VaR Risikofrit 

SP-GSCI 0,113 0,249 0,355 -0,298   

SP500 0,021 0,213 -0,014 -0,330 0,024 

Lboxx 0,057 0,048 0,688 -0,022   

   

  
Recovery 

  
Hele perioden 

     SP-GSCI SP500 lboxx   SPGSCI SP500 Iboxx 

SP-GSCI   1 0,23 -0,16   1 0,21 -0,17 

SP500     1 -0,30     1 -0,35 

lboxx       1       1 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 

Anm.: Data vises p.a. 

 

Både SP-GSCI og SP500 viser ifølge Tabel 15 et positivt afkast i recovery, mens Iboxx 

leverer et nær nul men negativt afkast. Det er den eneste af de fire faser, hvor iboxx leverer 

et negativt afkast. 

Afkastet på SP-GSCI er det højeste i recovery, og både SP-GSCI og SP500 performer bedre i 

recovery end i hele perioden. Standardafvigelserne er ligeledes højere, men målt på Sharpe 

er det en anelse bedre. Dette understøttes af en risikofri rente der er betydeligt lavere i 

recovery. Iboxx viser et negativt afkast og er tilført en større risiko i recovery i forhold til 

hele perioden.  

Korrelationen mellem SP-GSCI og SP500 ses af Tabel 15 og ligger på en positiv værdi 

tættere på 0 end på 1. Både SP-GSCI og SP500 er negativt korreleret overfor Iboxx. 

Korrelationsniveauet for recovery viser nær det samme som korrelationerne for hele 

perioden. De har tilnærmelsesvis samme værdier bortset fra Iboxx overfor SP500, der har 

en anelse højere korrelation i recovery. 
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Figur 22: Porteføljeallokering i recession samt Z-værdier ifølge kovariansmatricen 

 

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger, se appendiks 1.7 

 

Figur 22 viser en allokering i recovery med en øget andel i SP-GSCI og SP500 med 5 % 

hver, mod en reducering i Iboxx med 10 %. Recovery angiver en fase hvor SP-GSCI leverer 

det højeste risikojusterede afkast, og SP500 også leverer et positivt afkast. Iboxx 

underperformer med et nær nul men negativt afkast, og har sin egen værste performance i 

recovery, med tilhørende negativ Sharpe. Recovery indeholder en større risiko end hele 

perioden. Dette understøttes af, at SP-GSCI og SP500 trods et højere afkast i recovery, 

stadig har den samme VaR tilknyttet. SP-GSCI leverer den højeste Sharpe ratio, der dog 

ligger under de tidligere fasers højeste niveau, trods en lavere risikofri rente. 

Korrelationerne er relativ enslydende i recovery i forhold til hele perioden. Det højere 

forhold mellem afkast-risiko har derfor kun i begrænset omfang ændret på 

diversifikationsmulighederne.  
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4.3.5 Delkonklusion på PMI 

Ved at bruge PMI som indikator for identificering og inddeling af de fire faser af 

økonomien, giver det anledning til en helhedsvurdering af de fire fasers samlede 

egenskaber. 

Ekspansion præsterer det højeste afkast af de fire faser. Både SP-GSCI og SP500 leverer 

deres højeste afkast i denne fase. SP-GSCI leverer den højeste Sharpe ratio i to af fire 

stadier for alle tre aktiver, men leverer tilmed det mest negative afkast i recession. Der er 

til SP-GSCI tilknyttet den højeste standardafvigelse i alle faserne. Fælles for alle tre aktiver 

er, at deres standardafvigelser alle er lavere i ekspansion og slowdown stadierne. Begge 

faser ligger over middelværdien ifølge PMI. I recession og recovery er korrelationen 

mellem SP-GSCI og SP500 højere end hele periodens, hvilket indikerer at de varierer mere 

ens i faserne med en højere standardafvigelse. Begge faser ligger under middelværdien på 

PMI.  

I recession er Iboxx den eneste der leverer et positivt afkast, og performer med aktivets 

højeste Sharpe ratio af alle fire faser. Iboxx har ligeledes den bedste Sharpe i slowdown. 

Korrelationen mellem Iboxx og SP-GSCI angiver en større diversifikationsmulighed i 

faserne recession og recovery. Dette angiver en ganske positiv situation, da man netop i 

denne fase, med store negative afkast hos nogle aktiver, har brug for 

diversifikationselementet. I allokeringen bliver Iboxx reduceret i både ekspansion og 

recovery, mens andelen øges i recession. 

Ud fra PMI inddelingen kan det konkluderes at der ved inddragelse af SP-GSCI skabes en 

positiv diversifikationsmulighed. I allokeringen øger SP-GSCI sin andel i de tre positive 

faser, og reduceres i den fjerde. SP-GSCI leverer den højeste Sharpe i to af fire faser og en 

pæn værdi i den tredje. Derfor tilsiges SP-GSCI en relativ andel i porteføljen i de tre 

positive faser. SP-GSCI tilføjer med et højere afkast, tilmed en højere risiko. Ved 

inddelingen i de fire faser, finder vi et højt negativt afkast på SP-GSCI i recession. 

Udfordringen ved inddragelsen af SP-GSCI som ekstra aktiv i en dynamisk portefølje, 

består i at retfærdiggøre de fire fasers inddeling. Da SP-GSCI har en meget negativ 

udvikling i recession, kan det være afgørende hvornår man aktivt allokerer sin portefølje.  
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4.4 Sammenligning af OECD og PMI 

Når beregningerne samt konklusionerne på de to analyser skal sammenholdes, skal man 

gøre sig klart at det er to forskellige indeks. OECD og PMI er to indeks der begge forsøger 

at beskrive på en tilstand eller stadie en økonomi befinder sig. Selvom de indeholder en 

del af de samme forudsætninger og tal, er deres udvikling ikke ens og de har ligeledes 

forskellige sammensætninger. PMI tallet er relativt hurtigt tilgængeligt efter et 

månedsskift, mens OECD har en forsinkelse på 2 måneder på sine reviderede tal. OECD 

indeholder tilmed faktorer der angives som værende leading i forhold til den aktuelle 

udvikling. Som tidligere nævnt, anses OECD som værende 6-9mdr forud for den aktuelle 

udvikling. De to indeks har således forskellige forudsætninger, men også visse ligheder.  

Tabel 16 Udsnit af regressionsanalyse på OECD og PMI 

 
  

  Resumeoutput 
  Multipel R (Korrelation) 0,73996 
  R-kvadreret (Forklaringsgrad) 0,54754 
  Justeret R-kvadreret 0,54451 
  Standardfejl 2,98941 
  Observationer 151 
  Kilde: OECD, ISM og egne beregninger se appendiks 1.8 

  

Jf. Tabel 16 viser en korrelation mellem de to indeks i hele dataperioden en værdi på 0,74 

og en forklaringsgrad på 0,55. Dette bevidner om en relativ høj grad af samvariation, og det 

kan med god tilnærmelse retfærdiggøre en sammenligning af de to indeks. Den ikke 

fuldkomne samvariation ses også direkte af Figur 12 fra tidligere(s.42), men også ved at 

sammenholde inddelingerne af de fire faser af økonomien. De har således en relativ ens, 

men ikke identisk fordeling.  

I forhold til egenskaberne og udviklingen på de fire faser, har de to indeks 

forholdsmæssige ligheder. Samlet set, er ekspansion er god fase målt på afkast-risiko. Især 

SP-GSCI udvikler sig mest positivt i denne fase, med den højeste Sharpe via begge 

analyser. Recessions er i modsætning, fasen hvor SP-GSCI og SP500 klarer sig betydeligt 

negativt. Iboxx leverer i recession det bedste resultat, og har sin bedste Sharpe ifølge begge 

analyser. Det positive ved recession er tilmed, at korrelationen overfor Iboxx falder til et 
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lavere numerisk niveau, og derved forstærker diversifikationen. SP-GSCI og SP500 

korrelerer med en højere numerisk værdi i recession.  

SP-GSCIs udvikling i hele perioden afspejler sig også i de fire faser. SP-GSCI har det højeste 

afkast, af alle tre aktiver, i tre af fire faser og har det mest negative afkast i den fjerde fase. 

Sharpe ratioen viser at SP-GSCI kun performer bedst i ekspansion, men udmærket i 

slowdown og recovery. Iboxx performer via Sharpe, bedst i recession og slowdown i begge 

analyser.  

Ved inddragelse af SP-GSCI medfølger muligheder, men således også en højere risiko. Der 

er således i alle fire faser en diversifikationsmulighed ved at inkludere SP-GSCI i 

porteføljen, og i tre af faserne genereres et positivt afkast og i en fase med bedst Sharpe 

ratio. Kendetegn for både OECD og PMI er, at recessionsfasen indeholder de største 

standardafvigelser og ekspansionsfasen indeholder den laveste standardafvigelse.  

Tabel 17: Porteføljeallokeringer i de fire faser, OECD og PMI   
 Ekspansion OECD PMI   Recession OECD PMI   Marked 

SP-GSCI 0,15 0,18   SP-GSCI 0,05 0,05     

SP500 0,35 0,33   SP500 0,25 0,25 
 

  

Iboxx 0,50 0,50   Iboxx 0,70 0,70   0,10 

Recovery       Slowdown       0,30 

SP-GSCI 0,13 0,15   SP-GSCI 0,15 0,15 
 

0,60 

SP500 0,38 0,35   SP500 0,20 0,25     

Iboxx 0,50 0,50   Iboxx 0,65 0,60     

Kilde: Standard & Poors, Markit og egne beregninger 

  Anm.: Data vises p.a.. 

   

Tabel 17 viser en sammenfatning af de valgte porteføljeallokeringer i de fire faser, for både 

OECD og PMI. Heraf ses det at der er pæne ligheder mellem OECD og PMI i de forskellige 

faser. Det er derfor en relativ ensartet allokeringsproces for begge indeks. Inddelingerne 

for OECD og PMI har dog medført visse usikkerheder på de enkelte udviklinger. SP500 

leverer således en lidt mere markant udvikling i OECD inddelingen. Recovery viser en 

mere afdæmpet udvikling for SP500 ved inddelingen efter PMI. Det er derfor med en 

mængde af usikkerhed, at der konkluderes på disse usammenhænge. Især udviklingen på 

SP500 synes at variere kraftigt på begge beregninger.  
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Det er muligt at sammenholde en relativ grad af OECD og PMI. De er gennemgående 

ensartet omkring tendenserne i de forskellige faser af økonomien. De har således flere 

lighedspunkter, der skildres på enkelte dele af udviklingen. Deres fordeling af faserne er 

dog forskellige og PMI angiver flere skift i økonomien. De er derfor ensartet i hvordan 

udviklingen er i de fire faser, men er mere forskellige i deres respektive fordelinger. 
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5. Konklusion 

 

De finansielle markeder har udviklet sig meget gennem de senere år og der har ligeledes 

hersket en omskiftelig udvikling på de selvsamme markeder. Udviklingen på de finansielle 

markeder har medført en større efterspørgsel, større omsætning og en lettere tilgængelig 

handelsmulighed for en bredere skarre af investorer. Det omskiftelige marked har medført 

markante perioder med både positive og negative udviklinger. 

For en given investering vil en alm. risikoavers investor have en interesse i at holde en 

veldiversificeret portefølje. I et omskifteligt marked vil en investor, højest sandsynligt have 

ekstraordinær fokus på at opretholde diversifikationen. Netop for at sikre sig, at der i 

modgangstider, udnyttes effekten af ikke at lægge alt i en kurv.  

En investering i råvarer, herunder et råvareindeks, som led i en bredere portefølje er dog 

ikke lige til. Der investeres således typisk på baggrund af kontrakter som bytter en 

hovedstol for et renteafkast på det valgte indeks. Investeringen vil forsøge at replikere sig 

til den reelle spotudvikling af indekset, men den vil kun matche tilnærmelsesvis. 

Forholdene mellem priserne på futurekontrakterne og spotpriserne i henhold til teorien 

om normal backwardation og contango, vil ligeledes præge udviklingen på investeringen. 

Selvom de enkelte råvarer har deres egen udvikling, har de blandt sektorinddelingerne en 

ensartet udvikling. Særligt energisektoren og ædelmetaller, herunder guld, har udviklet sig 

betydeligt positivt gennem analyseperioden og er tilmed blandt de mest handlede råvarer 

på markedet. De udgør tilmed størstedelen af det valgte råvareindeks i analysen, da 

indekset bl.a. er sammensat på baggrund af størrelse i markedet.  

Råvarer fremgår af flere tidligere rapporter og analyser, som en mulig inflationshedge. Det 

valgte SP-GSCI har ligeledes vist sig at være relativt højt korreleret med inflationstaksten. 

Det kan derfor tilsiges at en andel i SP-GSCI vil kunne betragtes som en relativ 

afdækningsmulighed overfor en stigende inflation. 

SP-GSCI har ikke overraskende en korrelation overfor både Iboxx og SP500, der er 

numerisk lavere end 1. Derved angives en teoretisk diversifikationsmulighed. For den 

valgte analyseperiode udviser SP-GSCI en markant positiv udvikling med et højt afkast, der 
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dog ikke indeholder det højeste risikojusterede afkast. SP-GSCI bidrager således med både 

højere afkast og risiko. 

Ud fra en moderne porteføljeteoretisk tankegang samt en Black Littermann tilgang, er den 

bestemte markedsportefølje diskuteret og fastsat. Den indeholder en forsigtig andel på 10 

% i SP-GSCI. Ved brug af kovariansmatricen til at beregne vægte på porteføljen, fremfindes 

ekstreme resultater der gør det svært brugbart. Endvidere udfordres den fastsatte 

vægtfordeling i markedsporteføljen når den allokeres i de fire økonomiske faser. 

Ved at opsplitte den økonomiske udvikling i fire faser, findes flere ligheder, men også 

udfordringer. De to individuelle forklaringsindeks (OECD og PMI) har således en relativ 

ensartet indeksudvikling, men er baseret på forskellige grundlag. Inddelingen af faserne er 

ikke ens, men ensartet. PMI har dog væsentlig flere skift mellem faserne end tilfældet er 

hos OECD. OECD er tilmed et leading indeks og indeholder derfor flere faktorer der 

tilsiges at være forud for den reelle udvikling. 

De fire faser har trods den relative forskelighed på OECD og PMI, flere ligheder. Fælles for 

de to forklaringsindeks, er den relative udvikling samt allokering i tre af fire faser, med 

undtagelse af slowdown.  

Begge indeks viser ekspansion som en god fase målt på afkast-risko. SP-GSCI har i 

ekspansion sin bedste fase, og har den højeste Sharpe ratio af de tre aktiver. 

Porteføljevægten i SP-GSCI stiger fra 10 % til 17,5 % i denne fase. I slowdown viser OECD 

og PMI forskellige udviklinger. SP-GSCI har dog en positiv udvikling via begge, og en 

performance der er bedre end hele dataperioden. Vægten i SP-GSCI er tilmed øget med 5 

% i denne fase. SP-GSCI viser derimod en meget negativ udvikling i recession. Den 

negative udvikling betyder en reducering i SP-GSCI på 5 % i porteføljen. SP-GSCI og Iboxx 

korrelerer med en lavere numerisk værdi i denne fase, hvor obligationsandelen i øvrigt 

øges med 10 %. I recovery viser OECD en mere markant udvikling end PMI. Begge indeks 

viser en positiv fase for SP-GSCI, med Sharpeværdier der er større end hele perioden. SP-

GSCI er overvægtet ved både OECD og PMI med hhv. 2,5 % og 5 % i recovery. 

Der opstår hermed synlige forskelle på de fire faser, hvilket understøtter fordelagtige 

allokeringsmuligheder. Allokeringsmulighederne anvendes i den dynamiske 



Institut for finansiering HD Finansiering  

73 
 

porteføljesammensætning. Hermed er der mulighed for at opnå et højere forventet afkast. 

Med højere forventet afkast følger en højere risiko. Med den dynamiske allokering 

medfølger muligheden for et højere forventet risikojusteret afkast.  

Der kan med en forsigtig tilgang, med fordel inddrages et råvareindeks i en dynamisk 

portefølje. SP-GSCI bidrager med et højere forventet afkast, højere risiko samt en 

diversifikationsværdi. Råvareindekset bidrager derfor som et risikoaktiv i den valgte 

portefølje. Den dynamiske porteføljes vægtfordeling er udover den alm. risikoaversion, 

også meget afhængig af de valgte forklaringsfaktorer. Der skal derfor indstilles en kritisk 

holdning til de benyttede inddelingsfaktorer og forklaringsindeks. Det er tilmed vigtigt at 

definere hvilken investeringsramme porteføljen skal have og hvilke restriktioner der skal 

være. Først herefter kan en allokeringsstrategi endeligt fastlægges og etableres. 
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6. Perspektivering  

 

Hele rapporten tager udgangspunkt i en udvikling på det amerikanske marked. Der er i 

analysen medtaget dataserier der alle er noteret i USD og på en amerikansk børs. Det er 

derfor nærliggende at søge interessen i, hvad rapportens konklusion betyder for en dansk 

investor, der befinder sig på det danske marked, og ønsker at investerer i selvsamme 

råvareindeks.  

I rapporten konkluderes det at et råvareindeks med fordel kan indgå i en dynamisk 

portefølje hos en amerikansk investor. Derfor vil det være interessant at undersøge om det 

samme gjorde sig gældende set med danske øjne. I undersøgelsen er der flere overvejelser 

der burde medtages inden en rationel investeringsbeslutning kunne foretages. Der er en 

lang række af faktorer der har indflydelse på denne udvikling. Der skal derfor tages nøje 

hensyn til de mange variable og hvordan de bestemmes fastsat. 

En stor del af tilgangen til perspektiveringen kunne være en replikation af den i rapporten 

anvendte metode. 

Af de mange variable kan nævnes, bestemmelse af de benyttede aktie og obligationsindeks, 

notering af valuta og de komplikationer der medfølger samt anvendelse af landespecifikke 

forklaringsindeks. 

Med udgangspunkt i den eksisterende rapport, vil den danske investor udvælge og 

fastlægge repræsentative indeks for både aktier og obligationer. På aktiesiden kan findes et 

indeks for de danske aktier, der måske primært indeholder OMXC20 selskaber, men 

ligeledes mid- og smallcap aktier der indeholder en vis volumen og produktionsstørrelse. 

Obligationssiden anses som en større udfordring, da Danmark ikke udsteder nær så mange 

obligationer som USA. I Danmark bliver obligationer typisk udstedt med 3 års interval og 

et rullende indeks vil derfor have tendens til at korrigere eller springe, ved overgangen til 

en ny serie. 

Herefter vil der tages højde for den valutarisiko der er indeholdt i SP-GSCI, da den er 

noteret i USD. Af hensyn til datatilgængelighed, vil en gennemsnitskurs blive benyttet til 

at omregne SP-GSCI. Da der eksisterer et bid-ask spread, vil det derfor ikke angive en 
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korrekt udvikling, men angive relativt retvisende estimat. Valutarisikoen forventes at være 

relativ udslagsgivende for analyseresultatet, og udviklingen i USD/DKK vil derfor have en 

markant indflydelse på fordele og ulemper ved at inddrage indekset i porteføljen. Hvis 

udslagsfaktoren kan fastslås som værende meget signifikant, vil det ligeledes være 

interessant at medtage en undersøgelse af afdækningsmulighederne for denne usikkerhed.  

Der vil ligeledes inddrages de indekserede tal fra både OECD samt PMI for, at estimere de 

fire økonomiske faser for udviklingen i Danmark. De fire faser vil derefter angive et billede 

af, hvordan udviklingen opfører sig i faserne. 
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